
สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 9 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 13  พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดย่อยประจาํปี 2560 

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจาํปี 2560 เปรียบเทยีบกับ ปี 2559 
 

ค่าเบีย้ประชุม : ประจาํปี 2560 เพื่อเสนอพจิารณา          (หน่วย : บาท) 

ตําแหน่ง  คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการ

ท่ีดี 

1.  ประธานกรรมการ ปี 2560 22,000 22,000 7,500 15,000 15,000 15,000 

ปี 2559 20,000 20,000 7,500 12,500 12,500 12,500 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง): บาท 2,000 2,000 - 2,500 2,500 2,500 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง): % 10% 10% - 20% 20% 20% 

2.  กรรมการ ปี 2560 18,000 18,000 5,000 12,000 12,000 12,000 

 ปี 2559 17,000 17,000 5,000 10,000 10,000 10,000 

 เพ่ิมขึน้/(ลดลง): บาท 1,000 1,000 - 2,000 2,000 2,000 

 เพ่ิมขึน้/(ลดลง): % 5.88% 5.88% - 20% 20% 20% 

3. เลขานุการคณะกรรมการ ปี 2560 6,000 6,000 - 6,000 6,000 6,000 

 ปี 2559 5,000 5,000 - 5,000 5,000 5,000 

 เพ่ิมขึน้/(ลดลง): บาท 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 

 เพ่ิมขึน้/(ลดลง): % 20% 20% - 20% 20% 20% 

หมายเหต:ุ   กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของ

คณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายปี : ประจาํปี 2560 เพื่อเสนอพจิารณา          (หน่วย : บาท) 

ตําแหน่ง  คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการ

ท่ีดี 

1.  ประธานกรรมการ ปี 2560 750,000 240,000 500,000 100,000 100,000 100,000 

ปี 2559 500,000 240,000 500,000 100,000 100,000 100,000 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง): บาท 250,000 - - - - - 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง): % 50% - - - - - 

2.  กรรมการ ปี 2560 300,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 

 ปี 2559 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 50,000 

 เพ่ิมขึน้/(ลดลง): บาท 100,000 - - 50,000 50,000 50,000 

 เพ่ิมขึน้/(ลดลง): % 50% - - 100% 100% 100% 

3. เลขานุการคณะกรรมการ ปี 2560 50,000 50,000 - 25,000 25,000 25,000 

 ปี 2559 50,000 50,000 - 25,000 25,000 25,000 

 เพ่ิมขึน้/(ลดลง): บาท - - - - - - 

 เพ่ิมขึน้/(ลดลง): % - - - - - - 

4. เลขานุการบริษัท ปี 2560 100,000 - -    

 ปี 2559 100,000 - - - - - 

 เพ่ิมขึน้/(ลดลง): บาท - - - - - - 

 เพ่ิมขึน้/(ลดลง): % - - - - - - 

หมายเหต:ุ   กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราคา่ตอบแทนรายปีของ

คณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 
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ค่าตอบแทนโบนัส 

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี 

1.  ประธาน  

 กรรมการบริษัท 

หลกัเกณฑ์การคิดคํานวณการจ่ายเงินโบนสั 

1.   เงินโบนสัไม่เกินร้อยละ 1 ของกําไรเบด็เสร็จสําหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ  

         โดยต้องหกักําไร/รายได้ดงันีก่้อนนํามาคํานวณ   

         1.1  หกัด้วย   กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี 

         1.2  หกัด้วย  กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุก่อนภาษี 

1.3 หกัด้วย  รายได้หรือกําไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 

1.4 หากกรรมการท่านใดดํารงตําแหน่งมากกวา่หนึง่ตําแหน่ง ให้จ่ายในอตัราท่ีสงูท่ีสดุเพียงตําแหน่งเดียว 

2.  วิธีการคิดคํานวณการจ่ายโบนสัตามรายตําแหน่งกรรมการ หลงัจากคํานวณยอดรวมโบนสัทัง้หมดท่ีพงึจ่ายตามข้อ 1. 

แล้ว 

 2.1    ให้จ่ายเงินโบนสัในอตัราคงท่ีสําหรับประธานกรรมการบริษัทเป็นจํานวน 1,500,000 บาท 

 2.2    ยอดรวมเงินโบนสัของแตล่ะคณะกรรมการ 

    -  ยอดรวมตามข้อ 1. – ข้อ 2.1 เท่ากบัยอดโบนสัคงเหลือท่ีจ่ายให้คณะกรรมการแตล่ะคณะ  

    - โดยพิจารณาจากจํานวนครัง้ของการประชมุในแตล่ะคณะกรรมการ 

    -  หารด้วยยอดรวมจํานวนครัง้ของการประชมุทัง้หมดของคณะกรรมการทกุชดุ ซึง่แสดงตามสตูรได้ดงันี ้

 

A = (ยอดโบนสัรวมหลงัหกัรายการตามข้อ 1 และข้อ 2.1) x จํานวนครัง้ของการประชมุของแตล่ะคณะกรรมการ 

ยอดรวมจํานวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการทกุคณะทัง้หมด 

    

 2.3  ยอดโบนสัรายบคุคลแตล่ะคณะกรรมการ 

 

โบนสัรายบคุคล    =    ยอดรวมโบนสัของแตล่ะคณะกรรมการ (A)  / จํานวนคณะกรรมการแต่ละคณะ 

                                                    

2. ประธาน 

 กรรมการบริหาร 

3. ประธาน

คณะกรรมการทกุชดุ 

 ยกเว้น 

 ประธานกรรมการ

บริษัท 

 และประธาน

กรรมการบริหาร 

4. กรรมการผู้จดัการ 

5. กรรมการบริหาร 

6. กรรมการชดุอ่ืน ๆ  

      ยกเว้น 

      กรรมการบริหาร 

 

หมายเหต ุ  ทัง้นี ้กําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภทไว้ดงันี ้          ปี 2559 (บาท)      ปี 2560 (บาท)      เพิ่มขึน้ (บาท), (%) 

1) ประธานกรรมการบริษัท จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน   2,500,000         3,500,000           100,000 , 40.00%   

2) ประธานกรรมการบริหาร จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน   1,800,000         2,500,000          70,000 , 38.89%   

3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน   1,000,000         1,500,000          50,000 , 50.00%  

  (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)   

4) กรรมการผู้จดัการ จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน   1,000,000         1,000,000           -  

5) กรรมการบริหาร  จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน              800,000                    800,000           -  

6) กรรมการชดุอ่ืน ๆ  จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน            400,000                    400,000           - 

 (ยกเว้นกรรมการบริหาร)  

และหากกรรมการท่านใดดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้จ่ายจากการคํานวณผลรวมของค่าตอบแทนทุก

ประเภท ทัง้ค่าตอบแทนเบีย้ประชมุ ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนเงินโบนสั โดยต้องไม่เกินกว่าอตัราเพดานหรือวงเงินสงูสดุ

ของแตล่ะตําแหน่งสงูสดุที่กรรมการท่านนัน้ดํารงตําแหน่งอยู่ ทัง้นีห้ากกรรมการทา่นนัน้ดํารงตําแหน่งมากกวา่หนึง่ตําแหน่ง ให้จ่าย

จากอตัราเพดานของตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียว  
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