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1. คาํนิยาม  

“บรษัิทฯ” บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“กลุม่บรษัิทฯ” บรษัิทย่อย และ บรษัิทรว่ม ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบรษัิท” คณะกรรมการบรษัิท ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี” คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)   

“กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี”             กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“กรรมการอิสระ”                               กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อกําหนดของ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551  

“ผูบ้รหิาร” ผูท้ี่ดาํรงตาํแหน่งตัง้แตร่ะดบัผูช้่วยผูอ้าํนวยการสายงานขึน้ไป 

ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) และ กลุม่บรษัิทฯ   

2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหก้าํหนด “กฎบตัรคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อใชเ้ป็นกรอบและ

แนวทางในการปฏิบติัตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีมีหนา้ที่สนับสนุน     

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกาํหนดนโยบายดา้นการกาํกับดูแลกิจการที่ดี และกาํหนดแนวปฏิบติั       

ในดา้นตา่งๆ ของบรษัิทฯ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีอนัเป็นสากลซึง่บรษัิทจดทะเบียนพงึปฏิบติั เพื่อให้

เกิดการปฏิบติังานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององคก์รตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี ส่งเสรมิใหบ้รษัิทฯ สามารถ

เติบโตอย่างยั่งยืนดว้ยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งความเช่ือมั่น       

ตอ่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ ผูมี้สว่นไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 
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3. องคป์ระกอบ การแต่งตัง้ และคุณสมบัต ิ

 3.1  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้  

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี โดยพิจารณาคดัเลือก

จากกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารจาํนวนหนึ่งของบรษัิทฯ และ/หรอื ผูท้รงคณุวฒุิ  

3.1.2 กาํหนดให้คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และก่ึงหนึ่งตอ้งไม่เป็น

ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ  

3.1.3 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี   

3.1.4  ใหบ้ริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทาํหนา้ที่เลขานุการคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี    

โดยใหค้ณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีใหค้วามเห็นชอบ 

3.2  คุณสมบัต ิ  

3.2.1 ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรษัิท 

3.2.2 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ต้องเป็นผู้มีความรูใ้นด้านการกํากับดูแลกิจการ และใช้ความรู ้

ความสามารถ รวมทัง้ประสบการณใ์นการปฏิบติังานในฐานะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีใหป้ระสบ

ผลสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ  

3.2.3 กรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีเป็นบุคคลที่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน

จาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  

3.2.4    สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 
  

กฎบัตรคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีด่ ี

(Good Corporate Governance Committee Charter) 

เลขที่

เอกสาร  

POL-BOD_64-030 

วันทีเ่ริ่มใช ้ 12 พ.ย. 2564 
อนุมัติโดย: มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งที ่9/2564 เมือ่วันที ่10 พฤศจกิายน 2564 

 

 

ฉบับที ่ 8.0 

หน้า   4 / 10 

 

หนา้ที่ 4 ของ 10 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่ง 

4.1  วาระการดาํรงตาํแหน่ง   

4.1.1    กรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกาํกับดูแลกิจการ   

ที่ดีที่พน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง

อีกวาระหนึ่งก็ได ้  

4.1.2 กรณีที่ตาํแหน่งกรรมการกาํกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใน        

ขอ้ 4.1.1 ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการกาํกับดแูลกิจการ    

ที่ดี เพื่อใหมี้จาํนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดไวใ้นกฎบัตรนี ้โดยบุคคลที่เขา้ดาํรง

ตาํแหน่งแทนจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากบัอายวุาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้ 

4.1.3 ในการแต่งตัง้กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีรายใหม่เขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหค้รบตามจาํนวนที่กาํหนด

ไว ้ใหเ้ร่งดาํเนินการโดยเร็ว เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการดาํเนินงานของคณะกรรมการกาํกับดูแล

กิจการที่ดี  

4.2 การพ้นจากตาํแหน่ง    

4.2.1   กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีพน้จากตาํแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งตอ่ไปนี ้

(1) ครบวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคณุสมบติัของการเป็นกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

(5) คณะกรรมการบรษัิทมีมติดว้ยเสียงขา้งมากใหพ้น้จากตาํแหน่ง  

(6) ตกเป็นบคุคลลม้ละลาย คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรอืเป็นผูไ้รค้วามสามารถ 

(7) ตอ้งโทษจาํคกุ หรอืมีคาํพิพากษาถึงที่สดุใหจ้าํคกุ เวน้แตใ่นความผิดลหโุทษ  

  หรอื กระทาํโดยประมาท 

            4.2.2 กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีที่ประสงคจ์ะลาออกจากคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี จะตอ้งแจง้

ความประสงคน์ัน้เป็นหนงัสือต่อบริษัทฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน เวน้แต่มีเหตสุดุวิสยั พรอ้มระบุ

เหตผุล   
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5. ขอบข่ายอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษัิทกาํหนดขอบข่ายอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี        

ไว ้ดงันี ้   

5.1 กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ ดี รวมถึงการดาํเนินงานอื่นใดที่ เก่ียวเน่ือง             

