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1. คาํนิยาม  

“บรษัิทฯ” บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“กลุม่บรษัิทฯ” บรษัิทย่อย และ บรษัิทรว่ม ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการบรษัิท” คณะกรรมการบรษัิทของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการสรรหาและ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

    พิจารณาผลตอบแทน”                      ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)   

“กรรมการสรรหาและ                            กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

           พิจารณาผลตอบแทน                       ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั(มหาชน)  

“กรรมการอิสระ”                                  กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และมีคณุสมบติัเป็นอิสระตามขอ้กาํหนดของ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551 

“ผูบ้รหิาร” ผูท้ี่ดาํรงตาํแหน่งตัง้แตร่ะดบัผูช้่วยผูอ้าํนวยการสายงานขึน้ไป  

ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) และ กลุม่บรษัิทฯ   

2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหก้าํหนด “กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน” เพื่อใชเ้ป็น

กรอบและแนวทางในการปฏิบติัตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

มีหนา้ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และกระบวนการในการ     

สรรหากรรมการ เพื่อใหไ้ดบุ้คคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้

เสนอแนะหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดคา่ตอบแทนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณเ์ป็นปัจจบุนั 
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3. องคป์ระกอบ การแต่งตัง้ และคุณสมบัต ิ

3.1  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้  

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดย

พิจารณาคดัเลือกจากกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารจาํนวนหนึ่งของบรษัิทฯ และ/หรอืผูท้รงคณุวฒุิ  

3.1.2 กาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน และมากกว่า       

ก่ึงหนึ่งตอ้งไม่เป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 

3.1.3 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3.1.4 ใหบ้ริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทาํหนา้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนใหค้วามเห็นชอบ 

3.2 คุณสมบัต ิ  

3.2.1     ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรษัิท

และตอ้งเป็นกรรมการอิสระเท่านัน้   

3.2.2  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ ดา้นการบริหาร

บคุคล มีทกัษะความเช่ียวชาญและประสบการณใ์นงานที่เก่ียวขอ้ง  

3.2.3  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ย

บรษัิทมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

3.2.4   สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบติังาน  

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่ง 

4.1  วาระการดาํรงตาํแหน่ง   

4.1.1   กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทนที่พน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทใหก้ลบั

เขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได ้   

4.1.2  กรณีที่ตาํแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออก

ตามวาระในขอ้ 4.1.1 ใหค้ณะกรรมการบรษัิทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน เพื่อใหมี้จาํนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดไวใ้นกฎบัตรนี ้

โดยบคุคลที่เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากบัอายวุาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้ 
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4.1.3     ในการแต่งตัง้กรรมการรายใหม่เขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหค้รบตามจาํนวนที่กาํหนดไว ้ใหเ้ร่งดาํเนินการ

โดยเรว็เพื่อใหเ้กิดความตอ่เน่ืองในการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

4.2  การพ้นจากตาํแหน่ง    

4.2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพน้จากตาํแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งตอ่ไปนี ้

(1) ครบวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคณุสมบติัของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

(5) คณะกรรมการบรษัิทมีมติดว้ยเสียงขา้งมากใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

(6) ตกเป็นบคุคลลม้ละลาย คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรอืเป็นผูไ้รค้วามสามารถ 

(7) ตอ้งโทษจาํคกุ หรอืมีคาํพิพากษาถึงที่สดุใหจ้าํคกุ เวน้แตใ่นความผิดลหโุทษ  

หรอื กระทาํโดยประมาท 

4.2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่ประสงคจ์ะลาออกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน จะตอ้งแจง้ความประสงคน์ัน้เป็นหนงัสือตอ่บรษัิทฯ ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน เวน้แต่มี        

เหตสุดุวิสยั พรอ้มระบเุหตผุล 

5. ขอบข่ายอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษัิทกาํหนดขอบข่ายอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนไว ้ดงันี ้   

5.1 กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท กรรมการในคณะกรรมการ

ชดุย่อยต่างๆ โดยตอ้งมีหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน โปรง่ใส และสอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เพื่อนาํเสนอในที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้แลว้แต่กรณีตามขอ้บังคับ

บรษัิทฯ 

5.2 กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และแนวทางในการกาํหนดคา่ตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์

อื่นใดใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่เหมาะสมกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่มีต่อ

