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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อ         

ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทัง้ในการบริหารงานของกิจการนัน้ จําเป็นต้องมีคณะกรรมการท่ีทรงความรู้

ความสามารถในหลากหลายด้านเพ่ือให้คําปรึกษาและชีแ้นะให้บริษัทฯ ดําเนินกิจการตามหลกับรรษัทภิบาล

ท่ีดี 

ทัง้นี ้เพ่ือให้การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุขององค์กร เป็นไปด้วยความ

โปร่งใส และมีหลกัเกณฑ์ในการดําเนินการ คณะกรรมการบริษัทจงึได้จดัทํา “นโยบายการสรรหาและแตง่ตัง้

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ” เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการสรรหา รวมทัง้กระบวนการในการ

นําเสนอเพ่ือพิจารณาและการรายงานให้หน่วยงานกํากบัได้รับทราบหลกัเกณฑ์ดงักลา่วตอ่ไป  

  

กมุภาพนัธ์ 2562 
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1. คาํนิยาม  

“บริษัทฯ”  บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“กลุม่บริษัทฯ”  บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบริษัท”  คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการตรวจสอบ” คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบริหารความเส่ียง” คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการสรรหาและ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 พิจารณาผลตอบแทน”   ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมกํากบัดแูลกิจการท่ีดี”  คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการบริหาร”  คณะกรรมการบริหารของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“การสรรหา”  กระบวนการในการกลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณ สมบัติ  และคุณ วุฒิ                

ท่ีเหมาะสมกบัการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ขององค์กร และผู้บริหาร

ระดบัสงูสดุขององค์กร    

“การแตง่ตัง้” การมอบหมายบทบาท อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ โดยมีขอบข่ายอํานาจหน้าท่ี

เป็นไปตามกฎบตัรของแต่ละคณะท่ีกําหนดไว้ และดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูสดุ

ขององค์กร โดยมีขอบข่ายอํานาจหน้าท่ีเป็นไปตามนโยบายเร่ืองบทบาทอํานาจหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของผู้บริหารสงูสดุท่ีกําหนดไว้ 

2. วัตถุประสงค์ 

“นโยบายการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ และผู้บริหารสงูสดุ” ถกูจดัทําขึน้เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบติังาน

เพ่ือสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดท่ีมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมตรงกับความต้องการของ    

บริษัทฯ ตามหลกัของบรรษัทภิบาลท่ีดี รวมทัง้ให้เกิดการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ นําพาบริษัทฯ ให้เติบโตก้าวหน้า 

และพฒันาอยา่งยัง่ยืน   
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3. โครงสร้างคณะกรรมการขององค์กร 

โครงสร้างของคณะกรรมการขององค์กร ประกอบด้วย  

3.1 คณะกรรมการบริษัท  

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3.5 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3.6 คณะกรรมการบริหาร 

3.7 คณะกรรมการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

4 หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้ 

4.1 คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย  

กําหนดคณุสมบติัให้เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชดุ และมีคณุสมบติัท่ีสอดคล้องตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ        

4.2 คุณสมบัตขิองผู้บริหารสูงสุด  

4.2.1 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคณุสมบติัเฉพาะในด้านตา่ง ๆ ท่ีมีความจําเป็นอยา่งย่ิงและเป็น

ประโยชน์สงูสดุตอ่การดําเนินธุรกิจขององค์กร  

4.2.2 มีภาวะความเป็นผู้ นํา และมีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล  

4.2.3 มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัการองค์กร  

4.2.4 เป็นท่ียอมรับจากองค์กรธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง  
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5 กระบวนการในการสรรหาและแต่งตัง้ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดกระบวนการในการสรรหาและแต่งตัง้เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี          

ยดึหลกัความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกําหนดขัน้ตอนในการพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้ 

5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพ่ือสรรหากรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสงูสุดของ

องค์กร ตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในข้อ 4  

5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นําเสนอประวติัพร้อมคณุสมบติัดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

5.3 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการ 

5.4 หากตําแหน่งท่ีสรรหาดงักล่าวเป็นตําแหน่งกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ หรือ แต่งตัง้กรรมการบริษัท

ทดแทนกรรมการบริษัทท่ีว่างลงโดยวาระของกรรมการบริษัทผู้นัน้เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ให้นําเสนอต่อท่ีประชุม         

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยบริษัทฯ จะแจ้งสารสนเทศผ่านระบบของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้ผู้ ถือหุ้นทราบเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   

6 การรายงาน 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเปิดเผยรายการดงัตอ่ไปนีไ้ว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี 

6.1 นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาและแตง่ตัง้คณะกรรมการทกุชดุ 

6.2 ประวติัของกรรมการทุกชุด และผู้บริหารขององค์กร โดยระบุช่ือ นามสกุล ตําแหน่ง อาย ุคณุวฒิุการศึกษา สดัส่วน

การถือหุ้น ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ประวติัการ

อบรมและการเข้ารับการอบรมในรอบปีท่ีผ่านมา รวมทัง้ระบวุ่าเป็นกรรรมการอิสระ หรือ กรรมการท่ีมีอํานาจลงนาม 

ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูล 

7 การทบทวนนโยบาย   

กําหนดให้มีการทบทวนนโยบายฉบบันีอ้ยา่งสม่ําเสมอเป็นประจําทกุปี 
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บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที่ 

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที่ 
 

ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน กาํหนด 

วันที่ยกเลกิ 

OMD 

2559/10 

1.0 29 ธ.ค. 2559 จดัทําใหม่  

 

  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั 

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/16 

2.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

25 ก.พ. 2562 

OMD 

2562/05 

3.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 

 

 

 


