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1. ค ำนิยำม  

“บรษิัทฯ” บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

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

“คณะกรรมการบรษิัท” คณะกรรมการบรษิัทของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการสรรหาและ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

    พิจารณาผลตอบแทน”                      ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)   

“กรรมการสรรหาและ                            กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

           พิจารณาผลตอบแทน                       ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั(มหาชน)  

“กรรมการอิสระ”                                  กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และมีคุณสมบตัิเป็นอิสระตามขอ้ก าหนดของ

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 

“ผูบ้รหิาร” ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งตัง้แต่ระดบัผูช้่วยผูอ้  านวยการสายงานขึน้ไป  

ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) และ กลุ่มบรษิัทฯ   

2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหก้ าหนด “กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน” เพื่อใชเ้ป็น

กรอบและแนวทางในการปฏิบตัิตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

มีหนา้ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการก าหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการ     

สรรหากรรมการ เพื่อใหไ้ดบุ้คคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและสอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้

เสนอแนะหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณเ์ป็นปัจจบุนั 
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3. องคป์ระกอบ กำรแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 
3.1  องคป์ระกอบและกำรแต่งตั้ง  

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดย

พิจารณาคดัเลือกจากกรรมการและ/หรือผูบ้รหิารจ านวนหน่ึงของบรษิัทฯ และ/หรือผูท้รงคณุวฒุิ  

3.1.2 ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน และมากกว่า       

กึ่งหน่ึงตอ้งไม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิัทฯ 

3.1.3 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ท าหนา้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนใหค้วามเห็นชอบ 

3.2 คุณสมบัติ   

3.2.1     ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท

และตอ้งเป็นกรรมการอิสระเท่านัน้   

3.2.2  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ ดา้นการบริหาร

บคุคล มีทกัษะความเชี่ยวชาญและประสบการณใ์นงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.2.3  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ย

บรษิัทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

3.2.4   สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน  

4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

4.1  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง   

4.1.1   กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทนที่พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทใหก้ลบั

เขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได ้   

4.1.2  กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออก

ตามวาระในขอ้ 4.1.1 ใหค้ณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน เพื่อใหม้ีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดไวใ้นกฎบัตรนี ้

โดยบคุคลที่เขา้ด ารงต าแหน่งแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่ากบัอายวุาระท่ีคงเหลืออยู่เท่านัน้ 
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4.1.3     ในการแต่งตัง้กรรมการรายใหม่เขา้มาด ารงต าแหน่งใหค้รบตามจ านวนที่ก าหนดไว ้ใหเ้ร่งด าเนินการ

โดยเรว็เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

4.2  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง    

4.2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพน้จากต าแหน่งในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปนี ้

(1) ครบวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

(5) คณะกรรมการบรษิัทมีมติดว้ยเสียงขา้งมากใหพ้น้จากต าแหน่ง 

(6) ตกเป็นบคุคลลม้ละลาย คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรือเป็นผูไ้รค้วามสามารถ 

(7) ตอ้งโทษจ าคกุ หรือมีค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุ เวน้แต่ในความผิดลหโุทษ  

หรือ กระท าโดยประมาท 

4.2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่ประสงคจ์ะลาออกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน จะตอ้งแจง้ความประสงคน์ัน้เป็นหนงัสือต่อบรษิัทฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน เวน้แต่มี        

เหตสุดุวิสยั พรอ้มระบเุหตผุล 

5. ขอบข่ำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษิัทก าหนดขอบข่ายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนไว ้ดงันี ้   

5.1 ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท กรรมการในคณะกรรมการ

ชดุย่อยต่างๆ โดยตอ้งมีหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน โปร่งใส และสอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เพื่อน าเสนอในที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้แลว้แต่กรณีตามขอ้บังคับ

บรษิัทฯ 

5.2 ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์

อื่นใดใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่เหมาะสมกับหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่มีต่อ