บรษัิทฯ ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ หรอื คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุติัแลว้แตก่รณีตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ 
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5.3 พิจารณาทบทวนโครงสรา้ง หลกัเกณฑต์่างๆ เก่ียวกบัการสรรหาและค่าตอบแทน ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที่ความ

รบัผิดชอบ และผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ    

5.4 พิจารณาและนาํเสนอแผนสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององคก์ร ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึน้ไป          

ตอ่คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุติั 

5.5 ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ ในการ

พฒันาปรบัปรุง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื่อทราบและใชเ้ป็นขอ้มลูในการกาํหนดแนวนโยบายใน

การพฒันาองคก์รอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 

5.6 พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นประจาํทกุปี 

5.7 จัดทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน 

 (1) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดร้บัจาก        

การปฏิบติัหนา้ที่ตามกฎบตัรฯ 

(2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป          

ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับ ผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท 

(3) จาํนวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และการเขา้ร่วม

ประชมุของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่าน รวมทัง้การรบัค่าตอบแทนจาก

การดาํรงตาํแหน่งในแตล่ะท่าน  

5.8 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจาก             

ที่ปรกึษาวิชาชีพอื่นใดเม่ือเห็นวา่จาํเป็นก็ได ้ทัง้นีด้ว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ    

5.9  ปฏิบติังานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
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6 การประชุม 

6.1 จาํนวนครั้งของการประชุม    

6.1.1  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะตอ้งมีการประชมุกนัอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ โดยอาจ      

จดัการประชมุเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นสมควร 

6.1.2  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษไดเ้ม่ือเห็นว่า

จาํเป็น หรือไดร้บัการรอ้งขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือ ประธานกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จาํเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชุม

ตามปกติ 

6.1.3  ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดจาํนวนครัง้ของการจัดประชุมและการเขา้ร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่านไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-

1 One Report) 

      6.2  ผู้เข้าร่วมประชุม  

6.2.1  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนเข้าประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทั้งนีใ้หป้ระธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน      

ทาํหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ  

6.2.2  หากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติั

หน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคัดเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนคนหนึ่งทาํหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ 

6.2.3  ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของ

บรษัิทฯ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุที่นาํเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในสว่นที่เก่ียวขอ้ง  

6.2.4  เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนตอ้งเขา้รว่มประชมุดว้ยทกุครัง้ และในกรณี

ที่มีเหตจุาํเป็นไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้บรษัิทฯ อาจมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทน  
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     6.3 วาระการประชุม  

6.3.1   ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนควรกาํหนดวาระการประชมุไวล้่วงหนา้

โดยอย่างนอ้ยควรมีระเบียบวาระ ดงันี ้

(1) เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

(2) รบัรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

(3) ทบทวนเรื่องที่สืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน  

(4) เรื่องเพื่อพิจารณา 

(5)    เรื่องแจง้เพื่อทราบ  

(6) เรื่องอื่น ๆ 

6.3.2  นาํส่งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุเป็นการล่วงหนา้เป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนถึงวนัประชมุ เพื่อใหมี้เวลาเพียงพอในการศกึษา

ขอ้มลูและอาจขอขอ้มลูเพิ่มเติมได ้

     6.4 การลงคะแนนเสียง   

 6.4.1 มติที่ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยใหก้รรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน           

ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด   

    6.4.2    กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการทุกชุด         

ทัง้คณะ  

    6.5  การบันทกึรายงานการประชุม    

   6.5.1  ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้ันทึก

รายงานการประชมุ สง่ใหแ้ก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนโดยไม่ชกัชา้  

   6.5.2  ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายนาํส่งรายงาน       

การประชุมพรอ้มจัดทาํแผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อรบัทราบขอ้มูลและเป็น

แนวทางในการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบติัที่กาํหนดไว ้  
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7 การรายงาน 

7.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รบัทราบผล        

การประชมุอย่างสมํ่าเสมอ หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบรษัิทควรทราบ พรอ้มความเห็นในแนวปฏิบติั

และขอ้เสนอแนะตามความเหมาะสม  

7.2 ในกรณีที่มีการกระทาํหรือเนือ้หาสาํคญัที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ หรือ

แนวปฏิบติัในดา้นการกาํกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนมีหนา้ที่รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

