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1. ค ำนิยำม  

“บรษิัทฯ” บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“กลุ่มบรษิัทฯ” บรษิัทย่อย และ บรษิัทรว่ม ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบรษิัท” คณะกรรมการบรษิัท ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี” คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)   

“กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี”             กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“กรรมการอิสระ”                               กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อก าหนดของ

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551  

“ผูบ้รหิาร” ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งตัง้แต่ระดบัผูช้่วยผูอ้  านวยการสายงานขึน้ไป 

ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) และ กลุ่มบรษิัทฯ   

2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหก้ าหนด “กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อใชเ้ป็นกรอบและ

แนวทางในการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีหนา้ที่สนับสนุน      

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการก าหนดนโยบายดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี และก าหนดแนวปฏิบัติ        

ในดา้นต่างๆ ของบรษิัทฯ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอนัเป็นสากลซึ่งบรษิัทจดทะเบียนพึงปฏิบตัิ เพื่อให้

เกิดการปฏิบตัิงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององคก์รตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส่งเสริมใหบ้รษิัทฯ สามารถ

เติบโตอย่างยั่งยืนดว้ยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งความเชื่อมั่น        

ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 
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3. องคป์ระกอบ กำรแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 

 3.1  องคป์ระกอบและกำรแต่งตั้ง  

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาคดัเลือก

จากกรรมการ และ/หรือ ผูบ้รหิารจ านวนหน่ึงของบรษิัทฯ และ/หรือ ผูท้รงคณุวฒุิ  

3.1.2 ก าหนดให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งตอ้งไม่เป็น

ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ  

3.1.3 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   

3.1.4  ใหบ้ริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ท าหนา้ที่เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี    

โดยใหค้ณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีใหค้วามเห็นชอบ 

3.2  คุณสมบัติ   

3.2.1 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ้งไม่ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัท 

3.2.2 กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ต้องเป็นผู้มีความรู ้ในด้านการก ากับดูแลกิจการ และใช้ความรู้

ความสามารถ รวมทัง้ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีใหป้ระสบ

ผลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ  

3.2.3 กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน

จ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  

3.2.4    สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน 
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4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

4.1  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง   

4.1.1    กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการก ากับดูแลกิจการ   

ที่ดีที่พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง

อีกวาระหนึ่งก็ได ้  

4.1.2 กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใน        

ขอ้ 4.1.1 ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการก ากับดูแลกิจการ     

ที่ดี เพื่อให้มีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดไวใ้นกฎบัตรนี ้โดยบุคคลที่เขา้ด ารง

ต าแหน่งแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่ากบัอายวุาระท่ีคงเหลืออยู่เท่านัน้ 

4.1.3 ในการแต่งตัง้กรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดีรายใหม่เขา้มาด ารงต าแหน่งใหค้รบตามจ านวนที่ก าหนด

ไว ้ใหเ้ร่งด าเนินการโดยเร็ว เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี  

4.2 กำรพ้นจำกต ำแหน่ง    

4.2.1   กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีพน้จากต าแหน่งในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปนี ้

(1) ครบวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(5) คณะกรรมการบรษิัทมีมติดว้ยเสียงขา้งมากใหพ้น้จากต าแหน่ง  

(6) ตกเป็นบคุคลลม้ละลาย คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรือเป็นผูไ้รค้วามสามารถ 

(7) ตอ้งโทษจ าคกุ หรือมีค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุ เวน้แต่ในความผิดลหโุทษ  

  หรือ กระท าโดยประมาท 

            4.2.2 กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีที่ประสงคจ์ะลาออกจากคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จะตอ้งแจง้

ความประสงคน์ัน้เป็นหนงัสือต่อบริษัทฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน เวน้แต่มีเหตุสดุวิสยั พรอ้มระบุ

เหตผุล   
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5. ขอบข่ำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษิัทก าหนดขอบข่ายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี        

ไว ้ดงันี ้   

5.1 ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการด าเนินงานอื่นใดที่เก่ียวเนื่องต่อ         

การก ากับดูแลกิจการ เช่น การบริหารความยั่งยืน ความรบัผิดชอบต่อสงัคม มาตรการและแนวปฏิบตัิต่อตา้น

การคอรร์ปัชั่น เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท      

5.2 ก ากับดูแลและติดตาม เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯ กลุ่มบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึง  ผูบ้ริหาร พนกังาน

และผูม้ีส่วนไดเ้สีย มีการด าเนินการสอดคลอ้งกับนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว ้และเป็นไปตามกฎหมาย

