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1. คํานิยาม
“บริษัทฯ”

บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

“กลุม่ บริ ษัทฯ”

บริ ษัทย่อย และ บริษัทร่วม ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัท”

คณะกรรมการบริษัท ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

“กรรมการบริษัท”

กรรมการบริ ษัท ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

“กรรมการอิสระ”

กรรมการที่ ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร และมีคุณ สมบัติเป็ นอิสระตามข้ อกํ าหนดของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551

“กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร”

กรรมการที่ดํารงตําแหน่งในฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ

“กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร”

กรรมการอื่นที่ไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานประจําของบริษัทฯ

“คณะกรรมการชุดย่อย”

คณะกรรมการชุดย่อย ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

“ผู้บริหาร”

ผู้ที่ดํารงตําแหน่งตังแต่
้ ระดับผู้ช่วยผู้อํานวยการสายงานขึ ้นไป
ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุม่ บริษัทฯ

“ผู้บริหารตามคํานิยาม

ประธานกรรมการบริหาร (CEO) หรื อผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกต่อจาก

ของสํานักงานคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ลงมา ผู้ซงึ่ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่ง

กํากับหลักทรัพย์และ

ระดับบริ หารรายที่สี่ทกุ ราย และให้ หมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหาร

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)”

ในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า

“รายการที่เกี่ยวโยงกัน”

การทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษั ทจดทะเบี ยน เช่น กรรมการ ผู้บ ริ หาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุม
บริ ษัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบคุ คลที่บคุ คลดังกล่าวเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อเป็ นผู้มีอํานาจ
ควบคุมด้ วย

“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง”

บุคคลดังต่อไปนี ้
(ก) กรรมการหรื อผู้บริหารของผู้ออกหลักทรัพย์
(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลักทรัพย์
(ค) ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ออกหลักทรัพย์
(ง) บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต ทางการสมรส หรื อ โดยการ
จดทะเบี ย น ตามกฎหมายกับ บุค คลตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ซึ่ง ได้ แ ก่ บิ ด า
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง บุตร หรื อ คูส่ มรสของบุตร
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(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถื อหุ้น หรื อมี อํานาจควบคุม
หรื อมีสว่ นได้ เสียอื่นใด ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมอย่างมีนยั สําคัญ
“ผู้ที่เกี่ยวข้ อง”

บุคคลหรื อห้ างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กบั บุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) คูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(ค) ห้ า งหุ้น ส่ว นสามัญ ซึ่ง บุค คลดัง กล่ า ว หรื อ บุ ค คลตาม (ก) หรื อ (ข) เป็ น
หุ้นส่วน
(ง) ห้ างหุ้นส่วนจํากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) เป็ นหุ้นส่วน
จําพวกไม่จํากัดความรับผิด หรื อเป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีห้ นุ
รวมกันเกินกว่าร้ อยละสามสิบของหุ้นทังหมดของห้
้
างหุ้นส่วนจํากัด
(จ) บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ
(ข) หรื อห้ างหุ้นส่วนตาม (ค) หรื อ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสามสิบ
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ หรื อ
(ฉ) บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ
(ข) หรื อ ห้ า งหุ้น ส่ว นตาม (ค) หรื อ (ง) หรื อ บริ ษั ท ตาม (จ) ถื อ หุ้น ร่ ว มกัน
เกินกว่าร้ อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
(ช) นิติบคุ คลที่บคุ คลดังกล่าวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเป็ นผู้แทน
ของนิติบคุ คล

“ผู้ถือหุ้นที่มีนยั ”

ผู้ถือ หุ้น ในกิ จการใดเกิน กว่าร้ อยละสิบ ของจํ านวนหุ้น ที่ มีสิท ธิ ออกเสียงทัง้ หมดของ
กิจการนัน้ และการถือหุ้นดังกล่าวให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

ผู้ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ฯ เกิ น กว่า ร้ อยละสิบ ของจํ า นวนหุ้น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทัง้ หมดของ
บริษัทฯ การถือหุ้นดังกล่าวให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย

“ผู้มีอํานาจควบคุม”

