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สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

โดยมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้ภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อผูม้ี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งในการบริหารงานของกิจการนั้น จ าเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ทรงความรู้

ความสามารถในหลากหลายดา้นเพื่อใหค้ าปรกึษาและชีแ้นะใหบ้รษิัทฯ ด าเนินตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี 

 ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารก าหนดค่าตอบแทนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และมีหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ   

คณะกรรมการบริษัทจึงไดจ้ัดท า “นโยบายก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด” เพื่อใชเ้ป็นกรอบ

และแนวทางในการก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในแต่ละชุด โดยหลักเกณฑ์ในการ

ก าหนดค่าตอบแทนนัน้ควรตอ้งก าหนดใหเ้หมาะสมในแต่ละองคก์ร เพื่อใหร้ะดบัและองคป์ระกอบของการ

จ่ายค่าตอบแทนนัน้ เป็นไปตามมาตรฐานของกิจการที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั   

 

24 กมุภาพนัธ ์2564 
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1. ค ำนิยำม  

“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)  

“ค่าตอบแทนคณะกรรมการ”  เงินอุดหนุนส าหรับคณะกรรมการทั้งที่ เป็นตัวเงินและไม่ เป็นตัวเงิน เพื่ อ เป็น

ค่าตอบแทนจากการปฏิบตัิหนา้ที่การเป็นกรรมการ ท่ีจดัไวใ้นรูปแบบของเบีย้ประชุม 

ค่าตอบแทนรายปี ค่าตอบแทนโบนัส และผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทจ่ายให้แก่

กรรมการ  

“ค่าเบีย้ประชมุ” ค่าตอบแทนที่จ่ายใหก้บัคณะกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุในแตล่ะครัง้ โดยจ่ายใหเ้ฉพาะ

กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุเท่านัน้ 

“ค่าตอบแทนรายปี” ค่าตอบแทนที่จ่ายใหก้ับคณะกรรมการเป็นรายปีไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการ

หรือไม่ก็ตาม  
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2. วัตถุประสงค ์

“นโยบายก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด” ถูกจดัท าขึน้เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการก าหนดการจ่าย

ค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการในแต่ละชุด โดยค่าตอบแทนนัน้ควรสอดคลอ้งกับประสบการณ ์ภาระหนา้ที่ ขอบเขตของ

บทบาทและความรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) โดยอยู่ในเกณฑท์ี่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบไดก้ับ

ระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสากรรมเดียวกันและหรือผลการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อใหร้ะดับและองคป์ระกอบของ

ค่าตอบแทนเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจงูใจและรกัษาคณะกรรมการท่ีมีคณุภาพตามที่ตอ้งการไว ้  

3. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรขององคก์ร 

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. หลักเกณฑ ์วิธีพิจำรณำ และองคป์ระกอบของค่ำตอบแทน  

4.1 หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรพิจำรณำ   

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ที่ในการเสนอแนะค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการทุกชุดเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาเห็นชอบ และน าส่งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาดงันี ้ 

4.1.1 บทบาท ขอบเขต อ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการในแต่ละชดุ  
4.1.2 ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้ชดุ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละราย 
4.1.3 ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยพิจารณาทัง้ประเภทและขนาดธุรกิจของบรษิัทฯ 
4.1.4 ผลส ารวจค่าตอบแทนที่เปรียบเทียบกบับรษิัทอื่นๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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4.2 องคป์ระกอบของค่ำตอบแทน   

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบและการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ จึงก าหนดองคป์ระกอบของค่าตอบแทน
ของกรรมการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปนี ้ 

4.2.1 ค่าเบีย้ประชมุ  
4.2.2 ค่าตอบแทนรายปี 

5. กระบวนกำรในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดกระบวนการในการก าหนดค่าตอบแทนเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี       

ยึดหลกัความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้โดยก าหนดขัน้ตอนในการพิจารณาดงัต่อไปนี ้ 

5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพื่อก าหนดค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นขอ้ 4  

5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน น าเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 

5.3 คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

5.4 ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทน 

6. กำรรำยงำน  

คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการเปิดเผยรายการดงัต่อไปนีไ้วใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 

6.1 นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทกุชดุ 
6.2 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภทในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการทุกชุดทั้งเป็นรายคณะและ

รายบคุคล ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 

7. กำรทบทวนนโยบำย  

ก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายฉบบันีอ้ย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทกุปี  
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บันทกึประวัติกำรแก้ไข 
 

เลขที่
เอกสำร 

 

ฉบับที ่
(แก้ไข / 
ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

ก ำหนด 
วันทีย่กเลิก 

OMD 
2559/12 

1.0 29 ธ.ค. 2559 จดัท าใหม่  
 
  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

25 ธ.ค. 2560 

OMD 
2560/17 

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

25 ก.พ. 2562 

OMD 
2562/06 

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

8 พ.ย. 2562 

OMD 
2562/20 

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

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 
64-016 

5.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

- 

 
 

 




