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เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จ
กรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนนิงานประจําป 2557 และขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทฯ ประจําป 2558 

 

 
 
 

1. หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ    

ชุดยอย โดยกล่ันกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ บทบาทความรับผิดชอบและเปรียบเทียบอางอิง

จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ 

ซึ่งจะดําเนินการเปนประจําทุกป  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

2. คาตอบแทนที่จายแกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย 

ตารางที่ 1 อัตราคาตอบแทนที่จาย ป 2557 (เดือนมกราคม - เดือนเมษายน)  
หนวย: บาท 

คณะกรรมการชุดตาง ๆ ตําแหนง 
คาตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 
คาเบ้ียประชุม  
(ตอครั้ง : คน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน 100,000 50,000 

 กรรมการ 50,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 50,000 18,750 

 กรรมการ 37,500 12,500 

คณะกรรมการสรรหา ประธาน ไมมี 31,250 

 กรรมการ ไมมี 18,750 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประธาน ไมมี 31,250 

 กรรมการ ไมมี 18,750 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง * ประธาน 30,000 30,000 

 กรรมการ 20,000 20,000 

หมายเหตุ    * คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 ไดมีมติกําหนด

คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทาน้ัน 
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ตารางที่ 2 อัตราคาตอบแทนที่จาย ป 2557 (เดือนพฤษภาคม - เดือนธันวาคม) และอัตราคาตอบแทนในปจจุบัน 
   หนวย: บาท 

คณะกรรมการชุดตาง ๆ ตําแหนง 
คาตอบแทนรายเดือน 

 (รายเดือน : คน) 
คาเบ้ียประชุม  
(ตอครั้ง : คน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน 100,000 50,000 

 กรรมการ 50,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ประธาน 50,000 25,000 

 กรรมการ 30,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน * ประธาน ไมมี 50,000 

 กรรมการ ไมมี 33,000 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประธาน 30,000 30,000 

 กรรมการ 20,000 20,000 

หมายเหตุ    * คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2557 ไดมีมติอนุมัติปรับ

คณะกรรมการชุดยอย โดยรวมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เปน  

“คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน” และอนุมัติใหปรับอัตราคาตอบแทน (คาตอบแทนรายเดือน

และคาเบี้ยประชุม) แกคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีผล

ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557  

 

ตารางที่ 3 จํานวนคาตอบแทนรวมที่จายในป 2557 
หนวย: บาท 

คณะกรรมการชุดตาง ๆ จํานวนเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ (1) 8,558,072.20 

คณะกรรมการตรวจสอบ 2,162,142.86 

คณะกรรมการสรรหา 168,750.00 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 118,750.00 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (2) 481,000.00 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  797,419.35 

คาตอบแทนรวม (3) 12,286,134.41 

หมายเหตุ (1)  ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ ไมเกิน   

11,000,000 บาทตอป (ไมรวมคาตอบแทนกรรมการชุดยอยและไมรวมเงินบําเหน็จ)  

 (2) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี  28 เมษายน 2557 ไดมีการปรับคณะกรรมการ       

ชุดยอยโดยรวมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เปนคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน มีผลต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557  

 (3) คาตอบแทนท่ีแสดงเปนคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุม (ไมรวมเงินบําเหน็จกรรมการ) รายละเอียด

คาตอบแทนรายบุคคลปรากฏในรายงานประจําป 2557   
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3. การอนุมัติเงนิบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนนิงานประจําป 2557 

ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2536 เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ไดมีมติอนุมัติ

นโยบายการจายเงินบําเหน็จกรรมการในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน 

 

 
 หนวย: บาท 

รายการ 
ผลการดําเนินงาน 

ป 2557 ป 2556 ป 2555 

เงินบําเหน็จที่จาย 19,303,675.25 * 19,303,675.25 17,889,615.84 

หมายเหตุ * เปนจํานวนเงินบําเหน็จท่ีเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 พิจารณาในการประชุมคร้ังน้ี   

การจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการบริษัทฯ สมควรจัดสรรใหสอดคลองกับการจายเงินปนผลใหแก 

ผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ทําใหในป 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 1,652,614,938.76 บาท และเสนอ

ขออนุมัติจายเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.60 บาท รวมเปนเงินปนผลที่อนุมัติจาย 1,930,367,524.80 บาท 

จึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติจายเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ เปนเงินจํานวนรอยละ 1.00 ของเงินปนผลที่อนุมัติ

จายแกผูถือหุน (เปนอัตราเดียวกับเงินบําเหน็จที่จายแกกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2555-2556 

ดังตารางขางตน) คิดเปนเงินบําเหน็จรวม 19,303,675.25 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรร

จายแกกรรมการตอไป 

 

 

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงนิบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงานประจําป 2555 - 2557 