บรษิัทฯ ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ หรือ คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิแลว้แต่กรณีตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ 
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5.3 พิจารณาทบทวนโครงสรา้ง หลกัเกณฑต์่างๆ เก่ียวกบัการสรรหาและค่าตอบแทน ใหเ้หมาะสมกับหนา้ที่ความ

รบัผิดชอบ และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ    

5.4 พิจารณาและน าเสนอแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององคก์ร ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึน้ไป           

ต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

5.5 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ ในการ

พฒันาปรบัปรุง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบและใชเ้ป็นขอ้มลูในการก าหนดแนวนโยบายใน

การพฒันาองคก์รอย่างต่อเนื่องต่อไป 

5.6 พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นประจ าทกุปี 

5.7 จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ

บรษิัทฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดร้ับจาก        

การปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัรฯ 

(2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไป          

ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิัท 

(3) จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่าน รวมทัง้การรบัค่าตอบแทนจาก

การด ารงต าแหน่งในแต่ละท่าน  

5.8 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจาก             

ที่ปรกึษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นก็ได ้ทัง้นีด้ว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ    

5.9  ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
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6 กำรประชุม 

6.1 จ ำนวนคร้ังของกำรประชุม    

6.1.1  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะตอ้งมีการประชุมกันอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ โดยอาจ      

จดัการประชมุเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นสมควร 

6.1.2  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษไดเ้มื่อเห็นว่า

จ าเป็น หรือไดร้บัการรอ้งขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือ ประธานกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จ  าเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชุม

ตามปกติ 

6.1.3  ให้เปิดเผยรายละเอียดจ านวนครัง้ของการจัดประชุมและการเขา้ร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่านไว้ในรายงานประจ าปีและแบบแสดงข้อมูล

ประจ าปี 

      6.2  ผู้เข้ำร่วมประชุม  

6.2.1  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทั้งนีใ้ห้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน      

ท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ  

6.2.2  หากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคัดเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนคนหน่ึงท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ 

6.2.3  ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของ

บรษิัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุที่น าเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.2.4  เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนตอ้งเขา้รว่มประชุมดว้ยทุกครัง้ และในกรณี

ที่มีเหตจุ าเป็นไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้บรษิัทฯ อาจมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทน  
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     6.3 วำระกำรประชุม  

6.3.1   ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนควรก าหนดวาระการประชุมไวล่้วงหนา้

โดยอย่างนอ้ยควรมีระเบียบวาระ ดงันี ้

(1) เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

(2) รบัรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

(3) ทบทวนเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชมุครัง้ก่อน  

(4) เรื่องเพื่อพิจารณา 

(5)    เรื่องแจง้เพื่อทราบ  

(6) เรื่องอื่น ๆ 

6.3.2  น าส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุเป็นการล่วงหนา้เป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนถึงวนัประชมุ เพื่อใหม้ีเวลาเพียงพอในการศกึษา

ขอ้มลูและอาจขอขอ้มลูเพิ่มเติมได ้

     6.4 กำรลงคะแนนเสียง   

 6.4.1 มติที่ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยใหก้รรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน           

ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด   

    6.4.2    กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการทุกชุด         

ทัง้คณะ  

    6.5  กำรบันทกึรำยงำนกำรประชุม    

   6.5.1  ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหรือผู้ที่ไดร้บัมอบหมายเป็นผู้บันทึก

รายงานการประชมุ ส่งใหแ้ก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนโดยไม่ชกัชา้  

   6.5.2  ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายน าส่งรายงาน       

การประชุมพรอ้มจัดท าแผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อรบัทราบข้อมูลและเป็น

แนวทางในการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว ้  
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7 กำรรำยงำน 

7.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผล        

การประชมุอย่างสม ่าเสมอ หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบรษิัทควรทราบ พรอ้มความเห็นในแนวปฏิบตัิ

และขอ้เสนอแนะตามความเหมาะสม  

7.2 ในกรณีที่มีการกระท าหรือเนือ้หาส าคญัที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือ

แนวปฏิบตัิในดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนมีหนา้ที่รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

7.3 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งคณะ จ านวนครัง้ของการจัด

