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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงการดาํเนินการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยมุ่งมั่นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้ภายใตค้วามรบัผิดชอบตอ่ผูมี้สว่น

ไดเ้สียทกุกลุ่ม อีกทัง้ในการบรหิารงานของกิจการนัน้ จาํเป็นตอ้งมีคณะกรรมการท่ีทรงความรูค้วามสามารถ

ในหลากหลายดา้นเพ่ือใหค้าํปรกึษาและชีแ้นะใหบ้รษัิทฯ ดาํเนินกิจการตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี 

ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุขององคก์ร เป็นไปดว้ยความ

โปรง่ใส และมีหลกัเกณฑใ์นการดาํเนินการ คณะกรรมการบรษัิทจงึไดจ้ดัทาํ “นโยบายการสรรหาและแต่งตัง้

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ” เพ่ือใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการสรรหา รวมทัง้กระบวนการในการ

นาํเสนอเพ่ือพิจารณาและการรายงานใหห้น่วยงานกาํกบัไดร้บัทราบหลกัเกณฑด์งักลา่วตอ่ไป  

  

4 กมุภาพนัธ ์2565 
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1. คาํนิยาม  

“บรษัิทฯ”  บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“กลุม่บรษัิทฯ”  บรษัิทย่อย และบรษัิทรว่มของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบรษัิท”  คณะกรรมการบรษัิทของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการตรวจสอบ” คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง” คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการสรรหาและ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 พิจารณาผลตอบแทน”   ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) 

“คณะกรรมกาํกบัดแูลกิจการที่ดี”  คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการบรหิาร”  คณะกรรมการบรหิารของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“การสรรหา”  กระบวนการในการกลั่ นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่ มีคุณ สมบัติ  และคุณ วุฒิ                

ที่เหมาะสมกับการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ขององคก์ร และผูบ้ริหาร

ระดบัสงูสดุขององคก์ร    

“การแตง่ตัง้” การมอบหมายบทบาท อาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบใหก้ับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ โดยมีขอบข่ายอาํนาจหนา้ที่

เป็นไปตามกฎบตัรของแต่ละคณะที่กาํหนดไว ้และดาํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ

ขององคก์ร โดยมีขอบข่ายอาํนาจหนา้ที่เป็นไปตามนโยบายเรื่องบทบาทอาํนาจหนา้ที่

และความรบัผิดชอบของผูบ้รหิารสงูสดุที่กาํหนดไว ้

2. วัตถุประสงค ์

“นโยบายการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ และผูบ้ริหารสงูสดุ” ถกูจดัทาํขึน้เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบติังาน

เพื่อสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุที่มีคณุสมบติั ความรู ้ความสามารถ สอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจ

ของบรษัิทฯ เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของบรษัิทฯ ตามหลกัของบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทัง้ใหเ้กิดการบริหารจดัการที่มี

ประสิทธิภาพ นาํพาบรษัิทฯ ใหเ้ติบโตกา้วหนา้ และพฒันาอย่างยั่งยืน   

 



บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

นโยบายเรื่อง 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ และผู้บริหารสูงสุด 

เลขที่

เอกสาร  

POL-BOD_65-003 

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

 
ฉบับที ่ 7.0 

หน้า 4 / 6  

 

หนา้ที่ 4 ของ 6 
 

3. โครงสร้างคณะกรรมการขององคก์ร 

โครงสรา้งของคณะกรรมการขององคก์ร ประกอบดว้ย  

3.1 คณะกรรมการบรษัิท  

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.3 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3.5 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

3.6 คณะกรรมการบรหิาร 

3.7 คณะกรรมการอื่น ๆ (ถา้มี) 

4 หลักเกณฑใ์นการสรรหาและแต่งตัง้ 

4.1 คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย  

กาํหนดคุณสมบัติใหเ้ป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และมีคุณสมบัติที่สอดคลอ้งตามกฎหมาย 

ขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกับที่เก่ียวขอ้ง และขอ้บังคับของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการ

ดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

4.2 คุณสมบัตขิองผู้บริหารสูงสุด  

4.2.1 มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และคณุสมบติัเฉพาะในดา้นตา่ง ๆ ที่มีความจาํเป็นอย่างย่ิงและเป็น

ประโยชนส์งูสดุตอ่การดาํเนินธุรกิจขององคก์ร  

4.2.2 มีภาวะความเป็นผูน้าํ และมีวิสยัทศันท์ี่กวา้งไกล  

4.2.3 มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ ์และการจดัการองคก์ร  

4.2.4 เป็นที่ยอมรบัจากองคก์รธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง  
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5 กระบวนการในการสรรหาและแต่งตัง้ 

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดกระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี          

ยดึหลกัความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้โดยกาํหนดขัน้ตอนในการพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้ 

5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพื่อสรรหากรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารระดับสูงสุดของ

องคก์ร ตามหลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นขอ้ 4  

5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นาํเสนอประวติัพรอ้มคณุสมบติัดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื่อ

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

5.3 คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการ 

5.4 หากตาํแหน่งที่สรรหาดงักล่าวเป็นตาํแหน่งกรรมการบริษัทที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ หรือ แต่งตัง้กรรมการบริษัท

ทดแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงโดยวาระของกรรมการบริษัทผูน้ั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ใหน้าํเสนอต่อที่ประชุม         

ผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรบัการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยบรษัิทฯ จะแจง้สารสนเทศผ่านระบบของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นการลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้   

6 การรายงาน 

คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการเปิดเผยรายการดงัตอ่ไปนีไ้วใ้นรายงานประจาํปีและแบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 

6.1 นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาและแตง่ตัง้คณะกรรมการทกุชดุ 

6.2 ประวติัของกรรมการทุกชุด และผูบ้ริหารขององคก์ร โดยระบุช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สดัส่วน

การถือหุน้ ความสมัพันธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั ประวติัการ

อบรมและการเขา้รบัการอบรมในรอบปีที่ผ่านมา รวมทัง้ระบุว่าเป็นกรรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่มีอาํนาจลงนาม 

ตามเกณฑท์ี่กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดแูล 

7 การทบทวนนโยบาย   

กาํหนดใหมี้การทบทวนนโยบายฉบบันีอ้ย่างสมํ่าเสมอเป็นประจาํทกุปี 
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หนา้ที่ 6 ของ 6 
 

 

บันทกึประวตักิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที ่

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

OMD 

2559/10 

1.0 29 ธ.ค. 2559 จดัทาํใหม่  

 

  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั 

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/16 

2.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

25 ก.พ. 2562 

OMD 

2562/05 

3.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 

2562/21 

4.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

2 มี.ค. 2563 

OMD 

2563/09 

5.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-015 

6.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

8 ก.พ. 2565 

POL-BOD 

65-003 

7.0 8 ก.พ. 2565 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 

 

 

 


