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1. ค ำนิยำม  

“บรษิัทฯ” บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“กลุม่บรษิัทฯ” บรษิัทย่อย และ บรษิัทรว่ม ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบรษิัท” คณะกรรมการบรษิัท ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“ประธานกรรมการบรษิัท” ประธานกรรมการบรษิัท ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)   

“ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร” ผูบ้รหิารสงูสดุ (Chief Executive Officer “CEO”)  

ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 “ผูบ้รหิาร” ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งตัง้แตร่ะดบัผูช้่วยผูอ้  านวยการสายงานขึน้ไป 

ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) และ กลุม่บรษิัท   

2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหก้ าหนดระเบียบนโยบาย เรื่อง “บทบาท อ านาจหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ของ

ประธานกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer 

“CEO”) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหท้ราบบทบาท อ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ของ ประธานกรรมการบรษิัท ประธาน

เจา้หนา้ที่บริหาร เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการและบริหารจัดการในองคก์ร ใหส้อดคลอ้งกับหลกัการก ากับดูแล

กิจการที่ดีอนัเป็นสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบตัิ เพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององคก์ร

ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนดว้ยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม 

โปรง่ใส และตรวจสอบได ้ซึง่จะช่วยเสรมิสรา้งความเช่ือมั่นตอ่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

3. กำรแต่งตัง้ 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณาแตง่ตัง้ประธานกรรมการบรษิัท และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 
 

นโยบำยเรื่อง 
บทบำท อ ำนำจหน้ำที ่ควำมรับผิดชอบ ของประธำนกรรมกำรบริษัท  

และ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

เลขที่
เอกสำร  

POL-BOD_64-035 

วันทีเ่ริ่มใช ้ 12 พ.ย. 2564 
อนุมัติโดย: มติทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ครั้งที ่9/2564 เมือ่วันที ่10 พฤศจกิำยน 2564 ฉบับที ่ 8.0 

หน้ำ 3 / 8  
 

หนา้ที่ 3 ของ 8 

4. บทบำท อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ  

4.1   ประธำนกรรมกำรบริษัท (Chairman of the Board of Directors) 

4.1.1    ก าหนดใหป้ระธานกรรมการบรษิัท และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นคนละบคุคลกนั  

4.1.2 เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น  โดยเป็นประธานในการประชุม

คณะกรรมการบรษิัท และการประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  

4.1.3 เป็นผูล้งคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง

ทัง้สองฝ่ายเท่ากนั 

4.1.4 มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 

สนบัสนนุและเปิดโอกาสใหก้รรมการบรษิัทแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

4.1.5 สนบัสนนุและส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิัทปฎิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจ

หนา้ที่ความรบัผิดชอบและตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

4.1.6 รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงาน           

ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนงาน          

ที่ก าหนดไว ้

4.1.7 ก ากบัดแูลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏิบตัิงานเชิงกลยทุธข์องฝ่ายจดัการ รวมทัง้ใหค้  าแนะน าและ

สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ 

4.1.8 เป็นผู้น าและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมทั้งส่งเสริม ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรบัผิดชอบต่อสังคม และ

ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบตัิต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 
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4.2   ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร (Chief Executive Officer “CEO”)   

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  เป็นผูน้  าในการบรหิารและจดัการบรษิัทฯ ภายใต้

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ ดงันี ้ 

4.2.1 บริหารกิจการของบรษิัทฯ รวมถึงการก ากบัดูแลและควบคมุการด าเนินงานโดยรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง กลยุทธท์างธุรกิจ เป้าหมายและแผนการ

ด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ            

มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

4.2.2 ด าเนินการใหมี้การจดัท าและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณ 

เสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัทเพื่อขออนมุตัิ และใหร้ายงานความกา้วหนา้ตามแผนงานและงบประมาณ

ที่ไดร้บัอนมุตัิต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ า 

4.2.3 ด าเนินการ หรือ ก าหนดอ านาจการบรหิารงาน เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงานและ

งบประมาณที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอยู่บน

หลกัของการควบคมุภายในอย่างเป็นระบบ และมีการบรหิารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ 

4.2.4 ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร วิธีการบริหาร รวมถึงการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลิกจา้ง

พนกังาน และก าหนดอตัราค่าจา้ง เงินเดือน คา่ตอบแทน โบนสั และสวสัดิการตา่ง ๆ ส าหรบัพนกังาน  

4.2.5 บงัคบับญัชา ติดต่อ สั่งการ ด าเนินการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรม สญัญา เอกสารค าสั่ง หนงัสือ

แจง้หรือหนังสือใด ๆ ที่ใชต้ิดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ ส าเร็จ

ลลุ่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

4.2.6 มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได ้โดยการ

มอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม

หนังสือมอบอ านาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการบริษัท     

และ/หรอื บรษิัทฯ ก าหนดไว ้    

4.2.7 เป็นผู้น าและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมทั้งส่งเสริม ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลกัความยั่งยืน ความรบัผิดชอบต่อสงัคม และ

ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบตัิต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น   

4.2.8 มีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบใด ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายหรือตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิัท  
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 ทัง้นี ้การมอบอ านาจ หนา้ที่ และ ความรบัผิดชอบ ใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าให้ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร สามารถ

อนุมตัิในรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์) ซึ่งการอนุมัติ

รายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อ

พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามขอ้บังคับของบริษัทฯ  หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมัติ

รายการที่ เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่ วไปของบริษัท ฯ ที่ เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว ้

