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1. คาํนิยาม  

“บริษัทฯ” บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“กลุม่บริษัทฯ” บริษัทยอ่ย และ บริษัทร่วม ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการบริษัท” คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการสรรหาและ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

    พิจารณาผลตอบแทน”                      ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)   

“กรรมการสรรหาและ                            กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

           พิจารณาผลตอบแทน                       ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั(มหาชน)  

“กรรมการอิสระ”                                  กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคณุสมบติัเป็นอิสระตามข้อกําหนดของ

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 

“ผู้บริหาร” ผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้ อํานวยการสายงานขึน้ไป  

ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และ กลุม่บริษัทฯ   

2. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กําหนด “กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน” เพ่ือใช้เป็น

กรอบและแนวทางในการปฏิบติัตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

มีหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และกระบวนการในการ     

สรรหากรรมการ เพ่ือให้ได้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมและสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้

เสนอแนะหลกัเกณฑ์ในการกําหนดคา่ตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาวการณ์เป็นปัจจบุนั 
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3. องค์ประกอบ การแต่งตัง้ และคุณสมบัต ิ

3.1  องค์ประกอบและการแต่งตัง้  

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดย

พิจารณาคดัเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารจํานวนหนึง่ของบริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงคณุวฒุิ  

3.1.2 กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่า       

กึง่หนึง่ต้องไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 

3.1.3 กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนให้ความเหน็ชอบ 

3.2 คุณสมบัต ิ  

3.2.1     ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องไม่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท

และต้องเป็นกรรมการอิสระเทา่นัน้   

3.2.2  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ด้านการบริหาร

บคุคล มีทกัษะความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในงานท่ีเก่ียวข้อง  

3.2.3  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นบุคคลท่ีไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

3.2.4   สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบติังาน  

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่ง 

4.1  วาระการดาํรงตาํแหน่ง   

4.1.1   กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทนท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้กลบั

เข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ก็ได้    

4.1.2  กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนว่างลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออก

ตามวาระในข้อ 4.1.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน เพ่ือให้มีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ในกฎบัตรนี ้

โดยบคุคลท่ีเข้าดํารงตําแหน่งแทนจะอยูใ่นตําแหน่งได้เพียงเทา่กบัอายวุาระท่ีคงเหลืออยูเ่ทา่นัน้ 
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4.1.3     ในการแต่งตัง้กรรมการรายใหม่เข้ามาดํารงตําแหน่งให้ครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ ให้เร่งดําเนินการ

โดยเร็วเพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

4.2  การพ้นจากตาํแหน่ง    

4.2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพ้นจากตําแหน่งในกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี ้

(1) ครบวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคณุสมบติัของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

(5) คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยเสียงข้างมากให้พ้นจากตําแหน่ง 

(6) ตกเป็นบคุคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ 

(7) ต้องโทษจําคกุ หรือมีคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตใ่นความผิดลหโุทษ  

หรือ กระทําโดยประมาท 

4.2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนท่ีประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน จะต้องแจ้งความประสงค์นัน้เป็นหนงัสือตอ่บริษัทฯ ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มี        

เหตสุดุวิสยั พร้อมระบเุหตผุล 

5. ขอบข่ายอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดขอบข่ายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนไว้ ดงันี ้   

5.1 กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ

ชดุย่อยต่างๆ โดยต้องมีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน โปร่งใส และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เพ่ือนําเสนอในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติัแต่งตัง้แล้วแต่กรณีตามข้อบังคับ

บริษัทฯ 

5.2 กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และแนวทางในการกําหนดคา่ตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์

อ่ืนใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อ

บริษัทฯ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัแล้วแตก่รณีตามข้อบงัคบับริษัทฯ 
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5.3 พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกบัการสรรหาและค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ    

5.4 พิจารณาและนําเสนอแผนสืบทอดตําแหน่งผู้ บริหารสูงสุดขององค์กร ตัง้แต่ระดับกรรมการผู้ จัดการขึน้ไป          

ตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

5.5 ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ ในการ

พฒันาปรับปรุง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมลูในการกําหนดแนวนโยบายใน

การพฒันาองค์กรอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

5.6 พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นประจําทกุปี 

5.7 จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของ

บริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้รับจาก        

การปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรฯ 

(2) รายงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป          

ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

(3) จํานวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และการเข้าร่วม

ประชมุของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่าน รวมทัง้การรับค่าตอบแทนจาก

การดํารงตําแหน่งในแตล่ะทา่น  

5.8 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจาก             

ท่ีปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเหน็วา่จําเป็นก็ได้ ทัง้นีด้้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ    

5.9  ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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6 การประชุม 

6.1 จาํนวนครัง้ของการประชุม    

6.1.1  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้องมีการประชมุกนัอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยอาจ      

จดัการประชมุเพิ่มเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเหน็สมควร 

6.1.2  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษได้เม่ือเห็นว่า

จําเป็น หรือได้รับการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือ ประธานกรรมการ

บริษัท เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระท่ีจําเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชุม

ตามปกติ 

6.1.3  ให้เปิดเผยรายละเอียดจํานวนครัง้ของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมาของ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่านไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมูล

ประจําปี 

      6.2  ผู้เข้าร่วมประชุม  

6.2.1  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทัง้นีใ้ห้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน      

ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ  

6.2.2  หากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติั

หน้าท่ีได้ ก็ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคัดเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนคนหนึง่ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ 

6.2.3  ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของ

บริษัทฯ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุท่ีนําเสนอ เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้อง  