หรือข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการ

คอรร์ัปชั่น จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้การปฏิบัติพัฒนาขึน้เป็นล าดับอย่างต่อเนื่องและ

เหมาะสม  

5.3 ทบทวนแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล

ปฏิบตัิ และเสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิัท 

5.4 เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และฝ่ายจดัการ ในเรื่องเก่ียวกบักฎเกณฑ์ การก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้ขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีในการด าเนินธุรกิจ 

5.5 สนับสนุนและส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ เผยแพร่หลักการก ากับดูแลกิจการ รวมทั้งขอ้มลูข่าวสารในเรื่องที่เก่ียวข้อง

อย่างต่อเนื่อง ใหเ้ป็นท่ีรบัทราบและเขา้ใจไปยงัคณะกรรมการชดุต่าง ๆ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั     

5.6 สนบัสนนุและส่งเสรมิใหบ้รษิัทฯ เขา้รบัการประเมินหรือจดัอนัดบัดา้นการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อเป็นการพฒันา

และยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

5.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาปรบัปรุง 

และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนา

องคก์รอย่างต่อเนื่องต่อไป   

5.8    พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการเป็นประจ าทกุปี   

5.9 จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ        

ซึ่งรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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(1) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดีไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่

ตามกฎบตัรฯ     

(2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ 

ภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  

(3) จ านวนครัง้ของการจดัประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการเขา้ร่วมประชุมของ

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน รวมทั้งการรบัค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งใน             

แต่ละท่าน 

5.10 ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาวิชาชพีอืน่

ใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นก็ได ้ทัง้นีด้ว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ    

5.11 ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

6. กำรประชุม 

6.1  จ ำนวนคร้ังของกำรประชุม    

6.1.1    คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะตอ้งมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ  4 ครัง้ โดยอาจจัดการ

ประชมุเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเห็นสมควร 

6.1.2 ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษไดเ้มื่อเห็นว่าจ าเป็น  หรือ

ไดร้บัการรอ้งขอจากกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี หรือ ประธานกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาระเบียบ

วาระท่ีจ าเป็นตอ้งหารือรว่มกนัเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชมุตามปกติ 

6.1.3  ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดจ านวนครัง้ของการจัดประชุมและการเขา้ร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของ

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแต่ละท่านไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี  

       6.2  ผู้เข้ำร่วมประชุม  

6.2.1  การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ตอ้งมีกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดีเขา้ประชมุไม่นอ้ย

กว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ทัง้นีใ้หป้ระธาน

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ  

6.2.2  หากประธานคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดีไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก็ให้

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีคัดเลือกกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งท าหนา้ที่เป็นประธาน            

ที่ประชมุ 
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6.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ หรือ              

ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุที่น าเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.2.4  เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีตอ้งเข้าร่วมประชุมดว้ยทุกครัง้ และในกรณีที่มีเหตุ

จ าเป็นไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้บรษิัทฯ อาจมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทน  

     6.3 วำระกำรประชุม  

6.3.1  ในการประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีควรก าหนดวาระการประชมุไวล่้วงหนา้โดยอย่างนอ้ย

ควรมีระเบียบวาระ ดงันี ้

(1) เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

(2) รบัรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

(3) ทบทวนเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชมุครัง้ก่อน  

(4) เรื่องเพื่อพิจารณา 

(5)     เรื่องแจง้เพื่อทราบ  

(6) เรื่องอื่น ๆ 

6.3.2 ในการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีนั้น ควรน าส่งเอกสารประกอบการประชุมให้

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และผูเ้ขา้ร่วมประชมุเป็นการล่วงหนา้เป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนถึง

วนัประชมุ เพื่อใหม้ีเวลาเพียงพอในการศกึษาขอ้มลูและอาจขอขอ้มลูเพิ่มเติมได  ้

     6.4 กำรลงคะแนนเสียง   

  6.4.1  มติที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดีที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยให้กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน             

ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด   

  6.4.2  กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีที่มส่ีวนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณาจะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ   

     6.5  กำรบันทกึรำยงำนกำรประชุม    

   6.5.1   ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม

ส่งใหแ้ก่คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยไม่ชกัชา้  

   6.5.2   ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายน าส่งรายงานการประชมุพรอ้ม

จดัท าแผนงาน (ถา้มี) ส่งใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรบัทราบขอ้มลูและเป็นแนวทางในการด าเนินการ

ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว ้  
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7. กำรรำยงำน 

7.1 ใหค้ณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีหนา้ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทใหร้บัทราบผลการประชุมอย่าง

สม ่าเสมอ หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบรษิัทควรทราบ พรอ้มความเห็นในแนวปฏิบตัิและขอ้เสนอแนะ

