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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)  

“คณะกรรมการบรหิาร” คณะกรรมการบรหิาร ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“กรรมการบรหิาร” กรรมการบรหิาร ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“กรรมการอิสระ” กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามขอ้กาํหนดของ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551  

“ผูบ้รหิาร” ผูท้ี่ดาํรงตาํแหน่งตัง้แตร่ะดบัผูช้่วยผูอ้าํนวยการสายงานขึน้ไป 

ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) และ กลุม่บรษัิทฯ   

“รายการที่เก่ียวโยงกนั” การทาํรายการระหว่างกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคล       

ที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ 

หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมบริษัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบุคคลที่บคุคลดงักล่าว

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ หรอืเป็นผูมี้อาํนาจควบคมุดว้ย   

“บคุคลที่เก่ียวโยงกนั” บุคคลที่อาจทําให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนใ์นการตดัสินใจดาํเนินงานว่าจะคาํนึงถึงประโยชนข์องบุคคล

นัน้ หรอืประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ เป็นสาํคญั   

“บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้” ให้มีความหมายตามที่กาํหนดไว้ใน “ประกาศของคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย”์ ดงันี ้ 

(ก) กรรมการหรอืผูบ้รหิารของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ข) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ค) ผูมี้อาํนาจควบคมุของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการ        

จดทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งไดแ้ก่ บิดา 

มารดา คูส่มรส พี่นอ้ง บตุร หรอื คูส่มรสของบตุร 

(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอาํนาจ

ควบคุม หรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมี

นยัสาํคญั 
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2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหก้าํหนด “กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร” เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการ

ปฏิบติัตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย โดยคณะกรรมการบรหิารมีหนา้ที่สนบัสนนุการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

บริษัท ในการบริหารจดัการและควบคมุกิจการของบรษัิทฯ เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติังานอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสรมิใหบ้ริษัทฯ 

สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนดว้ยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งความ

เช่ือมั่นตอ่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ ผูมี้สว่นไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

กฎบัตรฉบบันีท้าํขึน้เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารมีความเขา้ใจบทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนเอง 

และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ที่ 

 

3.  องคป์ระกอบ การแต่งตัง้ และคุณสมบตั ิ 

3.1  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้  

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคดัเลือกจากกรรมการ 

และ/หรอื ผูบ้รหิารจาํนวนหนึ่งของบรษัิทฯ และ/หรอื ผูท้รงคณุวฒุิ ทัง้นีต้อ้งไม่เป็นกรรมการอิสระ 

3.1.2 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน   

3.1.3 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตัง้ประธานกรรมการบรหิาร    

3.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทําหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยให ้   

คณะกรรมการบรหิารใหค้วามเห็นชอบ 

3.2 คุณสมบัต ิ  

3.2.1 ประธานกรรมการบรษัิทตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรหิาร  

3.2.2 กรรมการบริหารตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชนต์่อการ

ดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ มีความซื่อสตัย ์สจุรติ และมีจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

3.2.3 กรรมการบริหารต้องไม่เป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ ในกิจการที่ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ เวน้แต่กิจการนั้นมีสถานะเป็น บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือ กิจการ      

รว่มคา้ของบรษัิทฯ    

3.2.4 กรรมการบรหิารเป็นบุคคลที่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั กฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  

3.2.5 สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบติังาน 
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4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่ง 

4.1  วาระการดาํรงตาํแหน่ง   

4.1.1  กรรมการบริหาร มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารที่พน้ตาํแหน่งตามวาระ

อาจไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได ้ 

4.1.2 กรณีที่ตาํแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ 4.1.1         

ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการบรหิาร เพื่อใหมี้จาํนวนครบ

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาํหนดไว้ในกฎบัตรนี ้โดยบุคคลที่ เข้าดาํรงตาํแหน่งแทนจะอยู่ใน

ตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากบัอายวุาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้ 

4.1.3 ในการแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่เข้ามาดาํรงตาํแหน่งให้ครบตามจาํนวนที่กาํหนดไว ้ให้เร่ง

ดาํเนินการโดยเรว็เพื่อใหเ้กิดความตอ่เน่ืองในการดาํเนินงานของคณะกรรมการบรหิาร  

4.2 การพ้นจากตาํแหน่ง    

4.2.1 กรรมการบรหิารพน้จากตาํแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งตอ่ไปนี ้

