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คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน มีหนา้ที่พิจารณาและทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร 
และสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษัทในการประเมินและเสนอผูม้ีความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง
ผูบ้รหิารของบรษิัท 

สมาชิกคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน: 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางสาวคามิลล ์มา ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายธีรพงศ ์จนัศิร ิ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

4. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

 
กฏบัตรคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประะกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 3 ท่าน โดยจะไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
บรษิัทตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทสามารถถอดถอนกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน ทั้งนีค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 ท่านตอ้งเป็นกรรมการอิสระและต้องมี
คณุสมบตัิความเป็นอิสระตามที่บรษิัทก าหนด 

วตัถปุระสงคข์องคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ไดแ้ก่การปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อสนบัสนนุคณะกรรมการบรษิัท ในสว่น
ที่เก่ียวขอ้งกบัค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร ทัง้นี ้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปนี  ้

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท ซึ่ง
รวมถึงประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และดแูลการพฒันาแผนผูส้ืบทอดต าแหน่งส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

2. ทบทวนและอนุมัติเป้าหมายและวัตถุประสงคป์ระจ าปีของบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหารใน
ส่วนที่เก่ียวกับเป้าหมายและวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด โดยการประเมินในครัง้นีจ้ะเป็นปัจจยัที่ใชใ้นการก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ใน
รูปแบบที่เป็นหุน้และไม่ใช่หุน้ 
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3. ทบทวนและอนมุตัิขัน้ตอนการประเมินและโครงสรา้งผลตอบแทนประจ าปีของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทตาม
การแนะน าเบือ้งตน้ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท และจะพิจารณาอนมุตัิผลตอบแทนประจ าปีของผูบ้รหิารระดบัสงูซึ่งรวมถึงเงินเดือน 
โบนสั และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุน้และไม่ใช่หุน้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
จะดแูลการตดัสินใจของผูบ้รหิารในสว่นที่เก่ียวกบัผลการด าเนินงานและค่าตอบแทนของพนกังานบรษิัท 

4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุน้ และแผนค่าตอบแทนอื่นที่เก่ียวกับหุน้ รวมถึงให้
ค าแนะน าในการปรบัปรุงแผนค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทในการบรหิารแผนค่าตอบแทนดงักลา่ว 

5. ด าเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับผูบ้ริหารของบริษัท ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูบ้ริหาร การพิจารณา
ขอ้มลูจากความเห็นของพนกังาน และการพิจารณาผลของขัน้ตอนในการประเมินผูบ้รหิารประจ าปี 

6. ทบทวนและประสานงานกับผู้บริหารในการพิจารณาและวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัท และน าเสนอ
ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาและวิเคราะห์ค่าตอบแทน ซึ่งการพิจารณาและวิเค ราะห์
ดงักลา่วจะเผยแพรใ่นรายงานประจ าปีและหนงัสือมอบฉนัทะของบรษิัท 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนสามารถว่าจา้งและมอบหมายใหท้ี่ปรกึษาภายนอกที่เชี่ยวชาญตามที่เห็นสมควร โดย
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีอ านาจในการพิจารณาและอนมุตัิค่าใชจ้่ายและค่าด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะน าเสนอรายงานและใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ภายหลังการ
ประชมุและจะน าเสนอผลการประเมินการปฏิบตัิหนา้ที่ประจ าปีของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ
บริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที่ในการพิจารณาความเพียงพอของกฎบตัรและเสนอแนะ
การแกไ้ขใดๆ อย่างนอ้ยปีละครัง้ 

แนวทางปฏิบัติหลัก 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดว้างแนวทางปฏิบัติหลักเพื่อสนับสนุนการท างานและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้
ก าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ดงันี ้

1. การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะจัด
ประชมุอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

2. หลักการในการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของ
ผูบ้รหิารระดบัสงู ซึ่งไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน และผูบ้รหิารอื่น และยงัมีหนา้ที่
ในการก าหนดหรืออนุมัติค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูงดว้ย ทัง้นีห้นา้ที่หลกัของคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนในการปฏิบตัิงานไดแ้ก่การพฒันาและด าเนินการตามระบบค่าตอบแทนของผูบ้ริหารที่สามารถ
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แสดงใหเ้ห็นถึงการท างานที่ดีเยี่ยมจากผลการด าเนินงานทางการเงินและทางธุรกิจ รวมถึงภาวะความเป็นผูน้  า 
โดยใหส้อดคลอ้งกับผลประโยชนร์ะยะยาวของผูถื้อหุน้ของบริษัทเป็นส าคญั อีกทัง้การก าหนดค่าตอบแทน
ของผูบ้รหิารนัน้ยงัมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารท างานใหก้บับริษัทอย่างมีประสิทธิผลต่อไปในอนาคต 
โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะประเมินประสิทธิผลของปัจจยัที่มีความแตกต่างกนัของค่าตอบแทน
ของผูบ้รหิารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้การก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้รหิารประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ดงันี  ้

• คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะใช้ดุลยพินิจในการก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารภาย
หลงัจากที่ไดพ้ิจารณาและทบทวนผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงจะทบทวนและพิจารณาผล
การปฏิบตัิของผูบ้รหิารแต่ละท่านในปีที่ผ่านมาอย่างรอบครอบ โดยจะเปรียบเทียบกบัเปา้หมายที่ได้
ตัง้ไวส้  าหรบัปีนั้นๆ นอกจากนีจ้ะพิจารณาภาวะความเป็นผูน้  า ผลการด าเนินงานทางธุรกิจ ความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ก าหนดไว ้ระยะเวลาท างานกับบริษัท ค่าตอบแทนที่ไดร้ับในปัจจุบัน และ
ความสามารถระยะยาวในการเพิ่มมลูค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไม่มีสตูรที่แน่นอนในการก าหนดมูลค่าหรือสตูรในการพิจารณา
ค่าตอบแทน ทัง้นี ้การค านวณค่าตอบแทนจะปรบัเปลี่ยนใหส้อดรบักบัความเปลี่ยนแปลงระยะสัน้ที่
เกิดจากผลการประกอบธุรกิจ 

• ในแต่ละปี บริษัทจะรายงานค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 
และผู้บริหารตามค านิยาม “ผู้บริหาร” ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(กลต.) ในรายงานประจ าปี 

3. รูปแบบแผนค่าตอบแทนผู้บริหาร รูปแบบที่ใชใ้นการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารจะมีวัตถุประสงคท์ี่
แตกต่างกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• เงินเดือน เงินเดือนส าหรบัผูบ้ริหารระดับสงูจะขึน้อยู่กับหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ความสามารถใน
การท างาน และระยะเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่ว 

• โบนัสประจ าปี การพิจารณาโบนสัประจ าปีของปีปัจจบุนัและสดัสว่นของการ เปลี่นแปลงของโบนสั
ในปีที่ผ่านมาของผูบ้รหิารระดบัสงูซึ่งจะพิจารณาภายหลงัจากการประเมินภาพรวมผลประกอบการ
ของบรษิัท ผลการด าเนินงานดา้นธุรกิจหรือการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูบ้รหิารที่ไดร้บัมอบหมาย และการ
เปรียบเทียบผลงานของผูบ้รหิารกบัเปา้หมายที่ไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละปี นอกจากนี ้โบนสัประจ าปีนัน้
จะสะทอ้น (และเหมาะสม) ผลการด าเนินงานประจ าปีของบรษิัทดว้ย 

