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1. คํานิยาม
“บริษัทฯ”

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

“กลุม่ บริษัทฯ”

บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัท”

คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

“กรรมการบริษัท”

กรรมการบริษัท ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

“กรรมการอิสระ”

กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร และมีคุณสมบัติเป็ นอิสระตามข้อกําหนดของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551

“กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร”

กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งในฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ

“กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร”

กรรมการอื่นที่ไม่ได้มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจําของบริษัทฯ

“คณะกรรมการชุดย่อย”

คณะกรรมการชุดย่อย ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

“ผูบ้ ริหาร”

ผูท้ ่ดี าํ รงตําแหน่งตัง้ แต่ระดับผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสายงานขึน้ ไป
ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุม่ บริษัทฯ

“ผูบ้ ริหารตามคํานิยาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจาก

ของสํานักงานคณะกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ลงมา ผูซ้ ง่ึ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่ง

กํากับหลักทรัพย์และ

ระดับบริหารรายที่ส่ที กุ ราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหาร

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)”

ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า

“รายการที่เกี่ยวโยงกัน”

การทํารายการระหว่างกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ื อหุน้ ใหญ่ หรือ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
บริษัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบคุ คลที่บคุ คลดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมด้วย

“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”

บุคคลดังต่อไปนี ้
(ก) กรรมการหรือผูบ้ ริหารของผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ข) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ค) ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ง) บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต ทางการสมรส หรื อ โดยการ
จดทะเบียน ตามกฎหมายกับ บุค คลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่ง ได้แ ก่ บิ ดา
มารดา คูส่ มรส พี่นอ้ ง บุตร หรือ คูส่ มรสของบุตร
(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอาํ นาจควบคุม
หรือมีสว่ นได้เสียอื่นใด ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญ
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บุคคลหรือห้างหุน้ ส่วนที่มีความสัมพันธ์กบั บุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
(ก) คูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(ค) ห้า งหุ้น ส่ว นสามัญ ซึ่ง บุค คลดัง กล่ า ว หรื อ บุค คลตาม (ก) หรือ (ข) เป็ น
หุน้ ส่วน
(ง) ห้างหุน้ ส่วนจํากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็ นหุน้ ส่วน
จําพวกไม่จาํ กัดความรับผิด หรือเป็ นหุน้ ส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหนุ้
รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุน้ ทัง้ หมดของห้างหุน้ ส่วนจํากัด
(จ) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บคุ คลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ
(ข) หรือห้างหุน้ ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ
ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทนัน้ หรือ
(ฉ) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บคุ คลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ
(ข) หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นตาม (ค) หรือ (ง) หรือ บริษั ท ตาม (จ) ถื อ หุ้น ร่ว มกัน
เกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทนัน้
(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอาํ นาจในการจัดการในฐานะเป็ นผูแ้ ทน
ของนิติบคุ คล

“ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ”

ผูถ้ ื อหุน้ ในกิ จ การใดเกิ นกว่า ร้อ ยละสิบ ของจํา นวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการนัน้ และการถือหุน้ ดังกล่าวให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่เี กี่ยวข้องด้วย

“ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่”

ผู้ถื อ หุ้น ในบริษั ท ฯ เกิ น กว่ า ร้อ ยละสิ บ ของจํา นวนหุ้น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของ
บริษัทฯ การถือหุน้ ดังกล่าวให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่ีเกี่ยวข้องด้วย

“ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม”

ผูถ้ ื อหุน้ หรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ
หรือการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจาก
การเป็ น ผู้ถือ หุ้น หรือ ได้รับ มอบอํา นาจตามสัญ ญาหรือ การอื่น ใดก็ ตาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี ้
(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า
ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
ของบริษัทฯ ได้
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(ค) บุ ค คลที่ ต ามพฤติ ก ารณ์ส ามารถควบคุ ม ผู้ซ่ึ ง รับ ผิ ด ชอบในการกํา หนด
นโยบาย การจัดการหรือ การดํา เนินงานของบริษั ทฯ ให้ปฏิบัติตามคํา สั่ง
ของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ
(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานในบริษัทฯ หรือมีความรับผิดชอบใน
การดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ เยี่ ย งกรรมการหรื อ ผู้บ ริ ห าร รวมทั้ง บุ ค คล
ที่ตาํ แหน่งซึง่ มีอาํ นาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์
“กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” ถูกจัดทําขึน้ เพื่อใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้กรรมการ
บริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบให้มีการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ถกู ต้องสมบูรณ์
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีสถานะเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทจึงต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และรอบคอบระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ และบริษัทฯ และเป็ นธรรมต่อผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ ายตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่หลักในการตัดสินใจและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ ในการกําหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทัง้ ติดตามการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการ และรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ต่อผูถ้ ือหุน้ รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมี
คุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสีย และผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ าย

