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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้ มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทัง้ในการบริหารงานของกิจการนัน้ จําเป็นต้องมีคณะกรรมการท่ีทรงความรู้

ความสามารถในหลากหลายด้านเพ่ือให้คําปรึกษาและชีแ้นะให้บริษัทฯ ดําเนินตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี 

 ทัง้นี ้เพ่ือให้การกําหนดค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีหลกัเกณฑ์ในการดําเนินการ  

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดัทํา “นโยบายกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด” เพ่ือใช้เป็นกรอบ

และแนวทางในการกําหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในแต่ละชุด โดยหลักเกณฑ์ในการ

กําหนดคา่ตอบแทนนัน้ควรต้องกําหนดให้เหมาะสมในแตล่ะองค์กร เพ่ือให้ระดบัและองค์ประกอบของการ

จา่ยคา่ตอบแทนนัน้ เป็นไปตามมาตรฐานของกิจการท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั   

 

        6 พฤศจิกายน 2562 
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1. คาํนิยาม  

“บริษัทฯ”  บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“กลุม่บริษัทฯ”  บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบริษัท”  คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการตรวจสอบ” คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง” คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการสรรหาและ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 พิจารณาผลตอบแทน”   ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมกํากบัดแูลกิจการท่ีดี”  คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการบริหาร”  คณะกรรมการบริหารของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“คา่ตอบแทนคณะกรรมการ”  เงินอุดหนุนสําหรับคณ ะกรรมการทัง้ ท่ี เป็นตัวเงินและไม่ เป็นตัวเงิน เพ่ือเป็น

ค่าตอบแทนจากการปฏิบตัิหน้าท่ีการเป็นกรรมการ ท่ีจดัไว้ในรูปแบบของเบีย้ประชุม 

ค่าตอบแทนรายปี ค่าตอบแทนโบนัส และผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษัทจ่ายให้แก่

กรรมการ  

“คา่เบีย้ประชมุ” คา่ตอบแทนท่ีจ่ายให้กบัคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในแตล่ะครัง้ โดยจ่ายให้เฉพาะ

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 

“คา่ตอบแทนรายปี” คา่ตอบแทนท่ีจ่ายให้กบัคณะกรรมการเป็นรายปีไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการ

หรือไมก็่ตาม  

“คา่ตอบแทนโบนสั” คา่ตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายให้กบัคณะกรรมการปีละครัง้ โดยเช่ือมโยงกบัผลประกอบการ

ของบริษัทฯ    
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2. วัตถุประสงค์ 

“นโยบายกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด” ถูกจดัทําขึน้เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกําหนดการจ่าย

คา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในแต่ละชุด โดยค่าตอบแทนนัน้ควรสอดคล้องกบัประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของ

บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) โดยอยูใ่นเกณฑ์ท่ีสามารถพิจารณาเปรียบเทียบได้กบั

ระดบัท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสากรรมเดียวกันและหรือผลการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ เพ่ือให้ระดบัและองค์ประกอบของ

คา่ตอบแทนเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษาคณะกรรมการท่ีมีคณุภาพตามท่ีต้องการไว้   

3. โครงสร้างคณะกรรมการขององค์กร 

โครงสร้างของคณะกรรมการขององค์กร ประกอบด้วย  

3.1 คณะกรรมการบริษัท  

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3.5 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3.6 คณะกรรมการบริหาร 

3.7 คณะกรรมการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

4. หลักเกณฑ์ วิธีพจิารณา และองค์ประกอบของค่าตอบแทน  

4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา   

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีหน้าท่ีในการเสนอแนะค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการทุกชุดเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาเห็นชอบ และนําส่งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนมุตั ิโดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาดงันี ้ 

4.1.1 บทบาท ขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการในแตล่ะชดุ  

4.1.2 ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้ชดุ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแตล่ะราย 

4.1.3 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาทัง้ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ 

4.1.4 ผลสาํรวจคา่ตอบแทนท่ีเปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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4.2 องค์ประกอบของค่าตอบแทน   

เพ่ือให้สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ จึงกําหนดองค์ประกอบของคา่ตอบแทน

ของกรรมการ โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้ 

4.2.1 คา่เบีย้ประชมุ  

4.2.2 คา่ตอบแทนรายปี 

4.2.3 คา่ตอบแทนโบนสัหรือคา่ตอบแทนอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั  

5. กระบวนการในการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดกระบวนการในการกําหนดค่าตอบแทนเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี       

ยดึหลกัความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกําหนดขัน้ตอนในการพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้ 

5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพ่ือกําหนดคา่ตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในข้อ 4  

5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นําเสนอคา่ตอบแทนดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 

5.3 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

5.4 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน 

6. การรายงาน  

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเปิดเผยรายการดงัตอ่ไปนีไ้ว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี 

6.1 นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการทกุชดุ 

6.2 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภทในรอบปีท่ีผ่านมาของคณะกรรมการทุกชุดทัง้เป็นรายคณะและ

รายบคุคล ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงิน 

7. การทบทวนนโยบาย  

กําหนดให้มีการทบทวนนโยบายฉบบันีอ้ยา่งสมํ่าเสมอเป็นประจําทกุปี  
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บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที่ 

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที่ 
 

ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันที่ยกเลิก 

OMD 

2559/12 

1.0 29 ธ.ค. 2559 จดัทําใหม ่ 

 

  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/17 

2.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

25 ก.พ. 2562 

OMD 

2562/06 

3.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 

2562/20 

4.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

- 

 

 

 


