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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

โดยมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้ภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่น

ไดเ้สียทุกกลุ่ม อีกทัง้ในการบริหารงานของกิจการนัน้ จ าเป็นตอ้งมีคณะกรรมการที่ทรงความรูค้วามสามารถ

ในหลากหลายดา้นเพื่อใหค้ าปรกึษาและชีแ้นะใหบ้รษิัทฯ ด าเนินกิจการตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี 

ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงสุดขององคก์ร เป็นไปดว้ยความ

โปร่งใส และมีหลกัเกณฑใ์นการด าเนินการ คณะกรรมการบริษัทจึงไดจ้ดัท า “นโยบายการสรรหาและแต่งตัง้

กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงสุด” เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการสรรหา รวมทัง้กระบวนการในการ

น าเสนอเพื่อพิจารณาและการรายงานใหห้น่วยงานก ากบัไดร้บัทราบหลกัเกณฑด์งักลา่วต่อไป  

  
24 กมุภาพนัธ ์2564 
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1. ค านิยาม  

“บรษิัทฯ”  บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“กลุ่มบรษิัทฯ”  บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบรษิัท”  คณะกรรมการบรษิัทของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการตรวจสอบ” คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง” คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการสรรหาและ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 พิจารณาผลตอบแทน”   ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมก ากบัดแูลกิจการท่ีดี”  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการบรหิาร”  คณะกรรมการบรหิารของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“การสรรหา”  กระบวนการในการกลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ  และคุณวุฒิ                

ที่เหมาะสมกับการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ขององคก์ร และผูบ้ริหาร

ระดบัสงูสดุขององคก์ร    

“การแต่งตัง้” การมอบหมายบทบาท อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบใหก้ับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ โดยมีขอบข่ายอ านาจหนา้ที่

เป็นไปตามกฎบตัรของแต่ละคณะที่ก าหนดไว ้และด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ

ขององคก์ร โดยมีขอบข่ายอ านาจหนา้ที่เป็นไปตามนโยบายเรื่องบทบาทอ านาจหนา้ที่

และความรบัผิดชอบของผูบ้รหิารสงูสดุที่ก าหนดไว ้

2. วัตถุประสงค ์

“นโยบายการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ และผูบ้ริหารสงูสดุ” ถูกจดัท าขึน้เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบตัิงาน

เพื่อสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุที่มีคุณสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ สอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ

ของบรษิัทฯ เหมาะสมตรงกับความตอ้งการของบริษัทฯ ตามหลกัของบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทัง้ใหเ้กิดการบริหารจดัการที่มี

ประสิทธิภาพ น าพาบรษิัทฯ ใหเ้ติบโตกา้วหนา้ และพฒันาอย่างยั่งยืน   
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3. โครงสร้างคณะกรรมการขององคก์ร 

โครงสรา้งของคณะกรรมการขององคก์ร ประกอบดว้ย  

3.1 คณะกรรมการบรษิัท  

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.3 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3.5 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3.6 คณะกรรมการบรหิาร 

3.7 คณะกรรมการอื่น ๆ (ถา้มี) 

4 หลักเกณฑใ์นการสรรหาและแต่งตั้ง 

4.1 คุณสมบัตขิองกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย  
ก าหนดคุณสมบัติใหเ้ป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และมีคุณสมบัติที่สอดคลอ้งตามกฎหมาย 
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับที่เก่ียวขอ้ง และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

4.2 คุณสมบัตขิองผู้บริหารสูงสุด  

4.2.1 มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และคณุสมบตัเิฉพาะในดา้นต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นอยา่งยิง่และเป็น
ประโยชนส์งูสดุต่อการด าเนินธุรกิจขององคก์ร  

4.2.2 มีภาวะความเป็นผูน้  า และมีวิสยัทศันท์ี่กวา้งไกล  
4.2.3 มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ ์และการจดัการองคก์ร  
4.2.4 เป็นท่ียอมรบัจากองคก์รธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง  
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5 กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดกระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี          

ยึดหลกัความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้โดยก าหนดขัน้ตอนในการพิจารณาดงัต่อไปนี ้ 

5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพื่อสรรหากรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารระดับสูงสุดของ

องคก์ร ตามหลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นขอ้ 4  

5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน น าเสนอประวตัิพรอ้มคณุสมบตัิดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

5.3 คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการ 

5.4 หากต าแหน่งที่สรรหาดงักล่าวเป็นต าแหน่งกรรมการบริษัทที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ  หรือ แต่งตัง้กรรมการบริษัท

ทดแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงโดยวาระของกรรมการบริษัทผู้นั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ให้น าเสนอต่อที่ประชุม         

ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรบัการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยบรษิัทฯ จะแจง้สารสนเทศผ่านระบบของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้   

6 การรายงาน 

คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการเปิดเผยรายการดงัต่อไปนีไ้วใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 

6.1 นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการทกุชดุ 
6.2 ประวตัิของกรรมการทุกชุด และผู้บริหารขององคก์ร โดยระบุชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สดัส่วน

การถือหุน้ ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง ประวตัิการ
อบรมและการเขา้รบัการอบรมในรอบปีที่ผ่านมา รวมทัง้ระบวุ่าเป็นกรรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่มีอ  านาจลงนาม 
ตามเกณฑท์ี่ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล 

7 การทบทวนนโยบาย   

ก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายฉบบันีอ้ย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทกุปี 
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บันทกึประวัติกำรแก้ไข 
 

เลขที่
เอกสำร 

 

ฉบับที ่
(แก้ไข / 
ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน ก ำหนด 
วันทีย่กเลิก 

OMD 

2559/10 

1.0 29 ธ.ค. 2559 จดัท าใหม่  

 

  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานก ากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

25 ธ.ค. 2560 

OMD 
2560/16 

2.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

25 ก.พ. 2562 

OMD 
2562/05 

3.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 
2562/21 

4.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

2 มี.ค. 2563 

OMD 
2563/09 

5.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 
64-015 

6.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

- 

 
 

 