ตามความเหมาะสม  

7.2 ในกรณีที่มีการกระท าหรือเนือ้หาส าคญัที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือ

แนวปฏิบัติในดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ใหค้ณะกรรมการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีมีหนา้ที่รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

7.3 ให้ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดีทัง้คณะ จ านวนครัง้ของการจดัประชมุ รวมทัง้จ านวนครัง้ของ

การเขา้รว่มประชมุและค่าตอบแทนของกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา    

8. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

8.1 คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดีมีหนา้ที่ประเมินผลการปฏิบตัิงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงาน

ผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดร้บัทราบ 

8.2 กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดีทัง้คณะจะ

เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี  

9. ค่ำตอบแทน  

9.1 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี       

9.2 ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดีแต่ละท่านไวใ้น

รายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี  
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10 กำรปฐมนิเทศและกำรอบรม  

10.1 กำรปฐมนิเทศ 

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีเขา้ใหม่ทุกท่านจะตอ้งเข้าร่วม “การปฐมนิเทศส าหรบักรรมการเขา้ใหม่” 

ตามที่บรษิัทฯ ก าหนด  

10.2 กำรอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีใหเ้ขา้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ภายใต้
แผนงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง  

บทเฉพำะกำล 

ใหบุ้คคลผูซ้ึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่อยู่ในวันที่กฎบัตรคณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนีใ้ชบ้ังคับ ใหย้ังคงด ารงต าแหน่งและมีอ านาจหนา้ที่ในฐานะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิน้สุดวาระหรือได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าด ารงต าแหน่งแทน ทั้งนี ้ กฎบัตรฉบับนี ้                 
ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดก้ระท าไปแลว้ก่อนกฎบตัรฉบบันีม้ีผลใชบ้งัคบั ส าหรบัการใดที่ด  าเนินการคา้งอยู่ก่อนที่       
กฎบัตรนีจ้ะใชบ้ังคับใหด้  าเนินการต่อไปจนกว่าจะแลว้เสร็จ นอกจากนี ้ ในกรณีที่คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี       
เห็นว่าการบงัคบัใชก้ฎบตัรฉบบันีใ้นเรื่องใดโดยทนัทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอาจก าหนดใหน้ ากฎระเบียบเดิมในเรื่องดงักล่าวมาใชบ้งัคบัไปพลางก่อนก็ได ้  

อนึ่ง บุคคลในต าแหน่งใดๆ ท่ีไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี ้ใชบ้งัคบั         
ซึ่งรวมถึง เลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ใหบ้คุคลในต าแหน่งดงักล่าวยงัคงมีอ านาจและหนา้ที่ในต าแหนง่
นัน้ต่อไปจนกว่าจะสิน้สดุวาระหรือมีการแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้ด ารงต าแหน่งแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 
 

 
  

กฎบัตรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี 
(Good Corporate Governance Committee Charter) 

เลขที่
เอกสำร  

POL-BOD_64-006 

วันทีเ่ร่ิมใช้ 1 มี.ค. 2564 
อนุมัติโดย: มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภำพันธ ์2564 
 
 

ฉบับที ่ 7.0 
หน้ำ   10 / 10 

 

หนา้ที่ 10 ของ 10 

 

บันทกึประวัติกำรแก้ไข 
 

เลขที่
เอกสำร 

 

ฉบับที ่
(แก้ไข / 
ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน ก ำหนด 
วันทีย่กเลิก 

OMD 
2551/07 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัท าใหม่  
(ชื่อระเบียบนโยบายเดิม:  
อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนกุรรมการ       
ชดุต่าง ๆ)  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของหน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

9 พ.ย. 2555 

OMD 
2555/01 

2.0 9 พ.ย. 2555 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั  
(ชื่อระเบียบนโยบายเดิม:  
อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนกุรรมการ        
ชดุต่าง ๆ)  

เพ่ือใหค้รอบคลมุอ านาจหนา้ที่
ความรบัผดิชอบจากการแต่งตัง้
คณะอนกุรรมการเพิ่มขึน้   

22 พ.ย. 2559 

OMD 
2559/05 

3.0 22 พ.ย. 2559 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั 
(เปลี่ยนเป็น: 
กฎบตัรคณะกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการทีด่ี) 

เพ่ือก าหนดและแบ่งแยก 
กฎบตัรของคณะกรรมการ 
แต่ละชดุใหช้ดัเจน  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 
2560/09 

4.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของหน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 
2561/09 

5.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของหน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 
2562/14 

6.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของหน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 
64-006 

7.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของหน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

- 
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