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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)  
“คณะกรรมการบรหิาร” คณะกรรมการบรหิาร ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  
“กรรมการบรหิาร” กรรมการบรหิาร ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  
“กรรมการอิสระ”                                 กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามขอ้ก าหนดของ

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551  
“ผูบ้รหิาร” ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งตัง้แต่ระดบัผูช้่วยผูอ้  านวยการสายงานขึน้ไป 

ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) และ กลุ่มบรษิัทฯ   
“รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” การท ารายการระหว่างกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคล       

ที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ 
หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคุมบรษิัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบุคคลที่บุคคลดงักล่าว
เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือเป็นผูม้ีอ  านาจควบคมุดว้ย   

“บคุคลที่เก่ียวโยงกนั” บุคคลที่อาจท าให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนใ์นการตัดสินใจด าเนินงานว่าจะค านึงถึงประโยชนข์องบุคคล
นัน้ หรือประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ เป็นส าคญั   

“บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้” ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ใน “ประกาศของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย”์ ดงันี ้ 
(ก) กรรมการหรือผูบ้รหิารของผูอ้อกหลกัทรพัย ์
(ข) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูอ้อกหลกัทรพัย ์
(ค) ผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูอ้อกหลกัทรพัย ์
(ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการ        

จดทะเบียนตามกฎหมายกบับคุคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งไดแ้ก่ บิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง บตุร หรือ คู่สมรสของบตุร 

(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอ านาจ
ควบคุม หรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมี
นยัส าคญั 
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2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหก้ าหนด “กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร” เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบตัิตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการบรหิารมีหนา้ที่สนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัท ในการบรหิารจัดการและควบคมุกิจการของบรษิัทฯ เพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิงานอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสรมิใหบ้รษิัทฯ 
สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนดว้ยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งความ
เชื่อมั่นต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

กฎบัตรฉบับนีท้  าขึน้เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารมีความเขา้ใจบทบาท  หนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนเอง 
และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

 
3.  องคป์ระกอบ กำรแต่งตั้ง และคุณสมบัติ  

3.1  องคป์ระกอบและกำรแต่งตั้ง  

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคดัเลือกจากกรรมการ 

และ/หรือ ผูบ้รหิารจ านวนหน่ึงของบรษิัทฯ และ/หรือ ผูท้รงคณุวฒุิ ทัง้นีต้อ้งไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ  

3.1.2 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน   

3.1.3 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการบรหิาร    

3.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ท าหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยให้    

คณะกรรมการบรหิารใหค้วามเห็นชอบ 

3.2 คุณสมบัติ   

3.2.1 ประธานกรรมการบรษิัทตอ้งไม่ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร  
3.2.2 กรรมการบริหารตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชนต์่อการ

ด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ มีความซื่อสตัย ์สจุรติ และมีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
3.2.3 กรรมการบริหารต้องไม่เป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ ในกิจการที่ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ เวน้แต่กิจการนั้นมีสถานะเป็น บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือ กิจการ      
รว่มคา้ของบรษิัทฯ    

3.2.4 กรรมการบริหารเป็นบุคคลที่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  

3.2.5 สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน 
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4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

4.1  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง   

4.1.1  กรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารที่พน้ต าแหน่งตามวาระ

อาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได ้ 

4.1.2 กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ  4.1.1         

ใหค้ณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการบริหาร เพื่อใหม้ีจ านวนครบ

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรนี ้ โดยบุคคลที่ เข้าด ารงต าแหน่งแทนจะอยู่ใน

ต าแหน่งไดเ้พียงเท่ากบัอายวุาระท่ีคงเหลืออยู่เท่านัน้ 

4.1.3 ในการแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่เข้ามาด ารงต าแหน่งให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ ให้เร่ง

ด าเนินการโดยเรว็เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิาร  

4.2 กำรพ้นจำกต ำแหน่ง    

4.2.1 กรรมการบรหิารพน้จากต าแหน่งในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปนี ้

(1) ครบวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการบรหิาร 
(5) คณะกรรมการบรษิัทมีมติดว้ยเสียงขา้งมากใหพ้น้จากต าแหน่ง  
(6) ตกเป็นบคุคลลม้ละลาย คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรือเป็นผูไ้รค้วามสามารถ 
(7) ตอ้งโทษจ าคกุ หรือมีค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุ เวน้แต่ในความผิดลหโุทษ  

หรือ กระท าโดยประมาท 
4.2.2 กรรมการบริหารที่ประสงคจ์ะลาออกจากคณะกรรมการบริหาร จะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็น

หนงัสือต่อบรษิัทฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน เวน้แต่มีเหตสุดุวิสยั พรอ้มระบเุหตผุล 
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5. ขอบข่ำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษิัทก าหนดขอบข่ายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารไว ้ดงันี ้   

5.1 ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ

คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต ความระมัดระวัง รวมไปถึงมีความ

รบัผิดชอบ และมีจรยิธรรม โดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั  

5.2 ก าหนดระเบียบนโยบาย แนวปฏิบตัิ กรอบการด าเนินงาน เป้าหมาย แผนธุรกิจ โครงสรา้งการบรหิารงาน 