ผู้ถือหุ้นหรื อบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์ มีอิทธิ พลต่อการกํ าหนดนโยบาย การจัดการ
หรื อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจาก
การเป็ นผู้ถื อ หุ้น หรื อ ได้ รับ มอบอํ า นาจตามสัญ ญาหรื อ การอื่ น ใดก็ ต าม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้ าลักษณะข้ อใดข้ อหนึง่ ดังนี ้
(ก) บุคคลที่มีสทิ ธิออกเสียงไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละยี่สิบห้ า
ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
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(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์ สามารถควบคุมการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ
ของบริษัทฯ ได้
(ค) บุ ค คลที่ ต ามพฤติ ก ารณ์ ส ามารถควบคุ ม ผู้ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการกํ า หนด
นโยบาย การจัด การหรื อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ให้ ป ฏิ บัติ ต ามคํ า สั่ง
ของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อการดําเนินงานของบริษัทฯ
(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานในบริ ษัทฯ หรื อมีความรับผิดชอบใน
การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ เยี่ ย งกรรมการหรื อ ผู้ บริ ห าร รวมทั ง้ บุ ค คล
ที่ตําแหน่งซึง่ มีอํานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริ ษัทฯ

2. วัตถุประสงค์
“กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท” ถูกจัดทําขึน้ เพื่อใช้ เป็ นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่ อให้ กรรมการ
บริษัททุกคนตระหนักถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ มีการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถกู ต้ องสมบูรณ์
เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทมีสถานะเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทจึงต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส และรอบคอบระมัดระวังเพื่ อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริ ษัทฯ และเป็ นธรรมต่อผู้ที่เกี่ ยวข้ อง
ทุกฝ่ ายตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่หลักในการตัดสินใจและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ ในการกําหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายในด้ านต่างๆ ของบริ ษัทฯ อีกทังติ
้ ดตามการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการ และรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนด้ วยการบริ หารกิจการอย่างมี
คุณธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริ มสร้ างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ าย

