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1. คำนิยำม
“บริษัทฯ”

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

“กลุ่มบริษัทฯ”

บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัท”

คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

“คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี” คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
“กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี”

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

“กรรมการอิสระ”

กรรมการที่ ไม่ ได้เ ป็ น ผู้บ ริห าร และมี คุณ สมบัติ เ ป็ น อิ ส ระตามข้อ ก าหนดของ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551

“ผูบ้ ริหาร”

ผูท้ ่ดี ารงตาแหน่งตัง้ แต่ระดับผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสายงานขึน้ ไป
ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กาหนด “กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ” เพื่อใช้เป็ นกรอบและ
แนวทางในการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกาหนดนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี และกาหนดแนวปฏิบัติ
ในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอนั เป็ นสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบตั ิ เพื่อให้
เกิดการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถ
เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสีย และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
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3. องค์ประกอบ กำรแต่งตั้ง และคุณสมบัติ
3.1 องค์ประกอบและกำรแต่งตั้ง
3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาคัดเลือก
จากกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหารจานวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผูท้ รงคุณวุฒิ
3.1.2 ก าหนดให้คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการที่ดี มีจ านวนไม่น้อ ยกว่ า 3 คน และกึ่ ง หนึ่ ง ต้อ งไม่เป็ น
ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ
3.1.3 กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
3.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็นชอบ
3.2 คุณสมบัติ
3.2.1 ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีตอ้ งไม่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท
3.2.2 กรรมการก ากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ต้อ งเป็ น ผู้มี ค วามรู ้ใ นด้า นการก ากั บ ดูแ ลกิ จ การ และใช้ค วามรู ้
ความสามารถ รวมทัง้ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ประสบ
ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
3.2.3 กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นบุคคลที่ไม่มีลั กษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3.2.4 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
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4. วำระกำรดำรงตำแหน่ง และกำรพ้นจำกตำแหน่ง
4.1 วำระกำรดำรงตำแหน่ง
4.1.1 กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีท่ีพน้ ตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่ง
อีกวาระหนึ่งก็ได้
4.1.2 กรณี ท่ีตาแหน่งกรรมการกากับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใน
ข้อ 4.1.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อให้มีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ในกฎบัตรนี ้ โดยบุคคลที่เข้าดารง
ตาแหน่งแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้
4.1.3 ในการแต่งตัง้ กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีรายใหม่เข้ามาดารงตาแหน่งให้ครบตามจานวนที่กาหนด
ไว้ ให้เร่งดาเนินการโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี
4.2 กำรพ้นจำกตำแหน่ง
4.2.1 กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีพน้ จากตาแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี ้
(1) ครบวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
(5) คณะกรรมการบริษัทมีมติดว้ ยเสียงข้างมากให้พน้ จากตาแหน่ง
(6) ตกเป็ นบุคคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ
(7) ต้องโทษจาคุก หรือมีคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดลหุโทษ
หรือ กระทาโดยประมาท
4.2.2

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีท่ปี ระสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จะต้องแจ้ง
ความประสงค์นนั้ เป็ นหนังสือต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสดุ วิสยั พร้อมระบุ
เหตุผล
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5. ขอบข่ำยอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดขอบข่ายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ไว้ ดังนี ้
5.1 กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดา้ นการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดาเนินงานอื่นใดที่เกี่ ยวเนื่องต่อ
การกากับดูแลกิจการ เช่น การบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรการและแนวปฏิบตั ิต่อต้าน
การคอร์รปั ชั่น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5.2 กากับดูแลและติดตาม เพื่อให้ม่ นั ใจว่า บริษัทฯ กลุ่มบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึง ผูบ้ ริหาร พนักงาน
และผูม้ ีส่วนได้เสีย มีการดาเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิท่กี าหนดไว้ และเป็ นไปตามกฎหมาย
หรื อ ข้อ ก าหนดต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ หลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี มาตรการและแนวปฏิ บัติ ต่ อ ต้า นการ
คอร์รัป ชั่น จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุ รกิ จ โดยให้การปฏิ บัติพัฒนาขึน้ เป็ นลาดับอย่างต่อ เนื่องและ
เหมาะสม
5.3 ทบทวนแนวปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล
ปฏิบตั ิ และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
5.4 เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ ายจัดการ ในเรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้ ข้อพึงปฏิบตั ิท่ดี ีในการดาเนินธุรกิจ
5.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เผยแพร่หลักการกากับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวข้ อง
อย่างต่อเนื่อง ให้เป็ นที่รบั ทราบและเข้าใจไปยังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ
5.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้ารับการประเมินหรือจัดอันดับด้านการกากับดูแลกิจการ เพื่อเป็ นการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
5.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็ นข้อมูลในการกาหนดแนวนโยบายในการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
5.8 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการเป็ นประจาทุกปี
5.9 จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่ 5 ของ 10