ระเบียบขอ้บังคับ อ านาจหน้าที่ อ  านาจอนุมัติ และงบประมาณ รวมทั้งก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม 

และทบทวน การด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของ

คณะกรรมการบรษิัท รวมทัง้ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลักทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ 

รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบตัิต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น  

5.3 ก าหนดระเบียบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานดา้นการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

(Corporate Social Responsibility: CSR)  

5.4 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติ การด าเนินกิจการงานที่ส  าคญัอนัเป็นปกติธุระทางการคา้และ

การบรหิารงานของบรษิัทฯ โดยทั่วไป ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามกรอบของอ านาจที่สามารถกระท าได ้

5.5 ก าหนดระเบียบปฏิบตัิงานของพนกังานบรษิัทฯ โดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อขอ้บงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

5.6 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบโครงสรา้งต าแหน่งและโครงสรา้งเงินเดือนและผลประโยชนต์อบแทนอื่น ๆ 

ของพนกังาน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบโครงสรา้งการบรหิารงานตัง้แต่ระดบัฝ่ายลงไป 

5.7 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติแผนงบประมาณประจ าปี ก ากับดูแลและติดตามผลการ

ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิ  

5.8 ดแูลใหบ้รษิัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมรดักมุ  

5.9 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติ การเขา้ลงทุน และ/หรือ การเขา้ร่วมประมูลงาน ในโครงการ     

ใหม่ ๆ ตลอดจนเขา้ด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการท านิติกรรมที่เก่ียวขอ้งกับ    

เรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามกรอบของอ านาจที่สามารถกระท าได ้ 

5.10 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติการเขา้ร่วมทุนกับบุคคล นิติบุคคล และ /หรือ คณะบุคคลใด ๆ      

ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อด าเนินกิจการตามวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ รวมถึงการท านิติกรรมที่เก่ียวขอ้งกับ 

เรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามกรอบของอ านาจที่สามารถกระท าได  ้
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5.11 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติ การแต่งตั้งหรือว่าจา้งที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

เพื่อใหค้วามเห็นและด าเนินการเรื่องอื่นใดที่เก่ียวเนื่องกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ  

5.12 คณะกรรมการบริหารสามารถมอบอ านาจและแต่งตั้งให้คณะท างานพิเศษ คณะบุคคล ผู้บริหาร             

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ งไปด าเนินการแทนในเรื่องใด  ๆ ที่ อยู่ ในหน้าที่ และรับผิดชอบตามที่    

คณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร  

5.13 การมอบอ านาจช่วงใหค้ณะบรหิารงาน คณะท างานพิเศษ คณะบคุคล ผูบ้รหิาร หรือบุคคลใดบคุคลหน่ึง     

มีอ  านาจในการด าเนินการในเรื่องใด ๆ นัน้ ตอ้งไม่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่มีส่วนได้เสีย ตามที่ ก าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ 

นโยบายระเบียบปฎิบตัิ และประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ซึ่งการอนมุตัิรายการในลกัษณะ

ดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและ

อนุมตัิรายการดังกล่าวตามขอ้บังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมัติ

รายการที่ เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่ เป็นไปตามนโยบายและ

หลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว ้

5.14 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะในการพัฒนาปรบัปรุง และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนา

องคก์รอย่างต่อเนื่องต่อไป  

5.15 พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารเป็นประจ าทกุปี     

5.16 จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน

ดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบรหิาร   

(1) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบรหิารไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัรฯ 

(2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

(3) จ านวนครัง้ของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริหาร           

แต่ละท่าน รวมทัง้การรบัค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งในแต่ละท่าน  

 5.17 ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิารอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากที่ปรกึษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อ
เห็นว่าจ าเป็นก็ได ้ทัง้นีด้ว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ                 

 5.18 ปฎิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
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6 กำรประชุม 

6.1  จ ำนวนคร้ังของกำรประชุม    

6.1.1  คณะกรรมการบริหารจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ โดยอาจจัดการประชุม

เพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบรหิารเห็นสมควร 

6.1.2  ประธานกรรมการบรหิารอาจเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษไดเ้มื่อเห็นว่าจ าเป็น หรือไดร้บัการรอ้งขอจาก

กรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย หรือ ผู้บริหาร            

เพื่อพจิารณาระเบียบวาระท่ีจ าเป็นตอ้งหารือรว่มกนัเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชมุตามปกติ 

6.1.3  ให้เปิดเผยรายละเอียดจ านวนครัง้ของการจัดประชุมและการเขา้ร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของ

กรรมการบรหิารแต่ละท่านไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี  

      6.2  ผู้เข้ำร่วมประชุม  
6.2.1  การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารเขา้ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทั้งนี ้ให้ประธานกรรมการบริหารท าหน้าที่เป็น

ประธานในที่ประชมุ  

6.2.2  หากประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ก็ใหก้รรมการบริหาร

คดัเลือกกรรมการบรหิารคนหน่ึงท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ 

6.2.3  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ

วาระการประชมุที่น าเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.2.4   เลขานุการคณะกรรมการบรหิารตอ้งเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกครัง้ และในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นไม่สามารถ     
เขา้รว่มประชมุได ้บรษิัทฯ อาจมอบหมายบคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทน 

