
เอกสารแนบ 3 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอย และพิจารณาอนุมัติเงิน 
    บําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2555 

1. หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยกล่ันกรองอยาง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณา
จากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ซึ่งจะดําเนินการเปนประจําทุกปเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

2. คาตอบที่จายแกกรรมการบรษิัทฯ และกรรมการชุดยอยในป 2555 

ตารางที่ 1 อัตราคาตอบแทน 
หนวย: บาท 

เงินประจําตําแหนง 
 (รายเดือน : คน) 

คณะกรรมการชุดตาง ๆ ตําแหนง 
คาเบ้ียประชุม  
(ตอครั้ง : คน) 

  ม.ค.-พ.ค. มิ.ย. - ธ.ค.* ม.ค.-พ.ค. มิ.ย. - ธ.ค.* 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน 80,000 100,000 40,000 50,000 
 กรรมการ 40,000 50,000 20,000 25,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 40,000 50,000 15,000 18,750 
 กรรมการ 30,000 37,500 10,000 12,500 
คณะกรรมการสรรหา ประธาน ไมมี ไมมี 25,000 31,250 
 กรรมการ ไมมี ไมมี 15,000 18,750 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประธาน ไมมี ไมมี 25,000 31,250 
 กรรมการ ไมมี ไมมี 15,000 18,750 

หมายเหตุ   * มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 ไดอนุมัติใหปรับอัตรา
คาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 เปนตนไป 
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ตารางที่ 2 จํานวนคาตอบแทนรวมที่จายในป 2555 
หนวย: บาท 

คณะกรรมการชุดตาง ๆ จํานวนเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ (1) 8,250,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 2,013,750 
คณะกรรมการสรรหา 206,250 
คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 205,000 

คาตอบแทนรวม (2) 10,675,000 

หมายเหตุ (1)มติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2555 ไดอนุมัติปรับเพ่ิมวงเงินคาตอบแทนจาย
แกกรรมการบริษัทฯ ไมเกิน 11,000,000 บาทตอป (ไมรวมคาตอบแทนกรรมการชุดยอยและไมรวมเงิน
บําเหน็จ) โดยเร่ิมต้ังแตเดือนเมษายน 2555 

 (2)  ในป 2555 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนรวม แกคณะกรรมการ 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน รวมท้ังสิ้นจํานวน 
10,675,000 บาท (ไมรวมเงินบําเหน็จกรรมการ) โดยลักษณะของคาตอบแทนท่ีจายอยูในลักษณะของ
คาตอบแทนรายเดือน และคาเบี้ยประชุม รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2555 

3. รับทราบคาตอบแทนที่จายแกกรรมการบรษิัทฯ และกรรมการชุดยอย ในป 2556 

หนวย: บาท 
เงินประจําตําแหนง 
 (รายเดือน : คน) 

คณะกรรมการชุดตาง ๆ ตําแหนง 
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 
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4. การอนุมัติเงนิบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2555 

การอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ ใหนําเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จทุกคร้ัง ในอัตรา 
รอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้ 

 
 

 หนวย: บาท 
จากผลการดําเนินงาน 

รายการ 
ป 2555 ป 2554 ป 2553 

เงินบําเหน็จท่ีจาย 17,889,615.84* 15,333,956.44 15,333,956.44 

หมายเหตุ *เปนจํานวนเงินบําเหน็จท่ีเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาในการประชุมคร้ังน้ี   

การจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการบริษัทฯ สมควรจัดสรรใหสอดคลองกับการจายเงินปนผลใหแก 
ผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ทําใหในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2,891,693,219.41 บาท และเสนอ
ขออนุมัติจายเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.40 บาท รวมเปนเงินปนผลจาย 1,788,961,584.20 บาท จึง
เห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติจายเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ เปนเงินจํานวนรอยละ 1 ของเงินปนผลท่ีอนุมัติ
จายแกผูถือหุน (เปนอัตราเดียวกับเงินบําเหน็จที่จายแกกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2553-2554 
ดังตารางขางตน) คิดเปนเงินบําเหน็จรวม 17,889,615.84 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรร
จายแกกรรมการตอไป 

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงนิบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงานประจําป 2553 - 2555 


	การอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จทุกครั้ง ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