6.2.4  เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเข้าร่วมประชมุด้วยทกุครัง้ และในกรณี

ท่ีมีเหตจํุาเป็นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน  
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     6.3 วาระการประชุม  

6.3.1   ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนควรกําหนดวาระการประชมุไว้ล่วงหน้า

โดยอยา่งน้อยควรมีระเบียบวาระ ดงันี ้

(1) เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 

(2) รับรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

(3) ทบทวนเร่ืองท่ีสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน  

(4) เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

(5)    เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  

(6) เร่ืองอ่ืน ๆ 

6.3.2  นําส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และผู้ เข้าร่วม

ประชมุเป็นการลว่งหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนถึงวนัประชมุ เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการศกึษา

ข้อมลูและอาจขอข้อมลูเพิ่มเติมได้ 

     6.4 การลงคะแนนเสียง   

 6.4.1 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน           

ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด   

    6.4.2    กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา จะต้องงดออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการทุกชุด         

ทัง้คณะ  

    6.5  การบันทกึรายงานการประชุม    

   6.5.1  ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึก

รายงานการประชมุ สง่ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนโดยไมช่กัช้า  

   6.5.2  ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายนําส่งรายงาน       

การประชุมพร้อมจัดทําแผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรับทราบข้อมูลและเป็น

แนวทางในการดําเนินการให้สอดคล้องกบันโยบายและแนวปฏิบติัท่ีกําหนดไว้   
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7 การรายงาน 

7.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผล        

การประชมุอย่างสม่ําเสมอ หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบติั

และข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม  

7.2 ในกรณีท่ีมีการกระทําหรือเนือ้หาสําคญัท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ หรือ

แนวปฏิบติัในด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนมีหน้าท่ีรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

7.3 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทัง้คณะ จํานวนครัง้ของการจัด

ประชมุ รวมทัง้จํานวนครัง้ของการเข้าร่วมประชมุและคา่ตอบแทนของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

แตล่ะทา่นในรอบปีท่ีผา่นมา เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี  

8 การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

8.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบติังานทุกปีโดยการประเมินตนเอง 

และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ 

8.2 กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ทัง้คณะจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี 

9 ค่าตอบแทน  

9.1 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ        

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

9.2 ให้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีท่ีผ่านมาของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน     

แตล่ะทา่นไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี 
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10 การปฐมนิเทศและการอบรม  

10.1  การปฐมนิเทศ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเข้าใหม่ทกุท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสําหรับกรรมการ

เข้าใหม”่ ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด  

10.2  การอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนให้เข้ารับการอบรมเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ 

ภายใต้แผนงานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง 

บทเฉพาะกาล 

ให้บุคคลผู้ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนท่ีอยู่ในวันท่ีกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฉบับนีใ้ช้บังคับ ให้ยังคงดํารงตําแหน่งและมีอํานาจหน้าท่ีในฐานะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต่อไปโดยสมบรูณ์จนกว่าจะสิน้สดุวาระหรือได้มีการแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเข้าดํารง

ตําแหน่งแทน ทัง้นี ้กฎบตัรฉบบันีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีได้กระทําไปแล้วก่อนกฎบตัรฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั สําหรับ

การใดท่ีดําเนินการค้างอยู่ก่อนท่ีกฎบัตรนีจ้ะใช้บังคับให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี ้ในกรณี               

ท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนีใ้นเร่ืองใดโดยทันทีซึ่งอาจจะ              

มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจกําหนดให้นํากฎระเบียบ

เดิมในเร่ืองดงักลา่วมาใช้บงัคบัไปพลางก่อนก็ได้   

อนึ่ง บคุคลในตําแหน่งใดๆ ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนวนัท่ีกฎบตัรฉบบันี ้

ใช้บงัคบั ซึง่รวมถึงเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้บคุคลในตําแหน่งดงักลา่วยงัคงมีอํานาจ

และหน้าท่ีในตําแหน่งนัน้ตอ่ไปจนกวา่จะสิน้สดุวาระหรือมีการแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าดํารงตําแหน่งแทน 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

(Nomination and Remuneration Committee Charter) 

เลขที่

เอกสาร  

OMD 2562/03 

วันที่เร่ิมใช้ 25 ก.พ. 2562 
อนุมัตโิดย: มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ฉบบัที่ 5.0 

หน้า   10 / 10 

 

หน้าท่ี 10 ของ 10 

 

บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที่ 

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที่ 
 

ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันที่ยกเลกิ 

OMD 

2551/07 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทําใหม่  

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:  

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนกุรรมการ       

ชดุต่าง ๆ)  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

9 พ.ย. 2555 

OMD 

2555/01 

2.0 9 พ.ย. 2555 ปรับปรุงทัง้ฉบบั  

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:  

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนกุรรมการ        

ชดุต่าง ๆ)  

เพ่ือให้ครอบคลมุอํานาจหน้าท่ี

ความรับผิดชอบจากการแตง่ตัง้

คณะอนกุรรมการเพ่ิมขึน้   

22 พ.ย. 2559 

OMD 

2559/04 

3.0 22 พ.ย. 2559 ปรับปรุงทัง้ฉบบั 

(เปลี่ยนเป็น: 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน) 

เพ่ือกําหนดและแบง่แยก 

กฎบตัรของคณะกรรมการ 

แตล่ะชดุให้ชดัเจน  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/08 

4.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

25 ก.พ. 2562 

OMD 

2562/03 

5.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 

 


	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กำหนด