3. องค์ ประกอบ การแต่ งตัง้ และคุณสมบัติ
3.1 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้
3.1.1 กํ าหนดให้ คณะกรรมการบริ ษั ทมีจํานวนไม่น้ อยกว่า 5 คน และไม่เกิน กว่า 12 คน โดยกรรมการบริ ษั ท
ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ใน 3 ต้ อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระ และกรรมการบริ ษั ท ไม่ น้ อ ยกว่า กึ่งหนึ่ งต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ น
ราชอาณาจักรไทย
3.1.2 กําหนดให้ องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทมี สดั ส่วนของกรรมการบริ ษัทที่มีความรู้ ความชํ านาญ
ที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจ และมีการถ่วงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการบริษัท
หน้ าที่ 4 ของ 18
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3.1.3 ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยพิ จารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่เป็ นอิสระ
และ/หรื อ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และ/หรื อ ผู้บริ หารจํานวนหนึ่งของบริ ษัทฯ โดยผ่านมติให้ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
3.1.4 การเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ใช้ วิธีเสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทเป็ นรายบุคคลไป
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษั ทเท่าจํ านวน
กรรมการบริ ษัทที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ ในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการบริ ษัทที่จะพึงมี ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียง
ชี ้ขาด
3.1.5 กําหนดให้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้แต่งตังประธานกรรมการบริ
้
ษัท
3.1.6 ให้ บริ ษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริ ษัทฯ ทําหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท
โดยให้ คณะกรรมการบริษัทให้ ความเห็นชอบ
3.2 คุณสมบัติ
3.2.1 กรรมการบริษัท
(1) ประธานกรรมการบริษัทต้ องเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
(2) กรรมการบริ ษัทต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท
มหาชนจํากัด รวมทัง้ ต้ องไม่มีลักษณะที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ จะได้ รับความไว้ วางใจ
ให้ บ ริ ห ารจัด การกิ จ การที่ มี ม หาชนเป็ นผู้ถื อ หุ้น ตามที่ ค ณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(3) กรรมการบริ ษั ท ต้ องเป็ นผู้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ความชํานาญ รวมทังเป็
้ นผู้มีคณ
ุ สมบัติทางด้ านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน และเข้ าใจ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ รวมถึง
มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
(4) กรรมการบริ ษัทต้ องไม่ประกอบกิจการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทในนิติบคุ คลอื่นที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและดําเนินธุรกิจอันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
หน้ าที่ 5 ของ 18
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(5) กรรมการอิ ส ระต้ องมี คุ ณ สมบั ติ ค วามเป็ นอิ ส ระตามที่ บ ริ ษั ท ฯ กํ า หนด และต้ องสามารถดู แ ล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้ อย่างเท่าเทียมกัน อีกทังสามารถแสดงความคิ
้
ดเห็นได้ โดยอิสระ
(6) กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
(7) เพื่อให้ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ คณะกรรมการบริ ษัทได้
กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริ ษัทแต่ละท่านดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัทได้ ไม่เกินกว่า 5 บริ ษัท
(8) กําหนดให้ กรรมการบริ ษัทที่เป็ นผู้บริ หารดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทในบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่นอก
กลุม่ ธุรกิจ ได้ ไม่เกินกว่า 2 บริษัท
3.2.2 กรรมการอิสระ
สําหรับกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้ กําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อํ า นาจควบคุม ของบริ ษั ท ฯ ทัง้ นี ้ ให้ นับ รวมการถื อ หุ้น ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
หรื อ ผู้มี อํ า นาจควบคุม ของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่อ ยลํ า ดับ เดี ย วกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ ได้ รับ แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว
ไม่ รวมถึ งกรณี ที่ ก รรมการอิ ส ระเคยเป็ นข้ า ราชการหรื อ ที่ ป รึ ก ษาของส่ว นราชการ ซึ่ง เป็ นผู้ถื อ หุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรื อ บริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจกับบริ ษั ทฯ บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริ ษั ทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของ
หน้ าที่ 6 ของ 18
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บริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสินทรัพย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน
รวมถึงพฤติกรรมอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ต้องชําระต่ออีก
ฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่ร้อ ยละสามของสินทรั พ ย์ ที่ มีตัวตนสุทธิ ของบริ ษั ทฯ หรื อตัง้ แต่ยี่สิบ ล้ านบาทขึน้ ไป
แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง
หนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มี อํ า นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ และไม่ เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี นั ย ผู้ มี อํ า นาจควบคุ ม หรื อ หุ้ นส่ ว นของ
สํานักงานสอบบัญ ชี ซึ่งมี ผ้ ูสอบบัญ ชี ของบริ ษัทใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บ ริ การทางวิชาชี พ ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บ ริ การเป็ นที่ ป รึ กษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(8) ไม่ ป ระกอบกิ จการที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกัน และเป็ นการแข่ งขัน ที่ มี นัย กับ กิ จ การของบริ ษั ท ฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
หน้ าที่ 7 ของ 18
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อนุมัตโิ ดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
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(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการ
อิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

