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เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย พิจารณาอนุมัติปรับเพิ่ม
วงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ จาก
ผลการดําเนินงานประจําป 2554
1. หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอยาง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณา
จากการขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ และการเติ บ โตทางผลกํ า ไรของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง จะดํ า เนิ น การเป น ประจํ า ทุ ก ป เ พื่ อ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ
2. องคประกอบคาตอบแทนกรรมการที่จายในป 2554
ตารางที่ 1 อัตราคาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการชุดตาง ๆ
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หนวย: บาท
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ในป 2554 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนรวม แกคณะกรรมการ 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน รวมทั้งสิ้นจํานวน 9,265,000 บาท โดยลักษณะ
ของคาตอบแทนที่จายอยูในลักษณะของคาตอบแทนรายเดือน และคาเบี้ยประชุม (ไมรวมเงินบําเหน็จกรรมการ) ดังนี้
ตารางที่ 2 จํานวนคาตอบแทนรวมที่จายในป 2554
หนวย: บาท
รายการ
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คาตอบแทนรวม
หมายเหตุ รายละเอียดปรากฎในรายงานประจําป 2554
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3. รับทราบคาตอบแทนที่จายแกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ในป 2555
บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนตั้งแตเดือนมกราคม 2555 ถึงปจจุบัน โดยมีอัตราการจายคาตอบแทนตาม
ตารางที่ 1
4. ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ดว ยจากข อ มู ล คา ตอบแทนกรรมการในอุ ต สาหกรรมธนาคารพาณิ ช ย ได มี ก ารปรั บ เพิ่ ม ค า ตอบแทน
กรรมการเพื่อใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบมาเปนลําดับ ในขณะที่คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติไว
ตั้งแตการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่ม
วงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะจากไมเกิน 8,600,000 บาทตอป เปนไมเกิน 11,000,000 บาทตอป
5. การอนุมัติเงินบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงานประจําป 2554
การอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการ ใหนําเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จทุกครั้ง ทั้งนี้ ผูถือหุนได
อนุมัติเงินบําเหน็จแกกรรมการในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน ตั้งแตป 2551 ถึงป 2553
รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้
ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงานประจําป 2551 - 2553
หนวย: บาท
รายการ
เงินบําเหน็จที่จาย

ปผลการดําเนินงาน
ป 2553
ป 2552
15,333,956.44
12,139,382.18

ป 2551
11,666,440.23

การจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการบริษัทฯ สมควรจัดสรรใหสอดคลองกับการจายเงินปนผลใหแ ก
ผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 1,635,132,788.22 บาท ในป 2554 และเสนอ
ขออนุ มั ติ จ า ยเงิ น ป น ผลแก ผู ถื อ หุ น ในอั ต ราหุ น ละ 1.20 บาท รวมเป น เงิ น ป น ผลจ า ย 1,533,395,643.60 บาท *
จึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติจายเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ เปนเงินจํานวนรอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติ
จายแกผูถือหุน (เปนอัตราเดียวกับเงินบําเหน็จที่จายแกกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงาน ป 2551- 2553 ดัง
ตารางขางตน) คิดเปนเงินบําเหน็จรวม 15,333,956.44 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรรจาย
แกกรรมการตอไป
หมายเหตุ * จํานวนเงินปนผลที่แสดง มีฐานการคํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ รวม 1,333,154,003 หุน หักดวย
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุนคืนจากโครงการซื้อหุนคืน จํานวน 55,324,300 หุน คงเหลือจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ เทากับ
1,277,829,703 หุน
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