เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 5

รับทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่ อย พิจารณาอนุมัติเงินบาเหน็จ
กรรมการบริษัทฯ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2560

1. หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการเสนอค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการ
ชุดย่อย โดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ บทบาทความรับผิดชอบและเปรี ยบเทียบอ้ างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษัท ฯ
ซึง่ จะดาเนินการเป็ นประจาทุกปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ
2. ค่ าตอบแทนที่จ่ายแก่ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่ อย
ตารางที่ 1 จานวนค่าตอบแทนรวมทีจ่ ่ายในปี 2559
(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่ าง ๆ

จานวนเงิน
8,762,068.97
2,295,000.00
696,000.00
920,000.00
12,673,068.97

(1)

คณะกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ค่ าตอบแทนรวม (2)
หมายเหตุ

(1)

(2)

ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี 2559 ได้ อ นุมัติว งเงิ น ค่ า ตอบแทนจ่ า ยแก่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ ไม่ เ กิ น
11,000,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยและไม่รวมเงินบาเหน็จ)
ค่าตอบแทนที่แสดงเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี ้ยประชุม (ไม่รวมเงินบาเหน็จกรรมการ) รายละเอียด
ค่าตอบแทนรายบุคคลปรากฏในรายงานประจาปี 2559

ตารางที่ 2 อัตราค่าตอบแทนที่จา่ ยในปี 2559 จนถึงปั จจุบนั
(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่ าง ๆ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน : คน)
100,000
50,000
50,000
30,000
ไม่มี
ไม่มี
30,000
20,000

หมายเหตุ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จ่ายให้ แก่กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเท่านัน้
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ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครัง้ : คน)
50,000
25,000
25,000
20,000
50,000
33,000
30,000
20,000

เอกสารแนบ 3
ตารางที่ 3 อัตราค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่ าง ๆ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
(เท่ากับที่จา่ ยในปั จจุบนั )
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
(เท่ากับที่จา่ ยในปั จจุบนั )
หมายเหตุ

ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน)
100,000
50,000
60,000
40,000
30,000
20,000
30,000
20,000

ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครัง้ : คน)
50,000
25,000
30,000
20,000
20,000
15,000
30,000
20,000

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จ่ายให้ แก่กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเท่านัน้
2. เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั แิ ล้ ว จะมีผลตังแต่
้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป

3. การอนุมตั ิเงินบาเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2559
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ได้ มีมติอนุมตั ิ
นโยบายการจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการในอัตราร้ อยละ 1.00 ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ข้ อมูลเปรียบเทียบการจ่ ายเงินบาเหน็จแก่ กรรมการจากผลการดาเนินงานประจาปี 2557 - 2559
(หน่วย: บาท)

รายการ
เงินบาเหน็จที่จา่ ย

ปี 2559
23,302,594.06*

ผลการดาเนินงาน
ปี 2558
20,972,334.65

ปี 2557
19,303,675.25

หมายเหตุ * เป็ นจานวนเงินบาเหน็จที่เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 พิจารณาในการประชุมครัง้ นี ้

การจัดสรรเงิ นบาเหน็จให้ แก่กรรมการบริ ษัท ฯ สมควรจัดสรรให้ สอดคล้ องกับการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่
ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ได้ มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินธุรกิ จของ
บริ ษัทฯ ทาให้ ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 1,659,316,893.07 บาท และเสนอ
ขออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่าย 2,330,259,406.00 บาท
จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นเงินจานวนร้ อยละ 1.00 ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิ
จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น (เป็ นอัตราเดียวกับเงินบาเหน็จที่จ่ายแก่กรรมการบริ ษัทฯ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2557-2558
ดังตารางข้ างต้ น) คิดเป็ นเงินบาเหน็จรวม 23,302,594.06 บาท โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ เป็ นผู้พิจารณาจัดสรร
จ่ายแก่กรรมการต่อไป

หน้ าที่ 31