4. วาระการดํารงตําแหน่ งและการพ้ นจากตําแหน่ ง
4.1 วาระการดํารงตําแหน่ ง
4.1.1 กรรมการบริ ษั ทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริ ษั ทที่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท ซึ่งต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีก
เสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
4.1.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการบริ ษัทออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการบริ ษัทในขณะนัน้ ถ้ าจํานวนกรรมการบริ ษัทที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจํานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริ ษัทที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนนัน้ ให้ จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการบริ ษัทคนที่อยู่ใน
ตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการบริษัทที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ากลับเข้ ามา
ดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
4.1.3 กรณี ที่ ตํ า แหน่ งกรรมการว่า งลงเพราะเหตุอื่ น นอกจากถึ งคราวออกตามวาระในข้ อ 4.1.1 หรื อ 4.1.2
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท
มหาชนจํ า กัด และกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เข้ า เป็ นกรรมการบริ ษั ท แทนใน
การประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท คราวถัด ไป เว้ น แต่ว าระของกรรมการผู้นัน้ จะเหลื อ น้ อ ยกว่า 2 เดื อ น
(ต้ องนํ าเข้ าสู่ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อพิจารณาแต่งตัง้ ) โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษั ทแทนดังกล่าว
จะอยูใ่ นตําแหน่งของกรรมการบริ ษัทได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการบริ ษัทที่ตนเข้ ามาแทน โดย
มติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ดังกล่า วต้ อ งประกอบด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํ า นวน
กรรมการบริษัทที่ยงั เหลืออยู่
4.1.4 ในการแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทรายใหม่เข้ ามาดํารงตําแหน่งให้ ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ ให้ เร่ งดําเนินการ
โดยเร็ว เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
4.1.5 กําหนดจํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้ ไม่เกิน 9 ปี
หน้ าที่ 8 ของ 18
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4.2 การพ้ นจากตําแหน่ ง
4.2.1 กรรมการบริษัทพ้ นจากตําแหน่งในกรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี ้
(1) ครบวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการอิสระ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
ว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด กฎหมายและ/หรื อประกาศว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายและ/หรื อประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ พ้นจากตําแหน่งด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(6) ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก
(7) ตกเป็ นบุคคลล้ มละลาย คนเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อเป็ นผู้ไร้ ความสามารถ
(8) ต้ องโทษจําคุก หรื อมีคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่ในความผิดลหุโทษ
หรื อ กระทําโดยประมาท
4.2.2 กรรมการบริ ษัทที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งให้ ยื่นหนังสือแจ้ งต่อบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
เว้ นแต่มีเหตุสดุ วิสยั พร้ อมระบุเหตุผล การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือแจ้ งลาออกถึงบริษัทฯ และจะแจ้ ง
การลาออกของตนให้ นายทะเบียนมหาชนทราบด้ วยก็ได้
4.2.3 เมื่อกรรมการบริ ษัทลาออก บริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด พร้ อมระบุ
เหตุผลที่ลาออก
4.2.4 เมื่อมีการแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทคนใหม่แทนกรรมการบริ ษัทเดิมที่ได้ ลาออก หรื อ พ้ นจากตําแหน่ง บริ ษัทฯ
ต้ องแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับมติคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
แจ้ งโดยทันทีนบั ตังแต่
้ ที่บริษัทฯ ได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)

หน้ าที่ 9 ของ 18
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5. ขอบข่ ายอํานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
5.1 ปฏิบัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติคณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เยี่ยงวิญ�ูชน ผู้ประกอบธุรกิจ
พึงกระทําภายใต้ สถานการณ์เดียวกัน เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
5.2 กําหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของแผนการดํ าเนิ นงาน และ
งบประมาณของบริ ษัทฯ กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กําหนด
ไว้ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ
5.3 กําหนดกฎบัตรและนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ ดังนี ้
5.3.1 นโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ (จริยธรรมธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการที่ดี)
5.3.2 กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท และ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
5.3.3 นโยบายอํานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จดั การ
5.3.4 นโยบายมาตรการการทํารายการกับบริ ษัท/บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน มาตรการการทํารายการระหว่างกันกับ
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และตารางอํานาจอนุมตั ิ
5.3.5 นโยบายทางด้ านการเงิน
5.3.6 นโยบายการระดมทุน
5.3.7 นโยบายในการบริหารเงินทุน
5.3.8 นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
5.3.9 นโยบายในการตรวจสอบและควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
5.3.10 นโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และนโยบายที่เกี่ยวข้ อง
5.3.11 นโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ
5.4 ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน ดังนี ้
5.4.1 พิจารณาเห็นชอบ/อนุมตั งิ บประมาณ
5.4.2 พิจารณาเห็นชอบ/อนุมตั โิ ครงการลงทุนของบริษัทฯ
5.4.3 กํากับดูแลการดําเนินโครงการให้ เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้

