ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที� จ่ายเป็ นตัวเงิ น
(1.1) บริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วได้พจิ ารณากลันกรองและเปรี
�
ยบเทียบอ้างอิงกับอุ ตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทัง�
พิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดําเนินงาน เช่น รายได้และกําไรของบริษัทฯ และได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจําปี 2562 โดยมีมติอนุมตั ดิ งั นี�
(1.1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ�งจ่ายเป็ นจํานวนคงทีท� ุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รบั เดือนละ 60,000.- บาท
และกรรมการจะได้รบั เดือนละ 30,000.- บาทต่อคน
(1.1.2) ค่าบําเหน็จประจําปี 2562 ซึ�งจะจ่ายตามผลการดําเนินงานในแต่ ละปี โดยจ่ายปี ล ะหนึ�งครัง� สําหรับกรรมการ
จํานวน 14 คน เป็ นเงินทัง� สิ�น 5,904,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์ประธานกรรมการจะได้รบั 2 ส่ วนเป็ นเงิน 787,200.- บาท และกรรมการ
จํานวน 13 คน จะได้รบั คนละ 1 ส่วนเท่า ๆ กันเป็ นเงินคนละ 393,600.- บาท
(1.1.3) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ�งจ่ายเป็ นจํานวนคงทีท� ุกเดือนโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบจะได้รบั เดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รบั เดือนละ 15,000.- บาทต่อคน
(1.1.4) คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่าตอบแทนจะได้รบั ค่ าตอบแทนเป็ นรายครัง� ที�เข้าประชุมโดยประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะได้รบั 15,000.- บาทต่อหนึ�งครัง� ทีเ� ข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะได้รบั
10,000.- บาทต่อหนึ�งครัง� ทีเ� ข้าประชุม
(1.2) นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ย่อย บริษทั ฯ จะพิจารณาแต่งตัง� ผูบ้ ริหารเข้าเป็ นกรรมการบริษัทย่อย เพื�อให้
การดําเนินงานของบริษทั ย่อยเป็ นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ
การกําหนดให้มนี โยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ย่อย พิจารณาจากบทบาทและอํานาจของคณะกรรมการบริษัท
ย่อยและขนาดการลงทุน ตลอดจนปั จจัยความเสีย� งของธุรกิจ ทัง� นี�ผบู้ ริหารในฐานะกรรมการบริษทั ย่อยสามารถรับค่าตอบแทนตามนโยบาย
ค่าตอบแทนของบริษทั ย่อยนัน� ๆ ทีม� กี ารกําหนดไว้
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประจําปี ในปี 2562 ปรากฏตามตารางด้านล่างดังนี�
ชื�อกรรมการ

ตําแหน่ ง

(1) นายสมเกียรติ ลิมทรง
ประธานกรรมการ
(2) นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี
กรรมการและประธานกรรมการ ก.ส.ต.
(3) นายพอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์
กรรมการ
(4) นายศิวะ มหาสันทนะ
กรรมการ
(5) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ �กุล
กรรมการ
(6) นายวันชัย โตสมบุญ
กรรมการและกรรมการ ก.ส.ต.
(7) นายวิสฐิ ตันติสุนทร
กรรมการ
(8) นายสีหศักดิ � อารีราชการัณย์
กรรมการ,กรรมการ ก.ส.ต. และประธานกรรมการบริหาร
(9) นายธนญ ตันติสุนทร
กรรมการ
(10) นายอนันต์ เล้าหเรณู
กรรมการและ กรรมการ ก.ส.ต.
(11) นายผดุง เตชะศรินทร์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(12) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(13) นางดวงกมล สุชาโต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(14) นายเอกสิทธิ � จิรายุวานนท์
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : LANNA = บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนประจําปี 2562
LANNA
บริ ษทั ในเครือ
รวมทัง� สิ� น
1,507,200
1,507,200
783,600
2,012,635
2,796,235
753,600
753,600
753,600
753,600
753,600
1,198,412
1,952,012
773,600
773,600
753,600
753,600
773,600
5,003,009
5,776,609
753,600
753,600
773,600
2,966,687
3,740,287
993,600
993,600
933,600
933,600
933,600
933,600
753,600
753,600

(1.3) บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเ� ป็ นตัวเงินให้แก่ผบู้ ริหารรวม 6 ราย ในรูปของเงินเดือน, เงินรางวัลประจําปี และสวัสดิการอื�น
โดยจ่ายค่าตอบแทนในปี 2562 รวมทัง� สิน� 27.38 ล้านบาท
(1.4) บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้ าที�บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) ในรูปของเงินเดือน,
เงินรางวัลประจําปี และสวัสดิการอื�น ซึง� จะผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยจ่ายค่าตอบแทนในปี 2562 ทัง� สิน� 8.58 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื�น : นอกจากทีก� ล่าวมาข้างต้นบริษัทฯ ไม่มกี ารออกหุน้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพและหรือให้
สิทธิประโยชน์อย่างอื�นแก่กรรมการและผูบ้ ริหารอีก
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