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
เลขที่
เอกสำร
วันทีเ่ ริ่มใช้
อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ฉบับที่
หน้ำ
กฎบัตรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
(Good Corporate Governance Committee Charter)
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(1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามกฎบัตรฯ
(2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(3) จานวนครัง้ ของการจัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน รวมทั้งการรับค่าตอบแทนจากการดารงตาแหน่งใน
แต่ละท่าน
5.10 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีอาจขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอืน่
ใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นก็ได้ ทัง้ นีด้ ว้ ยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
5.11 ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. กำรประชุม
6.1 จำนวนครั้งของกำรประชุม
6.1.1

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ โดยอาจจัดการ
ประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีเห็นสมควร

6.1.2

ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีอาจเรียกประชุมเป็ นกรณีพิเศษได้เมื่อเห็นว่าจาเป็ น หรือ
ได้รบั การร้องขอจากกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี หรือ ประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาระเบียบ
วาระที่จาเป็ นต้องหารือร่วมกันเป็ นพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ

6.1.3

ให้เปิ ดเผยรายละเอียดจานวนครัง้ ของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปี ท่ีผ่านมาของ
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่านไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงข้อมูลประจาปี

6.2 ผู้เข้ำร่วมประชุม
6.2.1

การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีเข้าประชุมไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีทงั้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทัง้ นีใ้ ห้ประธาน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม

6.2.2

หากประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ หน้าที่ได้ ก็ให้
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีคัดเลือกกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งทาหน้าที่เป็ นประธาน
ที่ประชุม
หน้าที่ 6 ของ 10

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
เลขที่
เอกสำร
วันทีเ่ ริ่มใช้
อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ฉบับที่
หน้ำ
กฎบัตรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
(Good Corporate Governance Committee Charter)
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ในการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ หรือ
ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นาเสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

6.2.4

เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีตอ้ งเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ และในกรณี ท่ีมีเหตุ
จาเป็ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

6.3 วำระกำรประชุม
6.3.1

ในการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีควรกาหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าโดยอย่างน้อย
ควรมีระเบียบวาระ ดังนี ้
(1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
(2) รับรองรายงานการประชุมครัง้ ก่อน
(3) ทบทวนเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ก่อน
(4) เรื่องเพื่อพิจารณา
(5) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
(6) เรื่องอื่น ๆ

6.3.2

ในการประชุม คณะกรรมการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี นั้น ควรน าส่ ง เอกสารประกอบการประชุ ม ให้
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาพอสมควรก่อนถึง
วันประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

6.4 กำรลงคะแนนเสียง
6.4.1

มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยให้กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด

6.4.2

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีท่มี สี ่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ

6.5 กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม
6.5.1 ให้เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
ส่งให้แก่คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่ชกั ช้า
6.5.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายนาส่งรายงานการประชุมพร้อม
จัดทาแผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและเป็ นแนวทางในการดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิท่กี าหนดไว้
หน้าที่ 7 ของ 10

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
เลขที่
เอกสำร
วันทีเ่ ริ่มใช้
อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ฉบับที่
หน้ำ
กฎบัตรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
(Good Corporate Governance Committee Charter)
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7. กำรรำยงำน
7.1 ให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รบั ทราบผลการประชุมอย่าง
สม่าเสมอ หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบตั ิและข้อเสนอแนะ
ตามความเหมาะสม
7.2 ในกรณีท่ีมีการกระทาหรือเนือ้ หาสาคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ หรือ
แนวปฏิบัติในด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดีมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
7.3 ให้ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เ ปิ ดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ ในการประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีทงั้ คณะ จานวนครัง้ ของการจัดประชุม รวมทัง้ จานวนครัง้ ของ
การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่านในรอบปี ท่ผี ่านมา

8. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
8.1 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงาน
ผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบ
8.2 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีทงั้ คณะจะ
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงข้อมูลประจาปี

9. ค่ำตอบแทน
9.1 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
9.2 ให้เปิ ดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปี ท่ีผ่านมาของกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่านไว้ใน
รายงานประจาปี และแบบแสดงข้อมูลประจาปี

หน้าที่ 8 ของ 10

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
เลขที่
เอกสำร
วันทีเ่ ริ่มใช้
อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ฉบับที่
หน้ำ
กฎบัตรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
(Good Corporate Governance Committee Charter)
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10 กำรปฐมนิเทศและกำรอบรม
10.1 กำรปฐมนิเทศ
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสาหรับกรรมการเข้าใหม่ ”
ตามที่บริษัทฯ กาหนด
10.2 กำรอบรม
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู ้ ภายใต้
แผนงานการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บทเฉพำะกำล
ให้บุคคลผูซ้ ่ึงได้รบั การแต่งตัง้ และดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ท่ีอยู่ในวันที่กฎบัตรคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนีใ้ ช้บังคับ ให้ยังคงดารงตาแหน่งและมีอานาจหน้าที่ในฐานะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ต่ อ ไปโดยสมบู ร ณ์จ นกว่ า จะสิ น้ สุด วาระหรื อ ได้มี ก ารแต่ ง ตั้ง บุค คลอื่ น เข้า ด ารงต าแหน่ ง แทน ทั้ง นี ้ กฎบัต รฉบับ นี ้
ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทาไปแล้วก่อนกฎบัตรฉบับนีม้ ีผลใช้บงั คับ สาหรับการใดที่ดาเนินการค้างอยู่ก่อนที่
กฎบัตรนีจ้ ะใช้บังคับให้ดาเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
เห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนีใ้ นเรื่องใดโดยทันทีซ่งึ อาจจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีอาจกาหนดให้นากฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้บงั คับไปพลางก่อนก็ได้
อนึ่ง บุคคลในตาแหน่งใดๆ ที่ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี ้ ใช้บงั คับ
ซึ่งรวมถึง เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้บคุ คลในตาแหน่งดังกล่าวยังคงมีอานาจและหน้าที่ในตาแหน่ง
นัน้ ต่อไปจนกว่าจะสิน้ สุดวาระหรือมีการแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าดารงตาแหน่งแทน
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
เลขที่
เอกสำร
วันทีเ่ ริ่มใช้
อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ฉบับที่
หน้ำ
กฎบัตรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
(Good Corporate Governance Committee Charter)
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บันทึกประวัติกำรแก้ไข
เลขที่
เอกสำร

ฉบับที่
(แก้ไข /
ทบทวน)

วันที่

ส่วนทีแ่ ก้ไข / ทบทวน

OMD
2551/07

1.0

OMD
2555/01

2.0

OMD
2559/05

3.0

OMD
2560/09

4.0

27 ต.ค. 2551 จัดทาใหม่
(ชื่อระเบียบนโยบายเดิม:
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ)
9 พ.ย. 2555 ปรับปรุงทัง้ ฉบับ
(ชื่อระเบียบนโยบายเดิม:
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ)
22 พ.ย. 2559 ปรับปรุงทัง้ ฉบับ
(เปลี่ยนเป็ น:
กฎบัตรคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี)
25 ธ.ค. 2560 ทบทวน

OMD
2561/09

5.0

19 พ.ย. 2561 ทบทวน

OMD
2562/14

6.0

8 พ.ย. 2562

ทบทวน

POL-BOD
64-006

7.0

1 มี.ค. 2564

ทบทวน

เหตุผลทีแ่ ก้ไข / ทบทวน

กำหนด
วันทีย่ กเลิก

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ของหน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั

9 พ.ย. 2555

เพื่อให้ครอบคลุมอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบจากการแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพิ่มขึน้

22 พ.ย. 2559

เพื่อกาหนดและแบ่งแยก
กฎบัตรของคณะกรรมการ
แต่ละชุดให้ชดั เจน

25 ธ.ค. 2560

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ของหน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ของหน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ของหน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ของหน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั

19 พ.ย. 2561

8 พ.ย. 2562

1 มี.ค. 2564

-
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