7.3 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทัง้คณะ จาํนวนครัง้ของการจัด

ประชมุ รวมทัง้จาํนวนครัง้ของการเขา้รว่มประชมุและคา่ตอบแทนของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

แตล่ะท่านในรอบปีที่ผ่านมา เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report)  

8 การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

8.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหนา้ที่ประเมินผลการปฏิบติังานทุกปีโดยการประเมินตนเอง 

และรายงานผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดร้บัทราบ 

8.2 กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ทัง้คณะจะเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

9 ค่าตอบแทน  

9.1 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ        

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

9.2 ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน     

แตล่ะท่านไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 
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10 การปฐมนิเทศและการอบรม  

10.1  การปฐมนิเทศ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเขา้ใหม่ทกุท่านจะตอ้งเขา้รว่ม “การปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการ

เขา้ใหม่” ตามที่บรษัิทฯ กาํหนด  

10.2  การอบรม 

บรษัิทฯ มีนโยบายสง่เสรมิกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนใหเ้ขา้รบัการอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู ้

ภายใตแ้ผนงานการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีอย่างตอ่เน่ือง 

บทเฉพาะกาล 

ให้บุคคลผู้ซึ่งไดร้บัการแต่งตั้งและดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่อยู่ในวันที่กฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฉบับนีใ้ช้บังคับ ให้ยังคงดาํรงตาํแหน่งและมีอาํนาจหน้าที่ในฐานะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต่อไปโดยสมบรูณจ์นกว่าจะสิน้สดุวาระหรือไดมี้การแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งแทน ทัง้นี ้กฎบตัรฉบบันีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดก้ระทาํไปแลว้ก่อนกฎบตัรฉบบันีมี้ผลใชบ้งัคบั สาํหรบั

การใดที่ด ําเนินการค้างอยู่ก่อนที่กฎบัตรนี้จะใช้บังคับให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ในกรณี               

ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนี้ในเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะ              

มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจกาํหนดใหน้าํกฎระเบียบ

เดิมในเรื่องดงักลา่วมาใชบ้งัคบัไปพลางก่อนก็ได ้  

อนึ่ง บคุคลในตาํแหน่งใดๆ ที่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนวนัที่กฎบตัรฉบบันี้

ใชบ้งัคบั ซึ่งรวมถึงเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ใหบ้คุคลในตาํแหน่งดงักล่าวยงัคงมีอาํนาจ

และหนา้ที่ในตาํแหน่งนัน้ตอ่ไปจนกวา่จะสิน้สดุวาระหรอืมีการแตง่ตัง้บคุคลอื่นเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

(Nomination and Remuneration Committee Charter) 

เลขที่

เอกสาร  

POL-BOD_65-001 

วันทีเ่ริ่มใช ้ 8 ก.พ. 2565 
อนุมัติโดย: มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งที ่1/2565 เมือ่วันที ่4 กุมภาพนัธ ์2565 

 
ฉบับที ่ 8.0 

หน้า   10 / 10 

 

หนา้ที่ 10 ของ 10 

บันทกึประวตักิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที ่

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

OMD 

2551/07 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทาํใหม่  

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:  

อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ

บรษัิทและคณะอนกุรรมการ       

ชดุต่าง ๆ)  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

9 พ.ย. 2555 

OMD 

2555/01 

2.0 9 พ.ย. 2555 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั  

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:  

อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ

บรษัิทและคณะอนกุรรมการ        

ชดุต่าง ๆ)  

เพื่อใหค้รอบคลมุอาํนาจหนา้ที่

ความรบัผิดชอบจากการแตง่ตัง้

คณะอนกุรรมการเพิ่มขึน้   

22 พ.ย. 2559 

OMD 

2559/04 

3.0 22 พ.ย. 2559 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั 

(เปลี่ยนเป็น: 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน) 

เพื่อกาํหนดและแบง่แยก 

กฎบตัรของคณะกรรมการ 

แตล่ะชดุใหช้ดัเจน  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/08 

4.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

25 ก.พ. 2562 

OMD 

2562/03 

5.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 

2562/13 

6.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-005 

7.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

8 ก.พ. 2565 

POL-BOD 

65-001 

8.0 8 ก.พ. 2565 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 
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