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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถึงการดาํเนินการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยมุ่งมั่นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้ภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อผูมี้

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งในการบริหารงานของกิจการนั้น จําเป็นต้องมีคณะกรรมการท่ีทรงความรู้

ความสามารถในหลากหลายดา้นเพ่ือใหค้าํปรกึษาและชีแ้นะใหบ้รษัิทฯ ดาํเนินตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี 

 ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารกาํหนดค่าตอบแทนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และมีหลกัเกณฑใ์นการดาํเนินการ  

คณะกรรมการบริษัทจึงไดจ้ดัทาํ “นโยบายกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด” เพ่ือใชเ้ป็นกรอบ

และแนวทางในการกาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการในแต่ละชุด โดยหลักเกณฑ์ในการ

กาํหนดค่าตอบแทนนัน้ควรตอ้งกาํหนดใหเ้หมาะสมในแต่ละองคก์ร เพ่ือใหร้ะดบัและองคป์ระกอบของการ

จ่ายคา่ตอบแทนนัน้ เป็นไปตามมาตรฐานของกิจการท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั   

 

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)  

“คา่ตอบแทนคณะกรรมการ”  เงินอุดหนุนสําหรับคณ ะกรรมการทั้งที่ เป็นตัวเงินและไม่ เป็นตัวเงิน เพื่ อ เป็น

ค่าตอบแทนจากการปฏิบติัหนา้ที่การเป็นกรรมการ ที่จดัไวใ้นรูปแบบของเบีย้ประชุม 

ค่าตอบแทนรายปี ค่าตอบแทนโบนัส และผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทจ่ายให้แก่

กรรมการ  

“คา่เบีย้ประชมุ” คา่ตอบแทนที่จ่ายใหก้บัคณะกรรมการที่เขา้รว่มประชมุในแต่ละครัง้ โดยจ่ายใหเ้ฉพาะ

กรรมการที่เขา้รว่มประชมุเท่านัน้ 

“คา่ตอบแทนรายปี” ค่าตอบแทนที่จ่ายใหก้ับคณะกรรมการเป็นรายปีไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการ

หรอืไม่ก็ตาม  
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2. วัตถุประสงค ์

“นโยบายกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด” ถูกจดัทาํขึน้เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการกาํหนดการจ่าย

ค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการในแต่ละชดุ โดยค่าตอบแทนนัน้ควรสอดคลอ้งกบัประสบการณ ์ภาระหนา้ที่ ขอบเขตของ

บทบาทและความรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) โดยอยู่ในเกณฑท์ี่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบไดก้บั

ระดบัที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสากรรมเดียวกันและหรือผลการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อใหร้ะดับและองคป์ระกอบของ

คา่ตอบแทนเหมาะสมและเพียงพอที่จะจงูใจและรกัษาคณะกรรมการที่มีคณุภาพตามที่ตอ้งการไว ้  

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. หลักเกณฑ ์วิธีพจิารณา และองคป์ระกอบของค่าตอบแทน  

4.1 หลักเกณฑแ์ละวิธีการพจิารณา   

คณะกรรมการบรษัิทไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ที่ในการเสนอแนะค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการทุกชุดเพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาเห็นชอบ และนาํส่งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนมุติั โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาดงันี ้ 

4.1.1 บทบาท ขอบเขต อาํนาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการในแตล่ะชดุ  

4.1.2 ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทัง้ชดุ และผลการปฏิบติังานของกรรมการแตล่ะราย 

4.1.3 ผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ โดยพิจารณาทัง้ประเภทและขนาดธุรกิจของบรษัิทฯ 

4.1.4 ผลสาํรวจคา่ตอบแทนที่เปรยีบเทียบกบับรษัิทอื่นๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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4.2 องคป์ระกอบของค่าตอบแทน   

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบและการปฏิบติัหนา้ที่ของกรรมการ จงึกาํหนดองคป์ระกอบของค่าตอบแทน

ของกรรมการ โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้ 

4.2.1 คา่เบีย้ประชมุ  

4.2.2 คา่ตอบแทนรายปี 

5. กระบวนการในการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดกระบวนการในการกาํหนดค่าตอบแทนเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี       

ยดึหลกัความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้โดยกาํหนดขัน้ตอนในการพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้ 

5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพื่อกาํหนดคา่ตอบแทนตามหลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นขอ้ 4  

5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นาํเสนอค่าตอบแทนดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 

5.3 คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและนาํเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุติั 

5.4 ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทน 

6. การรายงาน  

คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการเปิดเผยรายการดงัตอ่ไปนีไ้วใ้นรายงานประจาํปีและแบบแสดงขอ้มลูประจาํปี 

6.1 นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการทกุชดุ 

6.2 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภทในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการทุกชุดทั้งเป็นรายคณะและ

รายบคุคล ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 

7. การทบทวนนโยบาย  

กาํหนดใหมี้การทบทวนนโยบายฉบบันีอ้ย่างสมํ่าเสมอเป็นประจาํทกุปี  
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บันทกึประวตักิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที ่

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

OMD 

2559/12 

1.0 29 ธ.ค. 2559 จดัทาํใหม่  

 

  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั 

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/17 

2.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

25 ก.พ. 2562 

OMD 

2562/06 

3.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 

2562/20 

4.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-016 

5.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

8 ก.พ. 2565 

POL-BOD 

65-004 

6.0 8 ก.พ. 2565 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 

 

 

 