 6.3  วำระกำรประชุม  
6.3.1   ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารควรก าหนดวาระการประชมุไวล่้วงหนา้โดยอยา่งนอ้ยควรมีระเบียบ

วาระ ดงันี ้
(1) เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

(2) รบัรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

(3) ทบทวนเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชมุครัง้ก่อน  

(4) เรื่องเพื่อพิจารณา 

(5) เรื่องแจง้เพื่อทราบ  

(6) เรื่องอื่น ๆ 
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6.3.2  น าส่งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการบริหารและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้เป็น

ระยะเวลาพอสมควรก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและอาจขอข้อมูล    

เพิ่มเติมได ้

    6.4 กำรลงคะแนนเสียง   

6.4.1  มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้

กรรมการบรหิารหน่ึงคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออก

เสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด   

6.4.2    กรรมการบรหิารที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณา จะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

    6.5  กำรบันทกึรำยงำนกำรประชุม    

   6.5.1     ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริหาร หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมส่งใหแ้ก่

คณะกรรมการบรหิารโดยไม่ชกัชา้  

   6.5.2     ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายน าส่งรายงานการประชุมพรอ้มจัดท า

แผนงาน (ถา้มี) ส่งใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรบัทราบขอ้มลูและเป็นแนวทางในการด าเนินการให้

สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว ้   

7 กำรรำยงำน 

7.1 ใหค้ณะกรรมการบรหิารมีหนา้ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทใหร้บัทราบผลการประชุมอย่างสม ่าเสมอ หรือ

เรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ  พรอ้มความเห็นในแนวปฏิบัติและขอ้เสนอแนะตามความ

เหมาะสม  

7.2    ในกรณีที่มีการกระท าหรือเนือ้หาส าคญัที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือ

แนวปฏิบัติในดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริหารมี

หนา้ที่รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

7.3 ให้ประธานกรรมการบริหารเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ      

คณะกรรมการบริหารทั้งคณะ จ านวนครัง้ของการจัดประชุม  รวมทั้งจ านวนครัง้ของการเข้าร่วมประชุมและ

ค่าตอบแทนของกรรมการบรหิารแตล่ะท่านในรอบปีที่ผ่านมา เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลู

ประจ าปี  
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8 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

8.1   คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ

ประเมินใหท้างคณะกรรมการบรษิัทไดร้บัทราบ 

8.2 กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรหิารทัง้คณะ จะเปิดเผยไวใ้น

รายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 

9 ค่ำตอบแทน  

9.1 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บรหิาร 

9.2 ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริหารแต่ละท่านไวใ้นรายงาน

ประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 

10 กำรปฐมนิเทศและกำรอบรม  

10.1  กำรปฐมนิเทศ 
กรรมการบริหารเขา้ใหม่ทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วม “การปฐมนิเทศส าหรบักรรมการเขา้ใหม่” ตามที่บริษัทฯ 
ก าหนด  

10.2  กำรอบรม 
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการบริหารใหเ้ข้ารบัการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ภายใตแ้ผนงานการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง  
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บทเฉพำะกำล 
ให้บุคคลผูซ้ึ่งไดร้บัการแต่งตั้งและด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารที่อยู่ในวันที่กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี ้       
ใชบ้งัคบั ใหย้งัคงด ารงต าแหน่งและมอี านาจหนา้ที่ในฐานะกรรมการบรหิารต่อไปโดยสมบรูณจ์นกว่าจะสิน้สดุวาระหรือได้
มีการแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ด ารงต าแหน่งแทน ทั้งนี ้กฎบัตรฉบับนีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดก้ระท าไปแลว้ก่อน        
กฎบตัรฉบับนีม้ีผลใชบ้ังคับ ส าหรบัการใดที่ด  าเนินการคา้งอยู่ก่อนที่กฎบตัรนีจ้ะใชบ้งัคบัใหด้  าเนินการต่อไปจนกว่าจะ
แลว้เสร็จ นอกจากนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าการบังคับใชก้ฎบัตรฉบับนีใ้นเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารอาจก าหนดใหน้ ากฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้
บงัคบัไปพลางก่อนก็ได ้  

อนึ่ง บุคคลในต าแหน่งใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี ้ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึง 
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ใหบุ้คคลในต าแหน่งดงักล่าวยังคงมีอ านาจและหนา้ที่ในต าแหน่งนั้นต่อไปจนกว่าจะ
สิน้สดุวาระหรือมีการแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้ด ารงต าแหน่งแทน 
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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)  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก 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 
2559/06 

3.0 22 พ.ย. 2559 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั 
(เปลี่ยนเป็น: 
กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร) 

เพ่ือก าหนดและแบ่งแยก 
กฎบตัรของคณะกรรมการ 
แต่ละชดุใหช้ดัเจน  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 
2560/10 

4.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

25 ก.พ. 2562 

OMD 
2562/04 

5.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

8 พ.ย. 2562 

OMD 
2562/15 

6.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 
64-007 

7.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

- 
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