บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน ประจําปี 2562
เรี ยน ท่ านผู้ถ อื หุ้น บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทนยัง คงประกอบไปด้ ว ย กรรมการ 3 ท่ า น ได้ แ ก่ นางชริ น ทร วงศ์ ภูธ ร ประธาน
คณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทน ศาสตราจารย์ สํ า เรี ย ง เมฆเกรี ย งไกร และนายเอนก พนาอภิ ช น กรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทน และมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริ ษัท ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ ปฎิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร และตามที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทอย่างครบถ้ วนด้ วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็ นอิสระเพื่อประโยชน์โดยรวม
ต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
โดยในปี 2562 มี ก ารประชุมทัง้ สิน้ 6 ครั ง้ ซึ่งสามารถสรุ ปสาระสํา คัญ ของงานที่ ไ ด้ พิ จ ารณาและปฎิ บัติ ใ นปี 2562
ดังต่อไปนี ้


พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2562 โดยเห็นชอบให้ คงไว้ ซึ่งองค์ประกอบ
ของค่ า ตอบแทนกรรมการเช่ น เดี ย วกับ ปี ก่ อ น คื อ ประกอบไปด้ ว ย ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น เบี ย้ ประชุ ม
ค่าตอบแทนรายปี เบี ้ยเลี ้ยง ค่าเบี ้ยประกันชีวิตและค่าเบี ้ยประกันสุขภาพประจําปี ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายของ
กลุม่ บริษัท



พิจารณากําหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 โดยกํ าหนดไว้ ที่จํานวน 22 ล้ านบาท ซึ่ง
เท่ากับปี 2561 โดยพิจารณาให้ สอดคล้ องกับผลประกอบการของบริ ษัท หน้ าที่ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กบั ตลาดและ
ุ ภาพไว้ กบั บริ ษัท
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทังเพี
้ ยงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ



พิ จ ารณาการจัด สรรค่า ตอบแทนประจํ า ปี 2562 ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท โดยในปี 2562 ได้ มี ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท (รวมค่าตอบแทนทุกประเภท) เป็ นจํานวน 14,208,167 บาท ซึง่ ไม่เกิน
วงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี



พิจารณาผลประเมินการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง รวมทังกํ
้ าหนดอัตรา
การขึ ้นเงินเดือนและโบนัสประจําปี



พิจารณางบประมาณและอัตราการขึ ้นเงินเดือน และการจ่ายเงินโบนัสประจําปี ของบริ ษัท



พิจารณาเห็นชอบผลการใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของผู้บริหาร (Result of Performance Share Plan โครงการ
ที่ 4) ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท



พิจารณาเห็นชอบผล Economic Value (EV) Achievement และการจัดสรรและจ่าย Economic Value (EV)
Bonus ประจําปี ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 1
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เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน



พิจารณากําหนดตัวชี ้วัดผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ ผู้บริ หารระดับสูง
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ และมีการติดตามผลเป็ นระยะ



ทบทวนกฏบัตรของคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปั จจุบันยังคง
เหมาะสม และสอดคล้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงนโยบาย และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง



ทบทวนและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมี
ความเหมาะสม และสามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างครบถ้ วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

(นางชริ นทร วงศ์ภธู ร)
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
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