• โครงการหุ้น โครงการหุน้ของบรษิัทเป็นโครงการที่ท  าใหเ้กิดแรงจงูใจโดยรูปแบบโครงการจะสอดคลอ้ง
กับปัจจัยต่างๆ ไดแ้ก่ความรบัผิดชอบในการท างาน ค่าตอบแทนตามผลงาน และความเป็นผูน้  าของ
ผูบ้ริหาร เพื่อใหเ้ป็นแรงจูงใจใน การปฏิบตัิงานในอนาคต และเป็นการปรบัผลประโยชนข์องผูบ้ริหาร
และผูถื้อหุน้ใหส้อดคลอ้งกนั รวมถึงรกัษาบุคลากรของบริษัทผ่านแผนค่าตอบแทน ทัง้นี ้เปา้หมายของ
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คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้แก่การพิจารณาต้นทุนของโครงการหุ้นเปรียบเทียบกับ
ผลประโยชนท์ี่บรษิัทจะไดร้บั โดยจะไม่ค านึงถึงสดัสว่นการถือหุน้ในปัจจบุนัของผูบ้รหิาร 

• ผลตอบแทนส าหรับการท างานระยะยาว คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนอาจอนมุตัิผลตอบแทน
แก่ผูบ้รหิารตามผลการท างานระยะยาวเป็นครัง้คราว ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นการจูงใจที่ส  าคญัในการ
ท าใหผู้บ้รหิารปฏิบตัิงานไดต้ามเปา้หมายทางการเงินที่ก าหนดไว ้ซึ่งบรษิัทเห็นว่ามีความสอดคลอ้งกับ
แผนกลยทุธท์างธุรกิจของบรษิัท และเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มมลูค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

4. แนวทางการถือหุ้น บริษัทก าหนดใหผู้บ้ริหารระดบัสงูของบริษัทถือหุน้ของบริษัทในอตัราที่ก าหนดไว ้โดย
สตูรการถือหุน้จะค านวณจากการน าฐานเงินเดือนประจ าปีคณูดว้ยเกณฑท์ี่ก าหนดตามตารางดา้นล่าง โดย
ผูบ้ริหารมีระยะเวลาในการเตรียมการเพื่อใหก้ารถือหุน้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว ้ภายใน 5 ปี หลงัจาก
ที่แนวทางการถือหุ้นได้มีการก าหนดขึน้ หรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารได้รับการ
ปรบัเปลี่ยนต าแหน่ง แลว้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึน้ทีหลงั 

ต าแหน่ง ฐานคูณ 
ประธานคณะกรรมการจดัการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่บรษิัท 3.0 เท่า 
ผูบ้รหิารระดบัสงูในกลุม่ Tier 1* and Tier 2*  2.0 เท่า 
ผูบ้รหิารระดบัสงูในกลุม่ Tier 3* 1.0 เท่า 
ผูบ้รหิารระดบัสงูในกลุม่ Tier 4*  0.5 เท่า 

หมายเหตุ *ผูบ้ริหารระดบัสูงที่มีคุณสมบตัิตามแผนค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long-Term Incentive Plan - LTIP) แบ่ง
ออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม (Tier 1-4) 

ทัง้นี ้ใหน้ับรวมการถือหุน้ของบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งในขอ้ก าหนดการถือหุน้ของผูบ้ริหารตามแนวทางที่
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนก าหนด
 

5. เงนิบ านาญ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส  าคญัในการจงูใจใหผู้บ้รหิารท างานกบับริษัทใน
ระยะยาว และยังท าให้เกิดดุลยภาพระหว่างประสิทธิผลของแผนเงินบ านาญซึ่งเป็นผลตอบแทน และ
เครื่องมือจงูใจในการท างานซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิัทในการบรหิารจดัการแผนเหลา่นัน้ 

6. ค่าตอบแทนอ่ืน บริษัทมีค่าตอบแทนอื่นส าหรับผู้บริหารโดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาว่า
ค่าตอบแทนเหลา่นัน้มีความเหมาะสม สามารถแข่งขนัได ้และสอดคลอ้งกบัแผนค่าตอบแทนโดยรวมของผูบ้รหิาร 

7. แผนผู้สืบทอดต าแหน่ง คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้รับการมอบหมายให้ดูแลแผนสืบทอด
ต าแหน่งส  าหรบัต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารระดับสงูของบริษัท โดยแผนดังกล่าวจะถูก
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัททกุปี 

 