3. องค์ประกอบ การแต่งตัง้ และคุณสมบัติ
3.1 องค์ประกอบและการแต่งตัง้
3.1.1 กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมี จาํ นวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยกรรมการบริษัท
ไม่ น้อ ยกว่ า 1 ใน 3 ต้อ งเป็ น กรรมการอิ ส ระ และกรรมการบริษั ท ไม่ น้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ง ต้อ งมี ถ่ิ น ที่ อ ยู่ใ น
ราชอาณาจักรไทย
3.1.2 กําหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการบริษัทที่มีความรู ค้ วามชํานาญ
ที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจ และมีการถ่วงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการบริษัท
3.1.3 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูพ้ ิจารณาเลือกตัง้ คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกจากผูท้ รงคุณวุฒิท่ีเป็ นอิสระ
และ/หรือ ผูท้ รงคุณวุฒิท่ีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และ/หรือ ผูบ้ ริหารจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ โดยผ่านมติให้ความ
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เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
3.1.4 การเลือกตัง้ กรรมการบริษัทโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ให้ผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคลไป
(3) บุคคลที่ได้รบั คะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทเท่าจํานวน
กรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียง
ชีข้ าด
3.1.5 กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรมการบริษัท
3.1.6 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
โดยให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
3.2 คุณสมบัติ
3.2.1 กรรมการบริษัท
(1) ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
(2) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจํากัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจ
ให้บ ริห ารจัด การกิ จ การที่ มี ม หาชนเป็ น ผู้ถื อ หุ้น ตามที่ ค ณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(3) กรรมการบริษัทต้องเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ ความน่าเชื่อถื อ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
ชํานาญ รวมทัง้ เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
ทัง้ ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเข้าใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และกลุม่ บริษัทฯ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจ รวมถึงมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
(4) กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการบริษัทในนิติบคุ คลอื่นที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและดําเนินธุรกิจอันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
(5) กรรมการอิ ส ระต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ค วามเป็ น อิ ส ระตามที่ บ ริ ษั ท ฯ กํา หนด และต้อ งสามารถดู แ ล
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทัง้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ
(6) กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
หน้าที่ 5 ของ 17
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(7) เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้
กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัทได้ไม่เกินกว่า 5 บริษัท
(8) กําหนดให้กรรมการบริษัทที่เป็ นผูบ้ ริหารดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่นอก
กลุม่ ธุรกิจ ได้ไม่เกินกว่า 2 บริษัท
3.2.2 กรรมการอิสระ
สําหรับกรรมการอิสระที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กาํ หนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี ้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษั ท ร่ว ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อ าํ นาจควบคุม ของบริษั ท ฯ ทั้ง นี ้ ให้นับ รวมการถื อ หุ้น ของ
ผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา
หรือ ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุมของบริษั ทฯ บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อ ย บริษั ทร่ว ม บริษั ทย่อ ยลํา ดับ เดี ย วกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึ ง กรณี ท่ีกรรมการอิ สระเคยเป็ น ข้า ราชการหรือ ที่ป รึกษาของส่ว นราชการ ซึ่ง เป็ น ผู้ถือ หุ้น
รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ่มี ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คํา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน
หน้าที่ 6 ของ 17
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รวมถึงพฤติกรรมอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชําระต่ออีก
ฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ ของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ย่ี สิบล้านบาทขึน้ ไป
แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นีก้ ารคํานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่าง
หนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มี อ ํา นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ และไม่ เ ป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย ผู้มี อ ํา นาจควบคุ ม หรื อ หุ้น ส่ ว นของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
(8) ไม่ประกอบกิ จ การที่ มี สภาพอย่า งเดีย วกันและเป็ น การแข่ งขันที่ มีนัย กับ กิ จ การของบริษั ทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินกว่าร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังได้รบั การแต่ง ตั้งให้เป็ นกรรมการอิ สระที่ มีลักษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนินกิ จการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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4. วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง
4.1 วาระการดํารงตําแหน่ง
4.1.1 กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริษัทที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ
ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัท ซึ่งต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีก
เสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
4.1.2 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการบริษัทในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจํานวนที่ใกล้ท่ีสดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนนัน้ ให้จับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ใน
ตําแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการบริษัทที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ากลับเข้ามา
ดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
4.1.3 กรณี ท่ีตาํ แหน่ง กรรมการว่า งลงเพราะเหตุอ่ื น นอกจากถึง คราวออกตามวาระในข้อ 4.1.1 หรือ 4.1.2
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจํา กัด และกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ เข้า เป็ น กรรมการบริษั ท แทนใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้น แต่ว าระของกรรมการผูน้ ั้น จะเหลื อ น้อ ยกว่า 2 เดือ น
(ต้องนําเข้าสู่ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ) โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการบริษัทแทนดัง กล่าว
จะอยู่ในตําแหน่งของกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนเข้ามาแทน โดย
มติของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ
บริษัทที่ยงั เหลืออยู่
4.1.4 ในการแต่งตัง้ กรรมการบริษัทรายใหม่เข้ามาดํารงตําแหน่งให้ครบตามจํานวนที่กาํ หนดไว้ ให้เร่งดําเนินการ
โดยเร็ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
4.1.5 กําหนดจํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
4.2 การพ้นจากตําแหน่ง
4.2.1 กรรมการบริษัทพ้นจากตําแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี ้
(1) ครบวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
หน้าที่ 8 ของ 17