 อนึ่ง เพื่อใหบ้รษิัทไดร้บัประโยชนส์งูสดุในการที่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร จะสามารถอทุิศเวลาส าหรบัการปฏิบตัิ

หนา้ที่ในฐานะประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายวา่ หา้มประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ด ารงต าแหน่งเป็น ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกันนัน้ในนิติบุคคลอื่นที่มี

สภาพอย่างเดียวกนั ยกเวน้เป็นการเขา้รว่มในบรษิัทย่อย หรือบริษัทรว่ม ตลอดจนเป็นการเขา้รว่มเป็นกรรมการในองคก์ร

ภาครฐั และภาคเอกชน ที่ตัง้ขึน้เพื่อประโยชนส์่วมรวม 

5. กำรรำยงำน  

5.1  ใหป้ระธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีหนา้ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทใหร้บัทราบ

ผลการด าเนินการและผลการปฏิบตัิงานในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ไม่นอ้ยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ พรอ้ม

ความเห็นในแนวปฏิบตัิและขอ้เสนอแนะตามความเหมาะสม  

5.2 ในกรณีที่มีการกระท าหรือเนือ้หาส าคญัที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือ

แนวปฏิบตัิในดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ใหป้ระธานกรรมการบริษัท 

และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีหนา้ที่รายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

6. กำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำน 

6.1    ประธานกรรมการบริษัท มีหนา้ที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ

ประเมินใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดร้บัทราบ 

6.2 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดเป้าหมายการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และจดัใหมี้การประเมินผล

การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทุกปีร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน โดยจัดท าระบบบริหารผลงานโดยใช้ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ก าหนดเป้าหมายและ
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หลกัเกณฑใ์นการประเมินที่เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปี เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน

และมาตรการจงูใจที่เหมาะสม 

6.3 รายงานกระบวนการและหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริษัท และ ประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร 

7. ค่ำตอบแทน  

7.1 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ      

ทกุชดุ รวมถึงประธานกรรมการบรษิัท 

7.2 ในการก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ใหผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน โดยนโยบายของบริษัทฯ ในการก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู ทัง้ในระยะสัน้

และระยะยาวประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสประจ าปี  รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นใด ให้พิจารณาจาก                    

ผลประกอบการของบรษิัทฯ และผลการปฏิบตัิงานเป็นส าคญั  

บทเฉพำะกำล 
ใหบุ้คคลผูซ้ึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท  และ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ที่อยู่มาก่อน
วนัที่นโยบายฉบับนีใ้ชบ้ังคับ ใหย้ังคงด ารงต าแหน่งและมีอ านาจหนา้ที่ในฐานะประธานกรรมการบริษัท และ ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร ตอ่ไปโดยสมบรูณจ์นกว่าจะสิน้สดุวาระหรือไดมี้การแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้ด ารงต าแหน่งแทน ทัง้นี ้นโยบาย
ฉบบันีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดก้ระท าไปแลว้ก่อนนโยบายฉบบันีมี้ผลใชบ้งัคบั ส าหรบัการใดที่ด  าเนินการคา้งอยู่
ก่อนที่นโยบายนีจ้ะใชบ้งัคบัใหด้ าเนินการต่อไปจนกว่าจะแลว้เสร็จ นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการ
บงัคบัใชน้โยบายฉบบันีใ้นเรื่องใดโดยทนัทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจ
ก าหนดใหน้ ากฎระเบียบเดิมในเรื่องดงักล่าวมาใชบ้งัคบัไปพลางก่อนก็ได ้  
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บันทกึประวตัิกำรแก้ไข 
 

เลขที่
เอกสำร 

 

ฉบับที ่
(แก้ไข / 
ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / 
ทบทวน 

 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

ก ำหนด 
วันทีย่กเลิก 

OMD  
2551/07 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัท าใหม่                          

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม: 

อ านาจหนา้ที่ของ

คณะกรรมการบรษัิทและ

คณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ) 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงาน
ก ากบัและการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

9 พ.ย. 2555 

OMD  
2555/01 

2.0 9 พ.ย. 2555 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั                 

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:       

อ  านาจหนา้ที่ของ

คณะกรรมการบรษัิทและ

คณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ) 

เพื่อใหค้รอบคลมุอ านาจหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบจากการแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ
เพิ่มขึน้ 

22 พ.ย. 2559 

OMD 
2559/07 

3.0 22 พ.ย. 2559 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั     

(เปลี่ยนเป็น:                       

ระเบียบนโยบายเรื่อง 

บทบาท อ านาจหนา้ที่ 

ความรบัผิดชอบ ของ

ประธานกรรมการบรษัิท 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

และ กรรมการผูจ้ดัการ 

เพื่อก าหนดและแบง่แยก      บทบาท อ านาจ

หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ของ ประธาน

กรรมการบรษัิท และ ผูบ้รหิารระดบัสงูของ

องคก์รใหช้ดัเจน  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/14 

4.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงาน

ก ากบัและการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/10 

5.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงาน

ก ากบัและการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  
2 มี.ค. 2563 

OMD 

2563/07 

6.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงาน

ก ากบัและการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 
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เลขที่
เอกสำร 

 

ฉบับที ่
(แก้ไข / 
ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / 
ทบทวน 

 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

ก ำหนด 
วันทีย่กเลิก 

POL-BOD 

64-012 

7.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงาน

ก ากบัและการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

12 พ.ย. 2564 

POL-BOD 

64-035 

8.0 12 พ.ย. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงาน

ก ากบัและการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

- 

 


