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เอกสารประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 6 : พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
1. หลักเกณฑ์การพิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กาหนดว่า กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัล
เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
จะอนุมตั ิ ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆไป หรือจะให้
มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ ง สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่ างๆ
ตามระเบียบของบริษทั
บริษัท ได้ พ ิจ ารณาให้ค่ า ตอบแทนที่เ หมาะสมแก่ ก รรมการ โดยมีห ลัก เกณฑ์ ใ นการพิจ ารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ
(1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การ
เป็ นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการย่ อ ยชุ ดต่ า งๆ และการเป็ นสมาชิ ก ของคณะ
กรรมการบริห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ งจะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ตามตาแหน่ง
(2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับ เดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่ม ีความรู้
ความสามารถ และมีคณ
ุ ภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้กบั บริษทั
(3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
(4) มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรอง
่
2. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560
ในปี ทผ่ี า่ นมา ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ได้มมี ติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ ซึง่ ประกอบด้วย โบนัส
กรรมการสาหรับปี 2559 เท่ากับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการสาหรับ
ปี 2560 เท่ากับปี ทผ่ี า่ นมาในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พจิ ารณาแล้วเห็นควร
นาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณานาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 พิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
1) โบนัสกรรมการสาหรับปี 2560 เพื่อเป็ นเงินรางวัลประจาปี สาหรับกรรมการ โดยกาหนดเป็ นวงเงินซึ่ง
พิจารณาความเกีย่ วโยงกับผลการดาเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ใน
ปี ท่ผี ่านมา จึงเห็นควรกาหนดโบนัสกรรมการสาหรับปี 2560 เป็ นจานวนเงินเท่ากับปี 2559 ในวงเงิน
ไม่เกิน 19.25 ล้านบาท
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2) ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2561
เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2561 เท่ากับปี ทผ่ี า่ นมา ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปแบบดังนี้
(1) ค่าตอบแทนรายปี
เป็ นค่าตอบแทนรายปี ทจ่ี ่ายให้กรรมการสาหรับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการโดยค่าตอบแทนกรรมการ
จะจัดสรรตามระยะเวลาทีด่ ารงตาแหน่ ง กาหนดเป็ นจานวนเงินคงทีท่ งั ้ ปี และจ่ายเป็ นรายไตรมาส
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(บาท/ปี /คน)
กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง

ประธาน
1,600,000
700,000
400,000
200,000
200,000

กรรมการ
300,000
200,000
200,000
100,000
100,000

(2) ค่าเบีย้ ประชุม
เป็ นค่ า ตอบแทนที่จ่ า ยให้ก รรมการตามจ านวนครัง้ ที่เ ข้า ร่ ว มประชุม คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีกาหนดจ่ายเป็ นรายไตรมาสโดยมีรายละเอียดดังนี้
(บาท/ครัง้ /คน)
ค่าเบีย้ ประชุม

การประชุม
คณะกรรมการบริษทั

50,000*

คณะกรรมการชุดย่อย

25,000

*ค่าเบีย้ ประชุมสาหรับประธานกรรมการบริษทั มีอตั ราเป็ น 2 เท่าของค่าเบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั
4. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 อนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
คือ โบนัสกรรมการสาหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท และ ค่าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2561 เท่ากับปี ทผ่ี า่ นมา ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท
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