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors Charter)
อนุมตั ิโดย: มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เลขทีเ่ อกสาร
วันทีเ่ ริ่มใช้

POL-BOD_64-026

ฉบับที่
หน้า

9.0

12 พ.ย. 2564

9 / 17

(4) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายและ/หรือประกาศว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายและ/หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(5) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ จากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(6) ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
(7) ตกเป็ นบุคคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ
(8) ต้องโทษจําคุก หรือมีคาํ พิพากษาถึงที่สดุ ให้จาํ คุก เว้นแต่ในความผิดลหุโทษ
หรือ กระทําโดยประมาท
4.2.2 กรรมการบริษัทที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนหนังสือแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน
เว้นแต่มีเหตุสดุ วิสยั พร้อมระบุเหตุผล การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือแจ้งลาออกถึงบริษัทฯ และจะแจ้ง
การลาออกของตนให้นายทะเบียนมหาชนทราบด้วยก็ได้
4.2.3 เมื่อกรรมการบริษัทลาออก บริษัทฯ ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด พร้อมระบุ
เหตุผลที่ลาออก
4.2.4 เมื่อมีการแต่งตัง้ กรรมการบริษัทคนใหม่แทนกรรมการบริษัทเดิมที่ได้ลาออก หรือ พ้นจากตําแหน่ง บริษัทฯ
ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่บริษัทฯ ได้รบั มติคณะกรรมการบริษัท หรือ
แจ้งโดยทันทีนบั ตัง้ แต่ท่บี ริษัทฯ ได้รบั มติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี)

