สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณารับทราบค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายค่ าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย
จากหนังสื อแนวปฏิบตั ิที่ดีในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ของสถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย ฉบับที่ 1/2549 กันยายน พ.ศ. 2549 สมาคมฯ ได้เสนอแนวปฏิบตั ิที่ดีในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณา
องค์ประกอบค่าตอบแทนควรแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1) ค่าตอบแทนประจํา เป็ นการจ่ายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นรายเดือน ไม่วา่ จะมีการประชุมกรรมการหรื อไม่ก็
ตาม โดยให้คาํ นึงถึงแนวปฏิบตั ิในอุตสาหกรรม ผลประกอบการ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ
2) ค่าเบี้ยประชุม เป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กบั กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้า
ร่ วมประชุมเท่านั้น
3) ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน เป็ นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กบั กรรมการปี ละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้าง
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เช่น ผลกําไรของบริ ษทั หรื อเงินปันผลที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
มีความสอดคล้องแนวปฏิบตั ิที่ดีของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทยดังกล่าว ซึ่ งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ สําหรับปี ปฏิทิน พ.ศ. 2558 ซึ่ งจะถือตาม
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้
อนุมตั ิไว้ และมีผลในปี ปฏิทิน พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป จนกว่าผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ค่าตอบแทนใน
รู ปของเงินรางวัลประจําปี จะเริ่ มคํานวณจากผลประกอบการของรอบปี บัญชีซ่ ึ งสิ้ นสุ ดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยมีดงั นี้
คณะกรรมการ

ประเภทค่ าตอบแทน

นโยบายปัจจุบัน

กรรมการที่มิใช่เป็ น
กรรมการบริ หาร

ค่าตอบแทนรายเดือน

150,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ
35,000 บาทสําหรับกรรมการที่มิใช่เป็ นกรรมการบริ หาร

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

54,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ
(1.20 เท่าของกรรมการ)
45,000 บาทสําหรับกรรมการที่มิใช่เป็ นกรรมการบริ หาร

เบี้ยเดินทางกรรมการ
ชาวต่างชาติ

จากเอเชียมายังประเทศไทย : 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อวัน
จากยุโรป/สหรัฐอเมริ กาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย :
1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อวัน

โบนัส

จ่ า ยค่ า ตอบแทนเพิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ ก รรมการ ในรู ป ของเงิ น รางวัล
ประจําปี (โบนัส) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรู ปของเงิน
รางวัลประจําปี ให้แก่กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ในอัตราไม่เกิ น
ร้อยละ 1 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ (หลังหัก
กําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง)
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คณะกรรมการ

ประเภทค่ าตอบแทน

นโยบายปัจจุบัน
ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จะกํา หนดเงิ น รางวัล ประจํา ปี ให้แ ก่
กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัล
ประจําปี ที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

48,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ
(1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบ)
40,000 บาทสําหรับกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนด
ค่าตอบแทน

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

36,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ
(1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและกําหนค่าตอบแทน)
30,000 บาทสําหรับกรรมการ

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

21,600 บาทสําหรับประธานกรรมการ
(1.20 เท่าของกรรมการบริ หารความเสี่ ยง)
18,000 บาทสําหรับกรรมการ

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

21,600 บาทสําหรับประธานกรรมการ
(1.20 เท่าของกรรมการกํากับดูแลกิจการ)
18,000 บาทสําหรับกรรมการ

ข้ อมูลเปรียบเทียบเพือ่ รับทราบ
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่ งจัดทําขึ้นโดยสถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยฉบับล่าสุ ดปี 2557 เพื่อ
ให้บริ ษทั จดทะเบียนมีขอ้ มูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั นั้น บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาใช้ใน
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยนํามาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2558
ดังต่อไปนี้
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริ ษทั จดทะเบียนที่มีรายได้ต้ งั แต่ 10,000
ล้านบาทขึ้นไป
หน่วย : บาท

ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนประจําต่อเดือน
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ค่ามัธยฐาน
64,000
30,000

ค่าตํ่าสุ ด
15,000
10,000

ค่าสูงสุ ด
320,000
157,500

TTA
150,000
54,000

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนประจําต่อคนต่อเดือน
ค่าเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง

ค่ามัธยฐาน
30,000
20,000

ค่าตํ่าสุ ด
4,000
8,000

ค่าสูงสุ ด
140,000
300,000

TTA
35,000
45,000
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ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งสํารวจโดยสถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประจําปี 2557 โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริ ษทั จดทะเบียนที่มีรายได้ต้ งั แต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป
ก) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งสํารวจโดยสถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ามัธยฐาน
30,000
20,000

ค่าตํ่าสุ ด
6,000
5,000

ค่าสูงสุ ด
60,000
78,000

TTA
48,000
40,000

ข) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่ งสํารวจโดยสถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทยประจําปี 2557
หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ค่ามัธยฐาน
25,000
20,000

ค่าตํ่าสุ ด
6,000
5,000

ค่าสูงสุ ด
75,000
75,000

TTA
36,000
30,000

ค) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งสํารวจโดยสถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประจําปี 2557
หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ค่ามัธยฐาน
23,000
15,000

ค่าตํ่าสุ ด
6,000
5,000

ค่าสู งสุ ด
35,000
30,000

TTA
21,600
18,000

ง) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่ งสํารวจโดยสถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

ค่ามัธยฐาน
25,000
17,500

ค่าตํ่าสุ ด
6,000
5,000

ค่าสูงสุ ด
75,000
75,000

TTA
21,600
18,000

หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ โดยได้กลัน่ กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของ
บริ ษทั ฯแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายการ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ สําหรับปี ปฏิทิน พ.ศ. 2558 ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 28
มกราคม พ.ศ. 2558 ได้อนุมตั ิไว้ และจะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
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