(1) ครบวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคณุสมบติัของการเป็นกรรมการบรหิาร 

(5) คณะกรรมการบรษัิทมีมติดว้ยเสียงขา้งมากใหพ้น้จากตาํแหน่ง  

(6) ตกเป็นบคุคลลม้ละลาย คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรอืเป็นผูไ้รค้วามสามารถ 

(7) ตอ้งโทษจาํคกุ หรอืมีคาํพิพากษาถึงที่สดุใหจ้าํคกุ เวน้แตใ่นความผิดลหโุทษ  

หรอื กระทาํโดยประมาท 

4.2.2 กรรมการบริหารที่ประสงคจ์ะลาออกจากคณะกรรมการบริหาร จะตอ้งแจง้ความประสงคน์ั้นเป็น

หนงัสือตอ่บรษัิทฯ ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน เวน้แตมี่เหตสุดุวิสยั พรอ้มระบเุหตผุล 
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5. ขอบข่ายอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษัิทกาํหนดขอบข่ายอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารไว ้ดงันี ้   

5.1 ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ

คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต ความระมัดระวงั รวมไปถึงมีความ

รบัผิดชอบ และมีจรยิธรรม โดยคาํนงึถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั  

5.2 กาํหนดระเบียบนโยบาย แนวปฏิบติั กรอบการดาํเนินงาน เป้าหมาย แผนธุรกิจ โครงสรา้งการบรหิารงาน 

ระเบียบขอ้บังคับ อาํนาจหนา้ที่ อาํนาจอนุมัติ และงบประมาณ รวมทั้งกาํกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม 

และทบทวน การดาํเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของ

คณะกรรมการบรษัิท รวมทัง้ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลักทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขอ้บังคับของบริษัทฯ 

รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบติัตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น  

5.3 กาํหนดระเบียบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดาํเนินงานดา้นการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

(Corporate Social Responsibility: CSR)  

5.4 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมติั การดาํเนินกิจการงานที่สาํคญัอนัเป็นปกติธุระทางการคา้และ

การบรหิารงานของบรษัิทฯ โดยทั่วไป ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามกรอบของอาํนาจที่สามารถกระทาํได ้

5.5 กาํหนดระเบียบปฏิบติังานของพนกังานบรษัิทฯ โดยไม่ขดัหรอืแยง้ตอ่ขอ้บงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

5.6 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบโครงสรา้งตาํแหน่งและโครงสรา้งเงินเดือนและผลประโยชนต์อบแทนอื่น ๆ 

ของพนกังาน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบโครงสรา้งการบรหิารงานตัง้แตร่ะดบัฝ่ายลงไป 

5.7 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติแผนงบประมาณประจําปี กํากับดูแลและติดตามผลการ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เปา้หมาย และแผนงบประมาณที่ไดร้บัอนมุติั  

5.8 ดแูลใหบ้รษัิทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมรดักมุ  

5.9 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติ การเขา้ลงทุน และ/หรือ การเขา้ร่วมประมูลงาน ในโครงการ     

ใหม่ ๆ ตลอดจนเขา้ดาํเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทาํนิติกรรมที่เก่ียวขอ้งกับ    

เรื่องดงักลา่วจนเสรจ็การ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามกรอบของอาํนาจที่สามารถกระทาํได ้ 

5.10 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติการเขา้รว่มทุนกับบุคคล นิติบุคคล และ/หรือ คณะบุคคลใด ๆ      

ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดาํเนินกิจการตามวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ รวมถึงการทาํนิติกรรมที่เก่ียวขอ้งกับ 

เรื่องดงักลา่วจนเสรจ็การ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามกรอบของอาํนาจที่สามารถกระทาํได ้
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5.11 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติ การแต่งตัง้หรือว่าจา้งที่ปรึกษา รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

เพื่อใหค้วามเห็นและดาํเนินการเรื่องอื่นใดที่เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ  

5.12 คณะกรรมการบริหารสามารถมอบอํานาจและแต่งตั้งให้คณะทํางานพิเศษ คณะบุคคล ผู้บริหาร             

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ งไปดําเนินการแทนในเรื่องใด  ๆ  ที่ อยู่ ในหน้าที่ และรับ ผิดชอบตามที่    

คณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร  

5.13 การมอบอาํนาจช่วงใหค้ณะบรหิารงาน คณะทาํงานพิเศษ คณะบคุคล ผูบ้รหิาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง     

มีอาํนาจในการดาํเนินการในเรื่องใด ๆ นัน้ ตอ้งไม่เป็นการอนมุติัรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่ มีส่วนได้เสีย ตามที่ก ําหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ 

นโยบายระเบียบปฎิบติั และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ซึ่งการอนมุติัรายการในลกัษณะ

ดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาและ

อนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกาํหนด เวน้แต่เป็นการอนมุติั

รายการที่ เป็นลักษณะการดาํเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่ เป็นไปตามนโยบายและ

หลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาอนมุติัไว ้

5.14 ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะในการพัฒนาปรบัปรุง และ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนดแนวนโยบายในการพัฒนา

องคก์รอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป  

5.15 พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารเป็นประจาํทกุปี     

5.16 จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน

ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการบรหิาร   

(1) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบรหิารไดร้บัจากการปฏิบติัหนา้ที่ตามกฎบตัรฯ 

(2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต

อาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

(3) จาํนวนครัง้ของการจดัประชุมคณะกรรมการบริหาร และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริหาร           

แตล่ะท่าน รวมทัง้การรบัคา่ตอบแทนจากการดาํรงตาํแหน่งในแตล่ะท่าน  

 5.17 ในการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิารอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาวิชาชีพอื่นใดเม่ือ

เห็นวา่จาํเป็นก็ได ้ทัง้นีด้ว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ                 

 5.18 ปฎิบติังานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
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6 การประชุม 

6.1  จาํนวนครั้งของการประชุม    

6.1.1  คณะกรรมการบริหารจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ โดยอาจจัดการประชุม

เพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบรหิารเห็นสมควร 

6.1.2  ประธานกรรมการบรหิารอาจเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษไดเ้ม่ือเห็นว่าจาํเป็น หรือไดร้บัการรอ้งขอจาก

กรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย หรือ ผูบ้ริหาร            

เพื่อพจิารณาระเบียบวาระที่จาํเป็นตอ้งหารอืรว่มกนัเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชมุตามปกติ 

6.1.3  ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดจาํนวนครัง้ของการจัดประชุมและการเขา้ร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของ

กรรมการบรหิารแตล่ะท่านไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report)  

      6.2  ผู้เข้าร่วมประชุม  

6.2.1  การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารเขา้ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวน

กรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทั้งนีใ้ห้ประธานกรรมการบริหารทาํหน้าที่เป็น

ประธานในที่ประชมุ  

6.2.2  หากประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ก็ใหก้รรมการบริหาร

คดัเลือกกรรมการบรหิารคนหนึ่งทาํหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ 

6.2.3  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ

วาระการประชมุที่นาํเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในสว่นที่เก่ียวขอ้ง  

6.2.4   เลขานุการคณะกรรมการบริหารตอ้งเขา้รว่มประชมุดว้ยทกุครัง้ และในกรณีที่มีเหตจุาํเป็นไม่สามารถ    

เขา้รว่มประชมุได ้บรษัิทฯ อาจมอบหมายบคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทน 

 6.3  วาระการประชุม  

6.3.1   ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารควรกาํหนดวาระการประชมุไวล้ว่งหนา้โดยอย่างนอ้ยควรมีระเบียบ

วาระ ดงันี ้

(1) เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

(2) รบัรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

(3) ทบทวนเรื่องที่สืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน  

(4) เรื่องเพื่อพิจารณา 

(5) เรื่องแจง้เพื่อทราบ  

(6) เรื่องอื่น ๆ 
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6.3.2  นาํส่งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการบริหารและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้เป็น

ระยะเวลาพอสมควรก่อนถึงวันประชุม เพื่อใหมี้เวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลและอาจขอขอ้มูล   

เพิ่มเติมได ้

    6.4 การลงคะแนนเสียง   

6.4.1  มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้

กรรมการบรหิารหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออก

เสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด   

6.4.2    กรรมการบรหิารที่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณา จะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

    6.5  การบันทกึรายงานการประชุม    

   6.5.1   ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริหาร หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมส่งใหแ้ก่

คณะกรรมการบรหิารโดยไม่ชกัชา้  

   6.5.2     ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายนาํส่งรายงานการประชุมพรอ้มจัดทาํ