หน้ าที่ 10 ของ 18
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5.5 กํากับ ดูแล และ ติดตามการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เพื่อ
5.5.1 ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายหรื อดีกว่าเป้าหมาย สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ ที่กําหนดไว้
5.5.2 กําหนดแนวทางแก้ ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หรื อดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
5.5.3 กําหนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิในด้ านการกํากับดูแลกิจการ เพื่อบริ หารความยัง่ ยืน ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ รวมทังมาตรการและแนวปฏิ
้
บตั ิอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
5.5.4 ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และ มีความรับผิดชอบต่อ
การนํามาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องไปปฏิบตั ิ
5.6 จัดให้ มีรายงานข้ อมูลทัว่ ไป และข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทฯ เพื่อรายงานและเปิ ดเผยต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสีย
หรื อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันการณ์ เท่าเทียมกัน และเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
5.7 สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการบริ หาร
ความเสี่ยงของบริ ษัทฯ เพื่อความเชื่อมัน่ ในความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ ของข้ อมูล รวมทังเพื
้ ่อลดความเสี่ยง
ด้ านการทุจริตและป้องกันไม่ให้ เกิดการกระทําที่ผิดกฎหมาย
5.8 รั บ ทราบรายงานการตรวจสอบที่ สํ า คั ญ ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย รวมทัง้
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษัทฯ และมีหน้ าที่กําหนดแนวทางในการปรับปรุ ง
แก้ ไข กรณี ที่ พ บข้ อ บกพร่ อ งที่ เป็ นสาระสําคัญ และดูแลจัดการรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน เพื่ อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
ที่กฎหมายกําหนด
5.9 แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัท ในกรณี ที่
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
5.10 แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
คณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด รวมทังแต่
้ งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการ
บริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
5.11 กําหนดค่าตอบแทน และ แต่งตังผู
้ ้ บริ หารระดับอาวุโสของบริ ษัทฯ รวมทังจั
้ ดให้ มีกระบวนการสร้ างผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ เพื่อให้ มีขึ ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
5.12 แต่งตังกรรมการคนหนึ
้
่งคนใดหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้การมอบอํานาจดังกล่าว ผู้ได้ รับมอบอํานาจนันต้
้ องไม่มีอํานาจอนุมตั ิรายการที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อ บริ ษัทย่อย
หน้ าที่ 11 ของ 18

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors Charter)
อนุมัตโิ ดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เลขที่
เอกสาร
วันที่เริ่มใช้
ฉบับที่
หน้ า