5. ขอบข่ายอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท มีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
5.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน
มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต เยี่ยงวิญ�ูชน ผูป้ ระกอบธุรกิจ
พึงกระทําภายใต้สถานการณ์เดียวกัน เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ
5.2 กําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของแผนการดําเนินงาน และ
งบประมาณของบริษัทฯ กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กาํ หนด
ไว้ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ
5.3 กําหนดกฎบัตรและนโยบายที่สาํ คัญของบริษัทฯ ดังนี ้
5.3.1 นโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ (จริยธรรมธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการที่ดี)
5.3.2 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
หน้าที่ 9 ของ 17
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5.3.3 นโยบายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.3.4 นโยบายมาตรการการทํารายการกับบริษัท/บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน มาตรการการทํารายการระหว่างกันกับ
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และตารางอํานาจอนุมตั ิ
5.3.5 นโยบายทางด้านการเงิน
5.3.6 นโยบายการระดมทุน
5.3.7 นโยบายในการบริหารเงินทุน
5.3.8 นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
5.3.9 นโยบายในการตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัทฯ
5.3.10 นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
5.3.11 นโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
5.4 ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน ดังนี ้
5.4.1 พิจารณาเห็นชอบ/อนุมตั งิ บประมาณ
5.4.2 พิจารณาเห็นชอบ/อนุมตั ิโครงการลงทุนของบริษัทฯ
5.4.3 กํากับดูแลการดําเนินโครงการให้เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
5.5 กํากับ ดูแล และ ติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อ
5.5.1 ให้เป็ นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่กาํ หนดไว้
5.5.2 กําหนดแนวทางแก้ไขกรณีท่มี ีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
5.5.3 กําหนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิในด้านการกํากับดูแลกิจการ เพื่อบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และต่อต้านการคอร์รปั ชั่น รวมทัง้ มาตรการและแนวปฏิบตั ิอ่นื ใดที่เกี่ยวข้อง
5.5.4 ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นและมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ มีความรับผิดชอบต่อ
การนํามาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นและมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้องไปปฏิบตั ิ
5.6 จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานและเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย
หรือผูล้ งทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันการณ์ เท่าเทียมกัน และเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
5.7 สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อความเชื่อมั่นในความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของข้อมูล รวมทัง้ เพื่อลดความเสี่ยงด้าน
การทุจริตและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําที่ผิดกฎหมาย
5.8 รับ ทราบรายงานการตรวจสอบที่ ส าํ คัญ ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย รวมทั้ง
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าที่กาํ หนดแนวทางในการปรับปรุง
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แก้ไข กรณีท่ีพบข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ และดูแลจัดการรายการที่เกี่ ยวโยงกันเพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
กฎหมายกําหนด
5.9 แต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าเป็ นกรรมการบริษัท ในกรณีท่ี
ตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากออกตามวาระ
5.10 แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน คณะกรรมการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด รวมทัง้ แต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการ
บริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
5.11 กําหนดค่าตอบแทน และ แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ รวมทัง้ จัดให้มีกระบวนการสร้างผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ เพื่อให้มีขนึ ้ มาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
5.12 แต่งตัง้ กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นีก้ ารมอบอํานาจดังกล่าว ผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจนัน้ ต้องไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิรายการที่บคุ คลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
ทั้ง นี ก้ าํ หนดให้รายการที่ กรรมการ หรือ บุคคลที่อ าจมี ความขัดแย้ง มี ส่ว นได้เสีย หรือ อาจมี ความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ให้กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี ้ จะกระทําได้ตอ่ เมื่อได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน
(1) เรื่องที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้ตอ้ งได้มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) การทํารายการที่กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ระบุให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
5.13 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ดังต่อไปนี ้
(1) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท
(2) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคล
(3) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
(4) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร
รวมทั้งนําผลประเมินนัน้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งและใช้เป็ นข้อมูลในการกําหนดแนวนโยบายในการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
5.14 พิจารณาทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
หรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็ นประจําทุกปี
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5.15 จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One
Report) ของบริษัทฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท
(1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบริษัทได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรฯ
(2) รายการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากผูถ้ ือหุน้
(3) จํา นวนครัง้ ของการจัดประชุม คณะกรรมการบริษั ท และการเข้า ร่ว มประชุมของกรรมการบริษั ท
แต่ละท่าน รวมทัง้ การรับค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งในแต่ละท่าน
5.16 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อาจขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จําเป็ นก็ได้ ทัง้ นีด้ ว้ ยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