แผนงาน (ถา้มี) ส่งใหก้บัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อรบัทราบขอ้มลูและเป็นแนวทางในการดาํเนินการให้

สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบติัที่กาํหนดไว ้   

7 การรายงาน 

7.1 ใหค้ณะกรรมการบรหิารมีหนา้ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทใหร้บัทราบผลการประชมุอย่างสมํ่าเสมอ หรือ

เรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ พรอ้มความเห็นในแนวปฏิบัติและขอ้เสนอแนะตามความ

เหมาะสม  

7.2    ในกรณีที่มีการกระทาํหรือเนือ้หาสาํคญัที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ หรือ

แนวปฏิบัติในดา้นการกาํกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ใหค้ณะกรรมการบริหารมี

หนา้ที่รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

7.3 ให้ประธานกรรมการบริหารเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ      

คณะกรรมการบริหารทั้งคณะ จาํนวนครัง้ของการจัดประชุม รวมทั้งจาํนวนครัง้ของการเขา้ร่วมประชุมและ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารแต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

(แบบ 56-1 One Report)  



บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกนักุล 
 

 

 
  

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

(Executive Committee Charter) 

เลขที่

เอกสาร  

POL-BOD_64-031 

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

 
ฉบับที ่ 8.0 

หน้า   9 / 11 

 

หนา้ที่ 9 ของ 11 

8 การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

8.1 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ

ประเมินใหท้างคณะกรรมการบรษัิทไดร้บัทราบ 

8.2 กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรหิารทัง้คณะ จะเปิดเผยไวใ้น

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

9 ค่าตอบแทน  

9.1 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บรหิาร 

9.2 ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริหารแต่ละท่านไวใ้นแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

10 การปฐมนิเทศและการอบรม  

10.1  การปฐมนิเทศ 

กรรมการบริหารเขา้ใหม่ทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วม “การปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการเขา้ใหม่” ตามที่บริษัทฯ 

กาํหนด  

10.2  การอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการบริหารใหเ้ขา้รบัการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ภายใตแ้ผนงานการ

กาํกบัดแูลกิจการที่ดีอย่างตอ่เน่ือง  
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บทเฉพาะกาล 

ใหบ้คุคลผูซ้ึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบรหิารที่อยู่มาก่อนวนัที่กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารฉบบันี ้       

ใชบ้งัคบั ใหย้งัคงดาํรงตาํแหน่งและมีอาํนาจหนา้ที่ในฐานะกรรมการบรหิารตอ่ไปโดยสมบรูณจ์นกวา่จะสิน้สดุวาระหรอืได้

มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน ทั้งนี ้กฎบัตรฉบับนีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดก้ระทาํไปแลว้ก่อน       

กฎบตัรฉบบันีมี้ผลใชบ้งัคบั สาํหรบัการใดที่ดาํเนินการคา้งอยู่ก่อนที่กฎบตัรนีจ้ะใชบ้งัคบัใหด้าํเนินการต่อไปจนกว่าจะ

แลว้เสร็จ นอกจากนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าการบังคับใชก้ฎบัตรฉบับนีใ้นเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารอาจกาํหนดใหน้าํกฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้

บงัคบัไปพลางก่อนก็ได ้  

อนึ่ง บุคคลในตาํแหน่งใดๆ ที่ได้รบัการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนีใ้ช้บังคับ ซึ่งรวมถึง 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ใหบุ้คคลในตาํแหน่งดงักล่าวยังคงมีอาํนาจและหนา้ที่ในตาํแหน่งนัน้ต่อไปจนกว่าจะ

สิน้สดุวาระหรอืมีการแตง่ตัง้บคุคลอื่นเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน 
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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)  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

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 

2559/06 

3.0 22 พ.ย. 2559 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั 

(เปลี่ยนเป็น: 

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร) 

เพื่อกาํหนดและแบง่แยก 

กฎบตัรของคณะกรรมการ 

แตล่ะชดุใหช้ดัเจน  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/10 

4.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

25 ก.พ. 2562 

OMD 

2562/04 

5.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั 

8 พ.ย. 2562 

OMD 

2562/15 

6.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั 

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-007 

7.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

12 พ.ย. 2564 

POL-BOD 

64-031 

8.0 12 พ.ย. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 
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