ประชมุ รวมทัง้จ านวนครัง้ของการเขา้รว่มประชมุและค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

แต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี  

8 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

8.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหนา้ที่ประเมินผลการปฏิบตัิงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง 

และรายงานผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดร้บัทราบ 

8.2 กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ทัง้คณะจะเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 

9 ค่ำตอบแทน  

9.1 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ        

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

9.2 ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน      

แต่ละท่านไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 
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10 กำรปฐมนิเทศและกำรอบรม  

10.1  กำรปฐมนิเทศ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเขา้ใหม่ทกุท่านจะตอ้งเขา้รว่ม “การปฐมนิเทศส าหรบักรรมการ

เขา้ใหม่” ตามที่บรษิัทฯ ก าหนด  

10.2  กำรอบรม 

บรษิัทฯ มีนโยบายส่งเสรมิกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนใหเ้ขา้รบัการอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู ้

ภายใตแ้ผนงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 

บทเฉพำะกำล 

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รบัการแต่งตั้งและด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่อยู่ในวันที่กฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฉบับนี ้ใช้บังคับ ให้ยังคงด ารงต าแหน่งและมีอ านาจหน้าที่ในฐานะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต่อไปโดยสมบูรณจ์นกว่าจะสิน้สดุวาระหรือไดม้ีการแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ด ารง
ต าแหน่งแทน ทัง้นี ้กฎบตัรฉบบันีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดก้ระท าไปแลว้ก่อนกฎบตัรฉบบันีม้ีผลใชบ้งัคบั ส าหรบั
การใดที่ด  าเนินการค้างอยู่ก่อนที่กฎบัตรนี ้จะใช้บังคับให้ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี ้ ในกรณี                
ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนี ้ในเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะ              
มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจก าหนดใหน้ ากฎระเบียบ
เดิมในเรื่องดงักล่าวมาใชบ้งัคบัไปพลางก่อนก็ได ้  

อนึ่ง บุคคลในต าแหน่งใดๆ ท่ีไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนวนัท่ีกฎบตัรฉบบันี ้

ใชบ้งัคบั ซึ่งรวมถึงเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ใหบ้คุคลในต าแหน่งดงักล่าวยงัคงมีอ านาจ

และหนา้ที่ในต าแหน่งนัน้ต่อไปจนกว่าจะสิน้สดุวาระหรือมีการแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้ด ารงต าแหน่งแทน 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee Charter) 

เลขที่
เอกสำร  

POL-BOD_64-005 

วันทีเ่ร่ิมใช้ 1 มี.ค. 2564 
อนุมัติโดย: มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภำพันธ ์2564 

 
ฉบับที ่ 7.0 
หน้ำ   10 / 10 

 

หนา้ที่ 10 ของ 10 

 

บันทกึประวัติกำรแก้ไข 
 

เลขที่
เอกสำร 

 

ฉบับที ่
(แก้ไข / 
ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

ก ำหนด 
วันทีย่กเลิก 

OMD 
2551/07 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัท าใหม่  
(ชื่อระเบียบนโยบายเดิม:  
อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนกุรรมการ       
ชดุต่าง ๆ)  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

9 พ.ย. 2555 

OMD 
2555/01 

2.0 9 พ.ย. 2555 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั  
(ชื่อระเบียบนโยบายเดิม:  
อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนกุรรมการ        
ชดุต่าง ๆ)  

เพ่ือใหค้รอบคลมุอ านาจหนา้ที่
ความรบัผดิชอบจากการแต่งตัง้
คณะอนกุรรมการเพิ่มขึน้   

22 พ.ย. 2559 

OMD 
2559/04 

3.0 22 พ.ย. 2559 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั 
(เปลี่ยนเป็น: 
กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน) 

เพ่ือก าหนดและแบ่งแยก 
กฎบตัรของคณะกรรมการ 
แต่ละชดุใหช้ดัเจน  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 
2560/08 

4.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

25 ก.พ. 2562 

OMD 
2562/03 

5.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 
2562/13 

6.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 
64-005 

7.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

- 

 


	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กำหนด