OMD 2561/01
23 ก.พ. 2561
5.0

12 / 18

ทัง้ นี ก้ ํ า หนดให้ รายการที่ ก รรมการ หรื อ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง มี ส่ว นได้ เสี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อ บริ ษั ทย่อย ให้ กรรมการบริ ษัทซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องนัน้ ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ เว้ นแต่เรื่ องดังต่อไปนี ้ จะกระทําได้ ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
(1) เรื่ องที่กฎหมายและข้ อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) การทํารายการที่กรรมการบริ ษัทที่มีส่วนได้ เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรื อข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5.13 จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ดังต่อไปนี ้
(1) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท
(2) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล
(3) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
(4) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารสูงสุด (CEO) ขององค์กร
รวมทัง้ นําผลประเมินนัน้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งและใช้ เป็ นข้ อมูลในการกําหนดแนวนโยบายในการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
5.14 พิจารณาทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
หรื อกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็ นประจําทุกปี
5.15 จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษั ท เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจํ าปี ของบริ ษั ทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท
(1) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรฯ
(2) รายการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตอํานาจ
หน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น
(3) จํ า นวนครั ง้ ของการจัด ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท และการเข้ า ร่ ว มประชุม ของกรรมการบริ ษั ท
แต่ละท่าน รวมทังการรั
้
บค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งในแต่ละท่าน
5.16 ในการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท อาจขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จําเป็ นก็ได้ ทังนี
้ ้ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริษัทฯ
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6. การประชุม
6.1 จํานวนครั ง้ ของการประชุม
6.1.1 คณะกรรมการบริ ษั ท จะต้ อ งมี ก ารประชุม อย่ า งน้ อ ย 6 ครั ง้ ต่ อ ปี โดยทุก ไตรมาสจัด ขึน้ เพื่ อ พิ จ ารณา
งบการเงินให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่กําหนด และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริ ษัท
เห็นสมควร
6.1.2 กําหนดให้ มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระร่ วมกับผู้สอบบัญชีเพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการในองค์กรอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6.1.3 กําหนดให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารต้ องประชุมกันอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
และฝ่ ายจัดการเข้ าร่ วมประชุม เพื่อหารื อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ
6.1.4 ประธานกรรมการบริ ษั ท อาจเรี ยกประชุมเป็ นกรณี พิเศษได้ เมื่ อเห็น ว่าจํ าเป็ น หรื อได้ รับ การร้ องขอจาก
กรรมการบริ ษั ท ตั ง้ แต่ 2 คนขึ น้ ไป เพื่ อ พิ จ ารณาระเบี ย บวาระที่ จํ า เป็ นต้ องหารื อ ร่ ว มกัน เป็ นพิ เศษ
นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ ทังนี
้ ้ในกรณี ที่กรรมการตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปร้ องขอ ให้ ประธานกรรมการ
บริ ษัทหรื อกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษัทกําหนดวันประชุมภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
6.1.5 กําหนดให้ กรรมการบริ ษัททุกคนมีสดั ส่วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
ของการประชุมทังปี
้
6.1.6 ให้ เปิ ดเผยรายละเอียดจํานวนครัง้ ของการจัดประชุมและการเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมาของกรรมการ
บริ ษัทแต่ละท่านไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงข้ อมูลประจําปี
6.2 ผู้เข้ าร่ วมประชุม
6.2.1 กํ าหนดให้ มีจํานวนองค์ ประชุมขัน้ ตํ่ าต้ องไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะสามารถเปิ ดประชุมได้ ทัง้ นี ้ ณ ขณะที่
คณะกรรมการบริ ษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้ องมีกรรมการบริ ษัทอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการบริษัททังหมดที
้
่เข้ าประชุม ทังนี
้ ้ให้ ประธานกรรมการบริษัททําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
6.2.2 หากประธานกรรมการบริ ษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ กรรมการบริ ษัทคัดเลือก
กรรมการบริษัทคนหนึง่ ทําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม
6.2.3 กรรมการบริ ษัททุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิ ดเผย ในกรณีที่กรรมการบริ ษัทผู้มีสว่ นได้
เสียอย่างมีนยั สําคัญเกี่ยวข้ องในเรื่ องที่กําลังพิจารณา กรรมการบริ ษัทผู้นนต้
ั ้ องออกจากการประชุมระหว่าง
การพิจารณาเรื่ องนันๆ
้
หน้ าที่ 13 ของ 18

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors Charter)
อนุมัตโิ ดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
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6.2.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอาจเชิญกรรมการชุดย่อย หรื อผู้บริ หารของบริษัทฯ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
วาระการประชุมที่นําเสนอ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
6.2.5 เลขานุก ารคณะกรรมการบริ ษั ท และเลขานุการบริ ษั ท ต้ อ งเข้ า ร่ วมประชุม ด้ ว ยทุก ครั ง้ และในกรณี ที่ มี
เหตุจําเป็ นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมแทน
6.3 วาระการประชุม
6.3.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทควรกําหนดวาระการประชุมไว้ ลว่ งหน้ าโดยอย่างน้ อยควรมีระเบียบวาระ ดังนี ้
(1) เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
(2) รับรองรายงานการประชุมครัง้ ก่อน
(3) ทบทวนเรื่ องที่สืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ก่อน
(4) เรื่ องเพื่อพิจารณา
(5) เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
(6) เรื่ องอื่น ๆ
6.3.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ควรมี การกํ าหนดวาระการประชุม ที่ ชัดเจน มี เอกสารประกอบการ
ประชุ ม ที่ ค รบถ้ วน เพี ย งพอ และจั ด ส่ ง ให้ กั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ล่ ว งหน้ าอย่ า งน้ อย 7 วัน เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วมประชุมและอาจขอข้ อมูลเพิ่มเติมได้
เว้ นแต่ในกรณีที่จําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ
กําหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
6.4 การลงคะแนนเสียง
6.4.1 ในการออกเสี ย งลงคะแนน ให้ ก รรมการบริ ษั ท หนึ่ ง คนมี ห นึ่ ง เสี ย งในการลงคะแนน โดยมติ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทให้ นบั คะแนนเสียงในการลงมติดงั นี ้
(1) ในกรณี ทั่วไป มติของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก และถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีเลือกกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลง มติของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
6.4.2 กรรมการบริ ษัทที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณา จะต้ องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ

