สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5

ค่ าตอบแทนและค่ าเบีย้ ประชุมสาหรั บกรรมการประจาปี 2562 และโบนัสกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดว่า “ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดแก่
กรรมการ เว้ นแต่เป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ” และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 33 กําหนดว่า “ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงิน
หรื อทรั พย์ สินอื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ นี ้ กรรมการมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทน เบีย้ ป ระชุม
เบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริ ษัทในรูปของเงินบําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทํานองเดียวกันตาม
ระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทหรื อตามทีที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากําหนดโดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อ วางเป็ นหลักเกณฑ์และจะ
กําหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไปหรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการ
ต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท”
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2562
โดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดและมีหลักเกณฑ์ ที่คํานึงถึงความเหมาะสมทังทางด้
้
านประเภท ขนาดธุรกิ จ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจตลอดจนภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและการ
รมการชุดย่อย และได้ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
โดยคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิการ
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2562 และมีผลจนถึงกว่าที่ประชุมผู้ถื อหุ้นจะอนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
เป็ นอย่างอื่นรวมทัง้ สิ ้นจํ านวนไม่เกิ น 7,000,000 บาท ซึ่ง สูงกว่า ที่ได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ า ปี 2561
ซึ่งอนุมตั ิจํานวนไม่เกิน 6,200,000 บาท ทังนี
้ ้ เพื่อรองรับการปรับค่าตอบแทนกรรมการ และเงินโบนัสสําหรับ กรรมการ โดย
รายการค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ได้ แก่ เงินประจําตําแหน่ง ค่าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย เงินโบนัสจากผลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2561 รวมถึงค่าเบี ้ยการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและ
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร และค่าเบี ้ยประกันประเภทอื่นๆ
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา สรุปได้ ดงั นี ้
ประเภทค่ าตอบแทน

ตาแหน่ ง

ปี 2562

ปี 2561

เพิ่มขึน้
บาท
%

1.เงินประจาตาแหน่ ง

ประธานกรรมการ

44,000

40,000

4,000

10%

(บาทต่อคนต่อเดือน และ

กรรมการ

22,000

20,000

2,000

10%

จ่ายเป็ นรายเดือนตามระยะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

13,750

12,500

1,250

10%

เวลาที ่ดารงตาแหน่ง)

กรรมการตรวจสอบ

11,000

10,000

1,000

10%

1,875

10%

1,500

10%

กรรมการชุดย่อยอื่นๆ
2.ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการ ประธานกรรมการ
(บาทต่อคนต่อครั้ง และ
จ่ายกรณี ทีม่ าร่ วมประชุม)

กรรมการ

20,625
18,750
(ไม่ เกิน 15 ครัง้ ต่ อปี ) (ไม่เกิน 15 ครัง้ ต่อปี )
16,500
15,000
(ไม่ เกิน 15 ครัง้ ต่ อปี ) (ไม่เกิน 15 ครัง้ ต่อปี )

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5,500

5,000

500

10%

กรรมการตรวจสอบ

5,500

5,000

500

10%
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ประเภทค่ าตอบแทน

ตาแหน่ ง

ปี 2562

ปี 2561

5,500

เพิ่มขึน้

5,000

บาท
500

%
10%

5,500

5,000

500

10%

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

5,500

5,000

500

10%

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

5,500

5,000

500

10%

-

-

-

-

2.ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ
(บาทต่อคนต่อครั้ง และ
กําหนดค่าตอบแทน
จ่ายกรณี ทีม่ าร่ วมประชุม)
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการชุดย่อยอื่นๆ

3. เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2561 ให้ แก่กรรมการบริ ษัท จํานวน 1,500,000 บาท
โดยให้ คณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดหลัก เกณฑ์การจัดสรรเงินโบนัสให้ แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป ทังนี
้ ้ในปี 2561 ไม่ได้
มีการจ่ายเงินโบนัสให้ แก่กรรมการ
อนึ่ง ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 6,200,00 บาท บริ ษัทฯ ได้ มีการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 รวมทังสิ
้ ้น 3,692,596.77 บาท และค่าเบี ้ยประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร 120,000 บาทในวงเงินความคุ้มครอง 100,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหัวข้ อ โครงสร้ างการจัดการ
ในรายงานประจําปี 2561

หมายเหตุ

เนื่องจากกรรมการบริ ษัทถือเป็ นบุคลากรที่สําคัญในการกําหนดนโยบาย ตรวจสอบ ติดตาม กํากับดูแลการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการให้
ขับเคลื่อนได้ สําเร็ จตามเป้าหมายของบริ ษัทฯ และมีความถูกต้ อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ต่างๆ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 จึงเห็นควรให้ กําหนดหลักการพิจารณาปรับค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยและเงินโบนัสกรรมการ เพื่อให้ ผลตอบแทนมีจํานวนเพียงพอที่จะจูงใจให้ คณะกรรมการ สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเต็มที่ตอ่ ไป โดยมีหลักการดังนี ้

1. พิจารณาปรับค่าตอบแทนและค่าเบี ้ยประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็ นประจําทุก 3 ปี โดยการพิจารณาดังกล่าว
จะขึ ้นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ

2. กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสําหรับกรรมการ โดยจะจ่ายตามผลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ในแต่ละปี และจัดสรรตาม
สัดส่วนค่าตอบแทนรายเดื อนที่กรรมการได้ รับ โดยหากในปี ใดมีกรรมการเข้ าใหม่ในระหว่างปี ก็ให้ จดั สรรตามระยะเวลาที่เริ่ มเข้ า
ปฏิบตั ิหน้ าที่
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