สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
เทียบเคียงได้กบั ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
กําหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2560 เป็ นวงเงิน
ไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท (สิ บล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินในปี 2559 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ี
อํานาจจัดสรรค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมประจําปี 2560 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ในปี 2559 บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 9.4 ล้านบาท
และไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลประกอบการรอบปี บัญชี 2559 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
มีผลขาดทุน
รายการ

ปี 2560
(ปี ทีเ่ สนอ)
ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็ นเงิน

ปี 2559
วงเงินทีเ่ สนอ
ไม่เกิน 10 ล้านบาท

วงเงินทีจ่ ่ ายจริง
ประมาณ
9.4 ล้านบาท

รายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2559 มีดงั นี้
คณะกรรมการ

ประเภทค่ าตอบแทน

อัตราค่ าตอบแทนในปี 2559

กรรมการที่มิใช่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร

ค่าตอบแทนรายเดือน

150,000 บาท สําหรับประธานกรรมการ
24,500 บาท สําหรับกรรมการที่มิใช่เป็ นผูบ้ ริ หาร

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

54,000 บาท สําหรับประธานกรรมการ
31,500 บาท สําหรับกรรมการที่มิใช่เป็ นผูบ้ ริ หาร

เงินรางวัลประจําปี
(โบนัส)

จ่ า ยค่ า ตอบแทนเพิ่ ม เติ ม ให้แ ก่ กรรมการ ในรู ปของเงิ น รางวัล
ประจําปี (โบนัส) ให้แก่กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ในอัตราไม่
เกิน ร้อยละ 1 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ (หลัง
หักกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะกําหนดเงินรางวัลประจําปี ให้แก่
กรรมการตามที่ เหมาะสม (โดยเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิ น
รางวัลประจําปี ที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

33,600 บาท สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ
28,000 บาท สําหรับกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการ

ประเภทค่ าตอบแทน

อัตราค่ าตอบแทนในปี 2559

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนด
ค่าตอบแทน

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

25,200 บาท สํ า หรั บ ประธานกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทน
21,200 บาท สําหรับกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

15,120 บาท สําหรับประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
12,600 บาท สําหรับกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

15,120 บาท สําหรับประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
12,600 บาท สําหรับกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ข้ อมูลเปรียบเทียบ
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทําขึ้นโดยสถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยฉบับล่าสุดปี 2559 เพื่อ
ให้บริ ษทั จดทะเบียนมีขอ้ มูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั นั้น บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาใช้ใน
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยนํามาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี
2560 ดังต่อไปนี้
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริ ษทั จดทะเบียนที่มีรายได้ต้ งั แต่ 10,000
ล้านบาทขึ้นไป
หน่วย : บาท

ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนประจําต่อเดือน
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ค่ ามัธยฐาน
60,000
40,000

ค่ าตา่ สุ ด
19,267
10,000

ค่ าสู งสุ ด
340,000
100,000

TTA
150,000
54,000

กรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
ค่าตอบแทนประจําต่อคนต่อเดือน
ค่าเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง

ค่ ามัธยฐาน
30,000
24,850

ค่ าตา่ สุ ด
10,000
10,000

ค่ าสู งสุ ด
75,000
300,000

TTA
24,500
31,500

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ
ซึ่งสํารวจโดยสถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประจําปี 2559 โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริ ษทั จดทะเบียนที่มีรายได้ต้ งั แต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป
ก) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสํารวจโดยสถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หน่วย : บาท

ต่ อคนต่ อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ ามัธยฐาน
30,000
25,000

ค่ าตา่ สุ ด
7,200
6,000

ค่ าสู งสุ ด
60,000
42,000

TTA
33,600
28,000

ข) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งสํารวจโดยสถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย
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หน่วย : บาท

ต่ อคนต่ อครั้ง
ค่ ามัธยฐาน
ค่ าตา่ สุ ด
ค่ าสู งสุ ด
TTA
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
25,000
7,200
60,000
25,200
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
18,000
5,000
40,000
21,000
ค) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่งสํารวจโดยสถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หน่วย : บาท

ต่ อคนต่ อครั้ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ค่ ามัธยฐาน
25,000
16,500

ค่ าตา่ สุ ด
7,200
6,000

ค่ าสู งสุ ด
45,000
20,000

TTA
15,120
12,600

ง) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งสํารวจโดยสถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หน่วย : บาท

ต่ อคนต่ อครั้ง
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

ค่ ามัธยฐาน
25,000
19,000

ค่ าตา่ สุ ด
7,200
6,000

ค่ าสู งสุ ด
50,000
40,000

TTA
15,120
12,600

หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ โดยได้กลัน่ กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ
แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2560 ตามที่เสนอ
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