หน้ าที่ 14 ของ 18

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors Charter)
อนุมัตโิ ดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
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การบันทึกรายงานการประชุม
6.5.1 ให้ เลขานุการบริ ษัท หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม โดยจัดทําให้ เสร็ จสิ ้นภายใน
14 วัน นับแต่วนั ประชุม และส่งให้ แก่คณะกรรมการบริษัทโดยไม่ชกั ช้ า
6.5.2 ให้ เลขานุการบริ ษัท หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายนําส่งรายงานการประชุมพร้ อมจัดทําแผนงาน (ถ้ ามี) ส่งให้ กบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อรับทราบข้ อมูลและเป็ นแนวทางในการดําเนินการให้ สอดคล้ องกับนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิที่กําหนดไว้

7 การรายงาน
7.1

คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และสารสนเทศทางการ
เงิน ที่ ป รากฏในรายงานประจํ าปี รายงานการเงิน ดังกล่าวจัดทํ า ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ รับ รองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิสมํ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบ
บัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นประจํา

7.2

ให้ ประธานกรรมการบริ ษัทเปิ ดเผยรายการดังต่อไปนี ้ไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงข้ อมูลประจําปี
(1) กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะและ
้
เป็ นรายบุคคล
(2) จํานวนครัง้ ของการจัดประชุม และจํานวนครัง้ ของการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน
(3) ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทแต่ละท่าน
(4) ข้ อมูลการเข้ ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคลในรอบปี ที่ผา่ นมา
(5) รายงานการซื ้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษัทฯ พร้ อมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในรอบปี
ของกรรมการบริ ษั ทและผู้บริ หารตามคํ านิยามของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์เป็ นรายบุคคล

8 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
8.1

คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิงานทุกปี โดยใช้ แบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพิ่มเติมและปรับปรุงคําถามเพื่อให้ ครอบคลุมการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัททุกด้ าน
และสอดคล้ องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท

8.2

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะและเป็
้
นรายบุคคล
จะเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงข้ อมูลประจําปี
หน้ าที่ 15 ของ 18

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors Charter)
อนุมัตโิ ดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
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9 ค่ าตอบแทน
9.1

ในการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ นประจํ า ปี ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นจะเป็ นผู้ พิ จ ารณากํ า หนดและอนุ มัติ ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท

9.2

กรรมการบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ได้ รับ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษั ท ฯ ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี ย้ ประชุม บํ า เหน็ จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิ ซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวน
แน่ น อนหรื อ วางเป็ นหลัก เกณฑ์ และจะกํ า หนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อ จะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงก็ ได้ และนอกจากนัน้ ให้ ได้ รับ เบี ย้ เลี ย้ งและสวัสดิ การต่ าง ๆ ตามระเบี ย บของบริ ษั ทฯ ทัง้ นี ส้ ิ ท ธิ
ดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการในอันที่จะ
ได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทฯ

9.3

ให้ เปิ ดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปี ที่ผ่านมาของกรรมการบริ ษัทแต่ละท่านไว้ ในรายงานประจําปี
และแบบแสดงข้ อมูลประจําปี

