สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ
จากการที่บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนในรอบปี บัญชี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงกาหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2559 ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งจะลดลงจากปี 2558 ที่จ่ายค่าตอบแทนรวม 14.32 ล้านบาท
หรื อลดลงประมาณร้อยละ 30 และไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลประกอบการรอบปี บัญชี 2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม
2558 เนื่องจากบริ ษทั มีผลขาดทุน
ตารางเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 และปี 2558
ปี 2559 (ปี ทีเ่ สนอ)
จานวนค่ าตอบแทน
กรรมการรวม (บาท)
ค่าตอบแทนที่จ่าย ไม่เกิน 10 ล้านบาทถ้วน
เป็ นเงิน
โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงิน
ค่าตอบแทนประจาปี
2559 ให้แก่กรรมการและ
กรรมการชุดย่อยตาม
ความเหมาะสม
องค์ ประกอบ
ค่ าตอบแทน

ปี 2558
รายชื่อกรรมการ
1. นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
3. นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
4. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
5. นายกฤช ฟอลเล็ต
6. นายสันติ บางอ้อ
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
8. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด
เอ็ม อัลนัสซารี
9. นายอีฟ บาบิว
10. นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์
11. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
ยอดค่ าตอบแทน

ค่ าตอบแทน
ทีไ่ ด้ รับทั้งปี (บาท)
4,100,000
1,435,000
1,521,400
1,302,000
1,507,000
1,023,000
915,000
870,000
1,204,000
446,452
14,323,852

สาหรั บปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอเสนอให้ผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ วงเงิ นค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2559 ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงิ น
ค่าตอบแทนประจาปี 2559 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ซึ่ งการจ่ายค่าตอบแทนในแต่ละ
ประเภทจะไม่เกินวงเงินดังแสดงในตารางหน้าถัดไป
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คณะกรรมการ

ประเภทค่ าตอบแทน

ค่ าตอบแทน

กรรมการที่มิใช่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร

ค่าตอบแทนรายเดือน

150,000 บาทสาหรับประธานกรรมการ
35,000 บาทสาหรับกรรมการที่มิใช่เป็ นผูบ้ ริ หาร

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

54,000 บาทสาหรับประธานกรรมการ
(1.20 เท่าของกรรมการ)
45,000 บาทสาหรับกรรมการที่มิใช่เป็ นผูบ้ ริ หาร

โบนัส

จ่ า ยค่ า ตอบแทนเพิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ ก รรมการ ในรู ป ของเงิ น รางวัล
ประจาปี (โบนัส) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรู ปของเงิ น
รางวัลประจาปี ให้แก่ กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ในอัตราไม่เกิ น
ร้อยละ 1 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ (หลังหัก
กาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะกาหนดเงิ นรางวัลประจาปี ให้แก่
กรรมการตามที่ เ หมาะสม (โดยเป็ นไปตามนโยบายการจ่ า ยเงิ น
รางวัลประจาปี ที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

48,000 บาทสาหรับประธานกรรมการ
(1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบ)
40,000 บาทสาหรับกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนด
ค่าตอบแทน

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

36,000 บาทสาหรับประธานกรรมการ
(1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและกาหนค่าตอบแทน)
30,000 บาทสาหรับกรรมการ

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

21,600 บาทสาหรับประธานกรรมการ
(1.20 เท่าของกรรมการบริ หารความเสี่ ยง)
18,000 บาทสาหรับกรรมการ

คณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

21,600 บาทสาหรับประธานกรรมการ
(1.20 เท่าของกรรมการกากับดูแลกิจการ)
18,000 บาทสาหรับกรรมการ
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ข้ อมูลเปรียบเทียบ
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทาขึ้นโดยสถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยฉบับล่าสุดปี 2557 เพื่อ
ให้บริ ษทั จดทะเบียนมีขอ้ มูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั นั้น บริ ษทั ฯ ได้นามาใช้ใน
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยนามาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี
2559 ดังต่อไปนี้
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริ ษทั จดทะเบียนที่มีรายได้ต้ งั แต่ 10,000
ล้านบาทขึ้นไป
หน่วย : บาท

ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนประจาต่อเดือน
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ค่ ามัธยฐาน
64,000
30,000

ค่ าตา่ สุ ด
15,000
10,000

ค่ าสู งสุ ด
320,000
157,500

TTA
150,000
54,000

กรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
ค่าตอบแทนประจาต่อคนต่อเดือน
ค่าเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง

ค่ ามัธยฐาน
30,000
20,000

ค่ าตา่ สุ ด
4,000
8,000

ค่ าสู งสุ ด
140,000
300,000

TTA
35,000
45,000

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ
ซึ่งสารวจโดยสถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประจาปี 2557 โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริ ษทั จดทะเบียนที่มีรายได้ต้ งั แต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป
ก) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสารวจโดยสถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หน่วย : บาท

ต่ อคนต่ อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ ามัธยฐาน
30,000
20,000

ค่ าตา่ สุ ด
6,000
5,000

ค่ าสู งสุ ด
60,000
78,000

TTA
48,000
40,000

ข) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งสารวจโดยสถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทยประจาปี 2557
หน่วย : บาท

ต่ อคนต่ อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ค่ ามัธยฐาน
25,000
20,000
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ค่ าตา่ สุ ด
6,000
5,000

ค่ าสู งสุ ด
75,000
75,000

TTA
36,000
30,000

ค) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่งสารวจโดยสถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประจาปี 2557
หน่วย : บาท

ต่ อคนต่ อครั้ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ค่ ามัธยฐาน
23,000
15,000

ค่ าตา่ สุ ด
6,000
5,000

ค่ าสู งสุ ด
35,000
30,000

TTA
21,600
18,000

ง) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการกากับดูแลกิจการ ซึ่งสารวจโดยสถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หน่วย : บาท

ต่ อคนต่ อครั้ง
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

ค่ ามัธยฐาน
25,000
17,500

ค่ าตา่ สุ ด
6,000
5,000

ค่ าสู งสุ ด
75,000
75,000

TTA
21,600
18,000

หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหากาหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ โดยได้กลัน่ กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ
แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2559 ตามที่เสนอ
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