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การกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
เพื่อให้การกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนสามารถใช้เป็ นเครื่องจูงใจให้กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารระดับสูง
และบุคลากรอื่น ๆ ทุก ระดับสามารถปฏิบตั ิง านให้สอดคล้อ งกับวัต ถุ ประสงค์และเป้ าหมายหลัก ขององค์กรและ
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษทั ในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึงได้วางหลั กเกณฑ์ และขอบเขตอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ดังนี้
1. การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือน ผลการดาเนินงานระยะสัน้ เช่น
โบนัส รวมถึงการพิจารณาจัดหาแนวทางการให้ค่าตอบแทนในระยะยาว อาทิเช่น การให้หุน้ หรือ
ใบสาคัแแสดงสิทธิของบริษทั เป็ นต้น
2. การพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่บริษัทกาหนดกับระดับค่าตอบแทนที่ได้รบั ในกลุ่มธุรกิจ
ขนาดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรือมีผลการดาเนินงานใกล้เคียงกัน เป็ นต้น
3. การกาหนดนโยบายเกีย่ วกับเกณฑ์การประเมินผล และการเปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นทีท่ ราบ
ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการทีไ่ ม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียกับกรรมการผูจ้ ดั การ จะจัดให้มกี ารประเมินผล
งานของกรรมการผู้จดั การเป็ นประจ าทุกปี โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้เปิ ดเผยผลการ
ประเมินและประเด็นการพัฒนาให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินทีส่ าคัแ ดังนี้
1. การพิจารณาเป้ าหมายและสถานะของความสาเร็จของแต่ละเป้ าหมาย
2. การวัดผลการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย
2.1 ความเป็ นผูน้ า
2.2 การกาหนดกลยุทธ์
2.3 การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
2.5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
2.6 ความสัมพันธ์กบั องค์กรหรือบุคคลภายนอก
2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
2.8 การสืบทอดตาแหน่ง
2.9 ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ
2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
3.
การพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การ
ทัง้ นี้ผลการประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การ จะเป็ นหนึ่งในปั จจัยทีใ่ ช้ประกอบการพิจารณา
อนุมตั คิ ่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการผูจ้ ดั การด้วย
คณะกรรมการบริษทั จะดูแลและดาเนินการให้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ
ตามอ านาจหน้ า ที่ ความรับ ผิด ชอบ และเปรีย บเทีย บกับ ระดับ ที่ป ฏิบ ัติใ นกลุ่ ม ธุ ร กิจ เดีย วกั น โดยในที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ ม ีม ติ อ นุ ม ัต ิ ก ารแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการ
พิจ ารณาค่ า ตอบแทนเป็ นทีเ่ รียบร้อยเป็ นครัง้ แรก โดยมีกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งครัง้ ละไม่เกิน 3 ปี โดยใน
หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจาก ข้อมูลผลประกอบการ
ของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา การปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ท่บี ริษัทได้รบั จากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ โดยจะนาข้อมูลค่าตอบแทนทีก่ าหนดในเบือ้ งต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกับขนาดธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมที่มรี ายได้ กาไรสุทธิใกล้เคียงกับของบริษัท ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ –โดย
1

บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อ้างอิงจากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียน ซึง่ จัดทาขึน้
โดยฝ่ ายวิจยั และนโยบาย สถาบันกรรมการบริษทั ไทยในแต่ละปี
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทั เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระ ยังได้มกี ารจัดทาแบบประเมินผลการ
ทางานของกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจาทุกปี เพื่อนาส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าวรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมให้กบั กรรมการผู้จดั การเป็ น
ประจาทุกปี ด้วย หากการประเมินผลการทางานของกรรมการผู้จดั การสามารถบรรลุเป้ าหมาย และเป็ นไปตามที่
คณะกรรมการบริษทั วางนโยบายไว้
โดยคณะกรรมการได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อให้เกิดความเหมาะสมภายใต้
หลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาทบทวนค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับ
เป้ าหมายของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ ผลการดาเนินงานของบริษทั รวมทัง้
สอดคล้องกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การด้วย
โดยค่าตอบแทนมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระยะสัน้ : จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน
ระยะยาว : แนวทางการพิจารณาให้ค่าตอบแทนในรูปของหุน้ สามัแ หากในอนาคตมีบริษทั ย่อยของ
บริษทั สามารถดาเนินการเข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิม่ ขึน้ (Spin-off) ซึง่ เมื่อ
ถึงเวลาดังกล่าว ทางคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ย่อย และบริษทั จะ
พิจารณาร่วมกันเพื่อให้ได้ขอ้ สรุปถึงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวทีช่ ดั เจนอีกครัง้
นอกจากนี้ค ณะกรรมการมีน โยบายที่จะให้กรรมการผู้จดั การประเมิน ผลการปฏิบตั ิง านของผู้บริหาร
ระดับสูงโดยให้กาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงานขึน้ มา รวมถึงการจัดทาหลักเกณฑ์และปั จจัยในการ
ประเมินผลงานสาหรับทัง้ องค์กร เพื่อใช้ประกอบการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวให้มี
ความเหมาะสมต่อไป
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