10 การปฐมนิเทศและการอบรม
10.1 การปฐมนิเทศ
กรรมการบริษัทเข้ าใหม่ทกุ ท่านจะต้ องเข้ าร่วม “การปฐมนิเทศสําหรับกรรมการเข้ าใหม่” ตามที่บริ ษัทฯ กําหนด
10.2 การอบรม
(1) กรรมการบริษัทต้ องเข้ าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการบริ ษัท
(2) บริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มกรรมการบริ ษัทให้ เข้ ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ภายใต้ แผนงานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
(3) ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลการเข้ ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคลไว้ ในรายงาน
ประจําปี และแบบแสดงข้ อมูลประจําปี

หน้ าที่ 16 ของ 18

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors Charter)
อนุมัตโิ ดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
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บทเฉพาะกาล
ให้ บุคคลผู้ซึ่งได้ รับการแต่งตังและดํ
้
ารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทที่อยู่ในวันที่กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทฉบับนี ้ใช้ บงั คับ
ให้ ยงั คงดํารงตําแหน่งและมีอํานาจหน้ าที่ในฐานะกรรมการบริ ษัทต่อไปโดยสมบูรณ์ จนกว่าจะสิ ้นสุดวาระหรื อได้ มีการแต่งตัง้
บุคคลอื่นเข้ าดํารงตําแหน่งแทน ทังนี
้ ้ กฎบัตรฉบับนี ้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้ กระทําไปแล้ วก่อนกฎบัตรฉบับนี ้มีผลใช้
บังคับ สําหรับการใดที่ดําเนินการค้ างอยูก่ ่อนที่กฎบัตรนี ้จะใช้ บงั คับให้ ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้ วเสร็จ นอกจากนี ้ ในกรณี
ที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าการบังคับใช้ กฎบัตรฉบับนี ้ในเรื่ องใดโดยทันทีซงึ่ อาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดให้ นํากฎระเบียบเดิมในเรื่ องดังกล่าวมาใช้ บงั คับไปพลางก่อนก็ได้
อนึ่ง บุคคลในตําแหน่งใดๆ ที่ได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัทก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี ้ใช้ บงั คับ ซึ่งรวมถึงเลขานุการ
คณะกรรมการบริ ษัทและเลขานุการบริ ษัท ให้ บคุ คลในตําแหน่งดังกล่าวยังคงมีอํานาจและหน้ าที่ในตําแหน่งนันต่
้ อไปจนกว่า
จะสิ ้นสุดวาระหรื อมีการแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าดํารงตําแหน่งแทน

หน้ าที่ 17 ของ 18

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors Charter)
อนุมัตโิ ดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เลขที่
เอกสาร
วันที่เริ่มใช้
ฉบับที่
หน้ า

OMD 2561/01
23 ก.พ. 2561
5.0
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บันทึกประวัตกิ ารแก้ ไข
เลขที่
เอกสาร

ฉบับที่
(แก้ ไข /
(ทบทวน)

วันที่

ส่ วนที่แก้ ไข / ทบทวน

เหตุผลที่แก้ ไข / ทบทวน

กําหนด
วันที่ยกเลิก

OMD
2551/07

1.0

27 ต.ค. 2551

เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการของ
หน่วยงานกํากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั

9 พ.ย. 2555

เพื่อให้ ครอบคลุมอํานาจหน้ าที่
ความรับผิดชอบจากการแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพิ่มขึ ้น

22 พ.ย. 2559

23 ก.พ. 2561

ทบทวน

เพื่อกําหนดและแบ่งแยก
กฎบัตรของคณะกรรมการ
แต่ละชุดให้ ชดั เจน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการของ
หน่วยงานกํากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการของ
หน่วยงานกํากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั

25 ธ.ค. 2560

25 ธ.ค. 2560

จัดทําใหม่
(ชื่อระเบียบนโยบายเดิม:
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษัทและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ)
ปรับปรุงทังฉบั
้ บ
(ชื่อระเบียบนโยบายเดิม:
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษัทและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ)
ปรับปรุงทังฉบั
้ บ
(เปลี่ยนเป็ น:
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท)
ทบทวน

OMD
2555/01

2.0

9 พ.ย. 2555

OMD
2559/01

3.0

22 พ.ย. 2559

OMD
2560/04

4.0

OMD
2561/01

5.0

23 ก.พ. 2561

-

หน้ าที่ 18 ของ 18

