สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5
ข้ อมูลค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดย่ อย
(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดย่ อยของบริษัทฯ)
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริ ษ ัทฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่ งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม
เทียบเคียงได้กบั ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่ออนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทน
รายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจาปี (โบนัส) สาหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2563 เป็ นวงเงิน
ไม่เกิ นจานวน 10 ล้านบาท (สิ บล้านบาท) ซึ่ งเท่ากับวงเงิ นในปี 2562 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ี
อํานาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจําปี 2563 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
รายการ

ปี 2563
(ปี ทีเ่ สนอ)
ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ไม่มี

ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็ นเงิน
ผลประโยชน์อื่นใด

ปี 2562
วงเงินทีเ่ สนอ
ไม่เกิน 10 ล้านบาท

วงเงินทีจ่ ่ ายจริง
9.99 ล้านบาท
ไม่มี

อนึ่ ง ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรู ปของ
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจํานวนรวม 7.80 ล้านบาท และเงินรางวัลประจําปี (โบนัส) เป็ นเงินรวมจํานวน 2.19 ล้าน
บาท โดยเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจําปี (โบนัส) ทั้งนี้ รวมแล้วไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นในที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่จาํ นวน 10 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการในรู ปแบบอื่นหรื อผลประโยชน์อื่นใดให้กบั กรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หารนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ฯ โดยแยก
เป็ นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้ทราบโดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี แบบ 56-1 และรายงาน
ประจําปี 2562 ของบริ ษทั ฯ เพื่อความโปร่ งใสและเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในปี 2563 มีดงั นี้
คณะกรรมการ
กรรมการ

ประเภทค่ าตอบแทน

อัตราค่ าตอบแทนในปี 2563

ค่าตอบแทนรายเดือน

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

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

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

เงินรางวัลประจําปี
(โบนัส)

จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ในรู ปของ
เงินรางวัลประจําปี (โบนัส) ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 1 ของกําไรสุ ทธิ
ของงบการเงิ นรวมของบริ ษ ทั ฯ (หลังหักกําไร/ขาดทุ นจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ จะกําหนดเงิ นรางวัลประจําปี ให้แก่
กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัล
ประจําปี ที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น)
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คณะกรรมการ

ประเภทค่ าตอบแทน

อัตราค่ าตอบแทนในปี 2563

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

33,600 บาท สําหรับประธาน
28,000 บาท สําหรับกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

25,200 บาท สําหรับประธาน
21,000 บาท สําหรับกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

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

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

15,120 บาท สําหรับประธาน
12,600 บาท สําหรับกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ข้ อมูลเปรียบเทียบ
เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนมีขอ้ มูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั นั้น บริ ษทั ฯได้
นําข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่ งจัดทําขึ้นโดยสถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยฉบับล่าสุ ดมาใช้ประกอบการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2563 ดังต่อไปนี้
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริ ษทั จดทะเบียนที่มีรายได้ต้ งั แต่ 10,000
ล้านบาทขึ้นไป
หน่วย : บาท

ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนประจาต่อเดือน
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ค่ ามัธยฐาน
52,000
35,000

ค่ าตา่ สุ ด
20,000
6,250

ค่ าสู งสุ ด
340,000
360,000

TTA
150,000
54,000

กรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
ค่าตอบแทนประจาต่อคนต่อเดือน
ค่าเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง

ค่ ามัธยฐาน
30,000
20,000

ค่ าตา่ สุ ด
10,000
5,000

ค่ าสู งสุ ด
150,000
180,000

TTA
24,500
31,500

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริ ษทั จดทะเบียนที่มีรายได้ต้ งั แต่
10,000 ล้านบาทขึ้นไป
ก) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
หน่วย : บาท

ต่ อคนต่ อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ ามัธยฐาน
31,800
24,000
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ค่ าตา่ สุ ด
6,250
5,000

ค่ าสู งสุ ด
100,000
90,000

TTA
33,600
28,000

ข) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
หน่วย : บาท

ต่ อคนต่ อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ค่ ามัธยฐาน
30,000
20,000

ค่ าตา่ สุ ด
6,250
6,000

ค่ าสู งสุ ด
90,000
90,000

TTA
25,200
21,000

ค) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ
หน่วย : บาท

ต่ อคนต่ อครั้ง
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

ค่ ามัธยฐาน
26,250
19,000
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ค่ าตา่ สุ ด
6,250
5,000

ค่ าสู งสุ ด
90,000
90,000

TTA
15,120
12,600

