
เอกสารแนบ 3 

หน้าที่ 30 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 5 รับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย พจิารณาอนุมัติเงนิบ าเหน็จ
กรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 

 

 
 

1. หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ    
ชดุยอ่ย โดยกลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการตา่ง ๆ บทบาทความรับผิดชอบและเปรียบเทียบอ้างอิง
จากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ 
ซึง่จะด าเนินการเป็นประจ าทกุปี  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย 

ตารางที่ 1 จ านวนคา่ตอบแทนรวมทีจ่่ายในปี 2559 
(หน่วย: บาท) 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ จ านวนเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ (1) 8,762,068.97 
คณะกรรมการตรวจสอบ 2,295,000.00 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  696,000.00 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  920,000.00 
ค่าตอบแทนรวม (2) 12,673,068.97 

หมายเหตุ (1)  ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2559 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน   
11,000,000 บาทตอ่ปี (ไม่รวมคา่ตอบแทนกรรมการชดุย่อยและไม่รวมเงินบ าเหน็จ)  

 (2) คา่ตอบแทนท่ีแสดงเป็นคา่ตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม (ไม่รวมเงินบ าเหน็จกรรมการ) รายละเอียด
คา่ตอบแทนรายบคุคลปรากฏในรายงานประจ าปี 2559   

ตารางที่ 2 อตัราคา่ตอบแทนที่จา่ยในปี 2559 จนถึงปัจจบุนั 
   (หน่วย: บาท) 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 
 (รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม  
(ต่อครัง้ : คน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน 100,000 50,000 
 กรรมการ 50,000 25,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ประธาน 50,000 25,000 
 กรรมการ 30,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ประธาน ไมม่ี 50,000 
 กรรมการ ไมม่ี 33,000 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประธาน 30,000 30,000 
 กรรมการ 20,000 20,000 

หมายเหตุ    คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ่ายให้แก่กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเท่านัน้ 



เอกสารแนบ 3 

หน้าที่ 31 

ตารางที่ 3 อตัราคา่ตอบแทนที่เสนอขออนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
   (หน่วย: บาท) 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

 (รายเดือน: คน) 
ค่าเบีย้ประชุม  
(ต่อครัง้: คน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน 100,000 50,000 
(เทา่กบัที่จา่ยในปัจจบุนั) กรรมการ 50,000 25,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ประธาน 60,000 30,000 
 กรรมการ 40,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ประธาน 30,000 20,000 
 กรรมการ 20,000 15,000 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   ประธาน 30,000 30,000 
(เทา่กบัที่จา่ยในปัจจบุนั) กรรมการ 20,000 20,000 

หมายเหตุ     1.  คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ่ายให้แก่กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเทา่นัน้ 
  2.  เม่ือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัแิล้ว จะมีผลตัง้แต ่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 

 
3. การอนุมตัิเงนิบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2536 เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2536 ได้มีมติอนมุตัิ
นโยบายการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการในอตัราร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนมุตัิจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น 

 
 

 (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

เงินบ าเหน็จที่จา่ย 23,302,594.06* 20,972,334.65 19,303,675.25 

หมายเหตุ * เป็นจ านวนเงินบ าเหน็จท่ีเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาในการประชมุครัง้นี ้  

การจัดสรรเงินบ าเหน็จให้แก่กรรมการบริษัทฯ สมควรจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ท าให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1,659,316,893.07 บาท และเสนอ
ขออนมุตัิจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่อนมุตัิจ่าย 2,330,259,406.00 บาท 
จึงเห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ เป็นเงินจ านวนร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนมุตัิ
จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น (เป็นอตัราเดียวกบัเงินบ าเหน็จที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557-2558 
ดงัตารางข้างต้น) คิดเป็นเงินบ าเหน็จรวม 23,302,594.06 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจดัสรร
จ่ายแก่กรรมการตอ่ไป 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิบ าเหน็จแก่กรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 - 2559 