ต่อการกาํกับดูแลกิจการ เช่น การบริหารความยั่งยืน ความรบัผิดชอบต่อสังคม มาตรการและแนวปฏิบัติ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่ น รวมทั้งการจัดให้มีหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิท 

5.2 กาํกบัดแูลและติดตาม เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯ กลุ่มบริษัท คณะกรรมการชดุต่าง ๆ รวมถึง ผูบ้รหิาร พนกังาน

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีการดาํเนินการสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบติัที่กาํหนดไว ้และเป็นไปตามกฎหมาย

หรือข้อกําหนดต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี มาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการ

คอรร์ัปชั่น จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้การปฏิบัติพัฒนาขึน้เป็นลาํดับอย่างต่อเน่ืองและ

เหมาะสม  

5.3 ทบทวนแนวปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล

ปฏิบติั และเสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

5.4 เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุย่อย และฝ่ายจดัการ ในเรื่องเก่ียวกบักฎเกณฑ ์การกาํกบั

ดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้ขอ้พงึปฏิบติัที่ดีในการดาํเนินธุรกิจ 

5.5 สนบัสนุนและส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ เผยแพร่หลกัการกาํกับดูแลกิจการ รวมทัง้ขอ้มูลข่าวสารในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง

อย่างตอ่เน่ือง ใหเ้ป็นที่รบัทราบและเขา้ใจไปยงัคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั     

5.6 สนบัสนนุและสง่เสรมิใหบ้รษัิทฯ เขา้รบัการประเมินหรอืจดัอนัดบัดา้นการกาํกบัดแูลกิจการ เพื่อเป็นการพฒันา

และยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ อย่างตอ่เน่ือง 

5.7 ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาปรบัปรุง 

และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนดแนวนโยบายในการพัฒนา

องคก์รอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป   

5.8    พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการเป็นประจาํทกุปี   

5.9 จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 

(แบบ 56-1 One Report) ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี  
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(1) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีไดร้บัจากการปฏิบติัหนา้ที่

ตามกฎบตัรฯ     

(2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ 

ภายใตข้อบเขตอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  

(3) จาํนวนครัง้ของการจดัประชุมคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี และการเขา้ร่วมประชุมของ

กรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน รวมทัง้การรบัค่าตอบแทนจากการดาํรงตาํแหน่งใน             

แตล่ะท่าน 

5.10 ในการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาวิชาชีพอื่น

ใดเม่ือเห็นวา่จาํเป็นก็ได ้ทัง้นีด้ว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ    

5.11 ปฏิบติังานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

6. การประชุม 

6.1  จาํนวนครั้งของการประชุม    

6.1.1    คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีจะตอ้งมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยอาจจัดการ

ประชมุเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีเห็นสมควร 

6.1.2 ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีอาจเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษไดเ้ม่ือเห็นว่าจาํเป็น หรือ

ไดร้บัการรอ้งขอจากกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี หรอื ประธานกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาระเบียบ

วาระที่จาํเป็นตอ้งหารอืรว่มกนัเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชมุตามปกติ 

6.1.3  ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดจาํนวนครัง้ของการจัดประชุมและการเขา้ร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของ

กรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1 One 

Report) 

       6.2  ผู้เข้าร่วมประชุม  

6.2.1  การประชุมคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ ดีเข้าประชุม           

ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ทัง้นีใ้ห้

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีทาํหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ  
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6.2.2  หากประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ก็ให้

กรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีคดัเลือกกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งทาํหนา้ที่เป็นประธาน           

ที่ประชมุ 

6.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ หรือ             

ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุที่นาํเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในสว่นที่เก่ียวขอ้ง  

6.2.4  เลขานุการคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีตอ้งเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกครัง้ และในกรณีที่มีเหตุ

จาํเป็นไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้บรษัิทฯ อาจมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทน  

     6.3 วาระการประชุม  

6.3.1  ในการประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีควรกาํหนดวาระการประชมุไวล้ว่งหนา้โดยอย่างนอ้ย

ควรมีระเบียบวาระ ดงันี ้

(1) เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

(2) รบัรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

(3) ทบทวนเรื่องที่สืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน  

(4) เรื่องเพื่อพิจารณา 

(5)     เรื่องแจง้เพื่อทราบ  

(6) เรื่องอื่น ๆ 

6.3.2 ในการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ ดีนั้น ควรนําส่งเอกสารประกอบการประชุมให้

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี และผูเ้ขา้รว่มประชมุเป็นการล่วงหนา้เป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนถึง

วนัประชมุ เพื่อใหมี้เวลาเพียงพอในการศกึษาขอ้มลูและอาจขอขอ้มลูเพิ่มเติมได ้

     6.4 การลงคะแนนเสียง   

  6.4.1  มติที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยให้กรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน            

ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด   

  6.4.2  กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีที่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณาจะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ  

     6.5  การบันทกึรายงานการประชุม    

   6.5.1   ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ

สง่ใหแ้ก่คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีโดยไม่ชกัชา้  
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   6.5.2   ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายนาํส่งรายงานการประชมุพรอ้ม

จดัทาํแผนงาน (ถา้มี) สง่ใหก้บัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อรบัทราบขอ้มลูและเป็นแนวทางในการดาํเนินการ

ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบติัที่กาํหนดไว ้  

7. การรายงาน 

7.1 ใหค้ณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีมีหนา้ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทใหร้บัทราบผลการประชุมอย่าง

สมํ่าเสมอ หรอืเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบรษัิทควรทราบ พรอ้มความเห็นในแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะ

ตามความเหมาะสม  

7.2 ในกรณีที่มีการกระทาํหรือเนือ้หาสาํคญัที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ หรือ

แนวปฏิบติัในดา้นการกาํกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ใหค้ณะกรรมการกาํกับดูแล

กิจการที่ดีมีหนา้ที่รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

7.3 ให้ประธานคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีทัง้คณะ จาํนวนครัง้ของการจดัประชมุ รวมทัง้จาํนวนครัง้ของ

การเขา้รว่มประชมุและคา่ตอบแทนของกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีแตล่ะท่านในรอบปีที่ผ่านมา    

8. การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

8.1 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีมีหนา้ที่ประเมินผลการปฏิบติังานทกุปีโดยการประเมินตนเอง และรายงาน

ผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดร้บัทราบ 

8.2 กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีทัง้คณะจะ

เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report)  

9. ค่าตอบแทน  

9.1 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

กาํกบัดแูลกิจการที่ดี       

9.2 ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีแต่ละท่านไวใ้น

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 
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10 การปฐมนิเทศและการอบรม  

10.1 การปฐมนิเทศ 

กรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีเขา้ใหม่ทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วม “การปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการเขา้ใหม่” 

ตามที่บรษัิทฯ กาํหนด  

10.2 การอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีใหเ้ขา้รบัการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ภายใต้

แผนงานการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีอย่างตอ่เน่ือง  

บทเฉพาะกาล 

ใหบ้คุคลผูซ้ึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีที่อยู่มาก่อนวนัที่กฎบตัรคณะกรรมการ

กาํกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนีใ้ชบ้งัคบั ใหย้ังคงดาํรงตาํแหน่งและมีอาํนาจหนา้ที่ในฐานะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี

ต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิน้สุดวาระหรือได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดาํรงตําแหน่งแทน ทั้งนี ้ กฎบัตรฉบับนี้                

ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดก้ระทาํไปแลว้ก่อนกฎบตัรฉบบันีมี้ผลใชบ้งัคบั สาํหรบัการใดที่ดาํเนินการคา้งอยู่ก่อนที่      

กฎบัตรนีจ้ะใชบ้ังคับใหด้าํเนินการต่อไปจนกว่าจะแลว้เสร็จ นอกจากนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี      

เห็นว่าการบงัคบัใชก้ฎบตัรฉบบันีใ้นเรื่องใดโดยทนัทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการ

กาํกบัดแูลกิจการที่ดีอาจกาํหนดใหน้าํกฎระเบียบเดิมในเรื่องดงักลา่วมาใชบ้งัคบัไปพลางก่อนก็ได ้  

อนึ่ง บุคคลในตาํแหน่งใดๆ ที่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีก่อนวนัที่กฎบัตรฉบบันีใ้ชบ้ังคับ         

ซึง่รวมถึง เลขานกุารคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี ใหบ้คุคลในตาํแหน่งดงักลา่วยงัคงมีอาํนาจและหนา้ที่ในตาํแหน่ง

นัน้ตอ่ไปจนกวา่จะสิน้สดุวาระหรอืมีการแตง่ตัง้บคุคลอื่นเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 
  

กฎบัตรคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีด่ ี

(Good Corporate Governance Committee Charter) 

เลขที่

เอกสาร  

POL-BOD_64-030 

วันทีเ่ริ่มใช ้ 12 พ.ย. 2564 
อนุมัติโดย: มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งที ่9/2564 เมือ่วันที ่10 พฤศจกิายน 2564 

 

 

ฉบับที ่ 8.0 

หน้า   10 / 10 

 

หนา้ที่ 10 ของ 10 

บันทกึประวตักิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที ่

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

OMD 

2551/07 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทาํใหม่  

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:  

อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ

บรษัิทและคณะอนกุรรมการ       

ชดุต่าง ๆ)  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

9 พ.ย. 2555 

OMD 

2555/01 

2.0 9 พ.ย. 2555 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั  

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:  

อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ

บรษัิทและคณะอนกุรรมการ        

ชดุต่าง ๆ)  

เพื่อใหค้รอบคลมุอาํนาจหนา้ที่

ความรบัผิดชอบจากการแตง่ตัง้

คณะอนกุรรมการเพิ่มขึน้   

22 พ.ย. 2559 

OMD 

2559/05 

3.0 22 พ.ย. 2559 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั 

(เปลี่ยนเป็น: 

กฎบตัรคณะกรรมการกาํกบั

ดแูลกิจการที่ดี) 

เพื่อกาํหนดและแบง่แยก 

กฎบตัรของคณะกรรมการ 

แตล่ะชดุใหช้ดัเจน  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/09 

4.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/09 

5.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 

2562/14 

6.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-006 

7.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

12 พ.ย. 2564 

POL-BOD 

64-030 

8.0 12 พ.ย. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 
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