6. การประชุม
6.1 จํานวนครั้งของการประชุม
6.1.1 คณะกรรมการบริษั ท จะต้อ งมี ก ารประชุม อย่ า งน้อ ย 6 ครั้ง ต่ อ ปี โดยทุก ไตรมาสจัด ขึ น้ เพื่ อ พิ จ ารณา
งบการเงินให้เป็ นไปตามกฎหมายที่กาํ หนด และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริษัท
เห็นสมควร
6.1.2 กําหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระร่วมกับผูส้ อบบัญชีเพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการในองค์กรอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
6.1.3 กําหนดให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารต้องประชุมกันอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
และฝ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ รวมไปถึงอภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่เป็ นประเด็นสําคัญ และแจ้งให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมต่อไป
6.1.4 ประธานกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมเป็ นกรณี พิเศษได้เมื่อเห็นว่าจําเป็ น หรือได้รบั การร้องขอจาก
กรรมการบริ ษั ท ตั้ง แต่ 2 คนขึ น้ ไป เพื่ อ พิ จ ารณาระเบี ย บวาระที่ จ ํา เป็ น ต้อ งหารื อ ร่ ว มกั น เป็ น พิ เ ศษ
นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ีกรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการ
บริษัทหรือกรรมการบริษัทที่ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทกําหนดวันประชุมภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ
6.1.5 กําหนดให้กรรมการบริษัททุกคนมีสดั ส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
ของการประชุมทัง้ ปี
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6.1.6 ให้เปิ ดเผยรายละเอียดจํานวนครัง้ ของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปี ท่ีผ่านมาของกรรมการ
บริษัทแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report)
6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม
6.2.1 กําหนดให้มีจาํ นวนองค์ประชุมขั้นตํ่าต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะสามารถเปิ ดประชุมได้ ทั้งนี ้ ณ ขณะที่
คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการบริษัททัง้ หมดที่เข้าประชุม ทัง้ นีใ้ ห้ประธานกรรมการบริษัททําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
6.2.2 หากประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการบริษัทคัดเลือก
กรรมการบริษัทคนหนึ่งทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
6.2.3 กรรมการบริษัททุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิ ดเผย ในกรณีท่กี รรมการบริษัทผูม้ ีส่วนได้
เสียอย่างมีนยั สําคัญเกี่ยวข้องในเรื่องที่กาํ ลังพิจารณา กรรมการบริษัทผูน้ นั้ ต้องออกจากการประชุมระหว่าง
การพิจารณาเรื่องนัน้ ๆ
6.2.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจเชิญกรรมการชุดย่อย หรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับ
วาระการประชุมที่นาํ เสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.2.5 เลขานุการคณะกรรมการบริษั ท และเลขานุการบริษั ท ต้อ งเข้า ร่ว มประชุมด้ว ยทุกครัง้ และในกรณี ท่ี มี
เหตุจาํ เป็ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
6.3 วาระการประชุม
6.3.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทควรกําหนดวาระการประชุมไว้ลว่ งหน้าโดยอย่างน้อยควรมีระเบียบวาระ ดังนี ้
(1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
(2) รับรองรายงานการประชุมครัง้ ก่อน
(3) ทบทวนเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ก่อน
(4) เรื่องเพื่อพิจารณา
(5) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
(6) เรื่องอื่น ๆ
6.3.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษั ทควรมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการ
ประชุ ม ที่ ค รบถ้ว น เพี ย งพอ และจั ด ส่ ง ให้กั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ล่ ว งหน้า อย่ า งน้อ ย 7 วัน เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมและอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
เว้นแต่ในกรณีท่ีจาํ เป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและ
กําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
หน้าที่ 13 ของ 17

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors Charter)
อนุมตั ิโดย: มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
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6.4 การลงคะแนนเสียง
6.4.1 ในการออกเสี ย งลงคะแนน ให้ก รรมการบริษั ท หนึ่ ง คนมี ห นึ่ ง เสี ย งในการลงคะแนน โดยมติ ท่ี ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทให้นบั คะแนนเสียงในการลงมติดงั นี ้
(1) ในกรณีท่ ัวไป มติของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีเลือกกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลง มติของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
6.4.2 กรรมการบริษัทที่มีสว่ นได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ
6.5

การบันทึกรายงานการประชุม
6.5.1 ให้เลขานุการบริษัท หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม โดยจัดทําให้เสร็จสิน้ ภายใน
14 วัน นับแต่วนั ประชุม และส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยไม่ชกั ช้า
6.5.2 ให้เลขานุการบริษัท หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายนําส่งรายงานการประชุมพร้อมจัดทําแผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและเป็ นแนวทางในการดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิท่กี าํ หนดไว้

7 การรายงาน
7.1

คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการ
เงินที่ ปรากฏในรายงานประจํา ปี รายงานการเงิ น ดัง กล่า วจัดทํา ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ท่ีรับ รองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิสมํ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบ
บัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีท่ถี ือปฏิบตั ิอยู่เป็ นประจํา

7.2

ให้ประธานกรรมการบริษัทเปิ ดเผยรายการดังต่อไปนีไ้ ว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One
Report)
(1) กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้ คณะและ
เป็ นรายบุคคล
(2) จํานวนครัง้ ของการจัดประชุม และจํานวนครัง้ ของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน
(3) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน
(4) ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคลในรอบปี ท่ีผ่านมา

หน้าที่ 14 ของ 17

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors Charter)
อนุมตั ิโดย: มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
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(5) รายงานการซือ้ -ขายหุน้ /ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ พร้อมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในรอบปี
ของกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เป็ นรายบุคคล

8 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
8.1

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิงานทุกปี โดยใช้แบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพิ่มเติมและปรับปรุ งคําถามเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททุกด้าน
และสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

8.2

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้ คณะและเป็ นรายบุคคล
จะเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report)

9 ค่าตอบแทน
9.1

ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น จะเป็ น ผู้พิ จ ารณากํา หนดและอนุมัติ ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท

9.2

กรรมการบริษั ท มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ ค่ า ตอบแทนจากบริษั ท ฯ ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี ย้ ประชุม บํา เหน็ จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุมตั ิ ซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวน
แน่ น อนหรื อ วางเป็ น หลัก เกณฑ์ และจะกํา หนดไว้เ ป็ น คราว ๆ ไป หรื อ จะให้มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงก็ไ ด้ และนอกจากนั้นให้ไ ด้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่า ง ๆ ตามระเบียบของบริษั ทฯ ทั้งนี ส้ ิท ธิ
ดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการในอันที่จะ
ได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

9.3

ให้เปิ ดเผยรายละเอียดการจ่ายค่า ตอบแทนในรอบปี ท่ีผ่านมาของกรรมการบริษัทแต่ละท่ านไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report)

10 การปฐมนิเทศและการอบรม
10.1 การปฐมนิเทศ
กรรมการบริษัทเข้าใหม่ทกุ ท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสําหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กําหนด
10.2 การอบรม
(1) กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริษัท

หน้าที่ 15 ของ 17

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors Charter)
อนุมตั ิโดย: มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
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(2) บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการบริษัทให้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ภ้ ายใต้แผนงานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
(3) ให้เปิ ดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคลไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report)

บทเฉพาะกาล
ให้บุคคลผูซ้ ่ึงได้รบั การแต่งตัง้ และดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทที่อยู่มาก่อนวันที่กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนีใ้ ช้
บังคับ ให้ยงั คงดํารงตําแหน่งและมีอาํ นาจหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิน้ สุดวาระหรือได้มีการ
แต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าดํารงตําแหน่งแทน ทัง้ นี ้ กฎบัตรฉบับนีไ้ ม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทําไปแล้วก่อนกฎบัตรฉบับนีม้ ี
ผลใช้บงั คับ สําหรับการใดที่ดาํ เนินการค้างอยู่ก่อนที่กฎบัตรนีจ้ ะใช้บงั คับให้ดาํ เนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี ้ ใน
กรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนีใ้ นเรื่องใดโดยทันทีซ่งึ อาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดให้นาํ กฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้บงั คับไปพลางก่อนก็ได้
อนึ่ง บุคคลในตําแหน่งใดๆ ที่ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนีใ้ ช้บงั คับ ซึ่งรวมถึงเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ให้บุคคลในตําแหน่งดังกล่าวยังคงมีอาํ นาจและหน้าที่ในตําแหน่งนัน้ ต่อไปจนกว่า
จะสิน้ สุดวาระหรือมีการแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าดํารงตําแหน่งแทน

หน้าที่ 16 ของ 17

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors Charter)
อนุมตั ิโดย: มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
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บันทึกประวัตกิ ารแก้ไข
เลขที่
เอกสาร

ฉบับที่
(แก้ไข /
(ทบทวน)

วันที่

ส่วนทีแ่ ก้ไข / ทบทวน

เหตุผลทีแ่ ก้ไข / ทบทวน

กําหนด
วันทีย่ กเลิก

OMD
2551/07

1.0

27 ต.ค. 2551

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ
หน่วยงานกํากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั

9 พ.ย. 2555

OMD
2555/01

2.0

9 พ.ย. 2555

เพื่อให้ครอบคลุมอํานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบจากการแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพิ่มขึน้

22 พ.ย. 2559

OMD
2559/01

3.0

22 พ.ย. 2559

4.0

25 ธ.ค. 2560

OMD
2561/01

5.0

23 ก.พ. 2561

ทบทวน

OMD
2561/08

6.0

19 พ.ย. 2561

ทบทวน

OMD
2563/01

7.0

2 มี.ค. 2563

ทบทวน

POL-BOD
64-001

8.0

1 มี.ค. 2564

ทบทวน

POL-BOD
64-026

9.0

12 พ.ย. 2564

ทบทวน

เพื่อกําหนดและแบ่งแยก
กฎบัตรของคณะกรรมการ
แต่ละชุดให้ชดั เจน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ
หน่วยงานกํากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ
หน่วยงานกํากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ
หน่วยงานกํากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ
หน่วยงานกํากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ
หน่วยงานกํากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ
หน่วยงานกํากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั

25 ธ.ค. 2560

OMD
2560/04

จัดทําใหม่
(ชื่อระเบียบนโยบายเดิม:
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ)
ปรับปรุงทัง้ ฉบับ
(ชื่อระเบียบนโยบายเดิม:
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ)
ปรับปรุงทัง้ ฉบับ
(เปลี่ยนเป็ น:
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท)
ทบทวน

23 ก.พ. 2561

19 พ.ย. 2561

2 มี.ค. 2563

1 มี.ค. 2564

12 พ.ย. 2564

-
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