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ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ 9 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยและการแก้ไขนโยบาย
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
 

จากหนงัสือแนวปฏิบติัท่ีดีในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ของสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย ฉบบัท่ี 1/2549 กนัยายน พ.ศ. 2549 สมาคมฯ ไดเ้สนอแนวปฏิบติัท่ีดีในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณา
องคป์ระกอบค่าตอบแทนควรแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
1) ค่าตอบแทนประจาํ เป็นการจ่ายใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นรายเดือน ไม่วา่จะมีการประชุมกรรมการหรือไม่ก็

ตาม โดยใหค้าํนึงถึงแนวปฏิบติัในอุตสาหกรรม ผลประกอบการ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ 
2) ค่าเบ้ียประชุม เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บักรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในแต่ละคร้ัง โดยจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีเขา้

ร่วมประชุมเท่านั้น 
3) ค่าตอบแทนตามผลการดาํเนินงาน เป็นค่าตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายใหก้บักรรมการปีละคร้ัง โดยเช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ีสร้าง

ใหก้บัผูถื้อหุน้ เช่น ผลกาํไรของบริษทั หรือเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 

เพ่ือใหค้่าตอบแทนของคณะกรรมการ มีความสอดคลอ้งแนวปฏิบติัท่ีดีของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทยดงักล่าว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดข้อ
แกไ้ขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัโดยให้
มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป จนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

  
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยมีดงัน้ี 

คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทน นโยบายปัจจุบัน นโยบายทีเ่สนอแก้ไข 

กรรมการท่ีมิใช่เป็น
กรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ 150,000  บาท/
เดือน  
กรรมการ 35,000  บาท/คน/เดือน 

อตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  ประธานกรรมการ 54,000 บาท 
(1.20 เท่าของกรรมการ) 
กรรมการ 45,000 บาท/คน  

อตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง 

เบ้ียเดินทางกรรมการ
ชาวต่างชาติ  

จากเอเซียมายงัประเทศไทย : 500 
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 
จากยโุรป/สหรัฐอเมริกาและทวปี
อ่ืนๆ มายงัประเทศไทย : 
1,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

อตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง 

โบนสั จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใหแ้ก่
กรรมการ ในรูปของเงินรางวลั
ประจาํปี (โบนสั) เพ่ือวางแนวทาง
ในการจ่ายผลตอบแทนแก่
กรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผูถื้อหุน้ 
โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใหแ้ก่
กรรมการ ในรูปของเงินรางวลั
ประจาํปี (โบนสั) โดยจะจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการในรูป
ของเงินรางวลัประจาํปี ใหแ้ก่
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ใน

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7  
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ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี เม่ือ
อตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ของผูถื้อหุน้ *(parent shareholders 
funds) เกินร้อยละ 15 โดย
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จะ
ไดรั้บเงินรางวลัประจาํปีในอตัรา
ร้อยละ 0.50  ของกาํไรสุทธิของงบ
การเงินรวมส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ
15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของ
ผูถื้อหุน้ และจะนาํมาจดัสรรใหแ้ก่
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร
เท่าๆ กนั 

อตัราไม่เกินร้อยละ 1 ของ
กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม
ของบริษทัฯ (หลงัหกักาํไร/
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึนจริง) 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ 
จะกาํหนดเงินรางวลัประจาํปี
ใหแ้ก่กรรมการตามท่ี
เหมาะสม (โดยเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินรางวลั
ประจาํปีท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง ประธานกรรมการ 48,000 บาท 
(1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบ) 
กรรมการ 40,000 บาท/คน 

อตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง 

คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง ประธานกรรมการ 36,000 บาท 
(1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและ
กาํหนค่าตอบแทน) 
กรรมการ 30,000 บาท/คน 

อตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง ประธานกรรมการ 18,000 บาท 
(1.20 เท่าของกรรมการบริหาร
ความเส่ียง) 
กรรมการ 15,000 บาท/คน 

ประธานกรรมการ 21,600 
บาท 
(1.20 เท่าของกรรมการ) 
กรรมการ 18,000 บาท/คน 

คณะกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการ 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง ประธานกรรมการ 18,000 บาท 
(1.20 เท่าของกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการ) 
กรรมการ 15,000 บาท/คน 

ประธานกรรมการ 21,600 
บาท 
(1.20 เท่าของกรรมการ) 
กรรมการ 18,000 บาท/คน 

หมายเหตุ 
* ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ มาจาก 

= กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  
 ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม  

 
 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยท่ีขอเสนอแกไ้ขน้ีจะเร่ิมมีผลใชบ้งัคบัสาํหรับการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยในปีปฏิทิน 2558 เป็นตน้ไป จนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ทั้งน้ี
ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลัประจาํปีจะเร่ิมคาํนวณจากผลประกอบการของรอบปีบญัชีซ่ึงส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 
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ข้อมูลเปรียบเทยีบ 
  

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยฉบบัล่าสุดปี 2557 
เพ่ือใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีขอ้มูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทันั้น บริษทัฯ ไดน้าํมาใช้
ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยนาํมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 
2557 ดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากขอ้มูลค่าตอบแทนหมวดบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 
ลา้นบาทข้ึนไป  

หน่วย : บาท 

ประธานกรรมการ  ค่ามธัยฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด TTA 

ค่าตอบแทนประจาํต่อเดือน  64,000 15,000 320,000 150,000 
ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 30,000 10,000 157,500 54,000 

 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  ค่ามธัยฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด TTA 

ค่าตอบแทนประจาํต่อคนต่อเดือน  30,000 4,000 140,000 35,000 
ค่าเบ้ียประชุมต่อคนต่อคร้ัง 20,000 8,000 300,000 45,000 

 
ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงสาํรวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

ประจาํปี 2557 โดยพิจารณาจากขอ้มูลค่าตอบแทนหมวดบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 ลา้นบาทข้ึนไป 
 
ก) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสาํรวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่ามธัยฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด TTA 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 6,000 60,000 48,000 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 5,000 78,0 40,000 
 

ข) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงสาํรวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทยประจาํปี 2557 

หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่ามธัยฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด TTA 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 25,000 6,000 75,000 36,000 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 20,000 5,000 75,000 30,000 
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ค) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงสาํรวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
ประจาํปี 2557 

                                                                                                                                                                                             หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่ามธัยฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด TTA 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 23,000 6,000 35,000 18,000 

ขอเสนอเป็น 21,600 
กรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 5,000 30,000 15,000 

ขอเสนอเป็น 18,000 
 

ง) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงสาํรวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่ามธัยฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด TTA 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 25,000 6,000 75,000 18,000 

ขอเสนอเป็น 21,600 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 17,500 5,000 75,000 15,000 

ขอเสนอเป็น 18,000  
  
หลกัเกณฑ์และวธีิการเสนอค่าตอบแทน 
 
 คณะกรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
ต่างๆ โดยไดก้ลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจของ
บริษทัฯแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยและ
อนุมติัการแกไ้ขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ สาํหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 ตาม
อตัราท่ีเสนอ  
 
 สาํหรับการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใหแ้ก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) โดยจะจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในรูปของเงินรางวลัประจาํปี ใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิของงบ
การเงินรวมของบริษทัฯ (หลงัหกักาํไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง) ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะ
กาํหนดเงินรางวลัประจาํปีใหแ้ก่กรรมการตามท่ีเหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวลัประจาํปีท่ีไดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้) 
 
 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้พิจารณาวา่ ยงัไม่ควรแกไ้ขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามท่ี
เสนอ บริษทัฯ จะใชน้โยบายการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่
สามญัประจาํปี  ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2555 และรับทราบโดยท่ีประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปีคร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2557 
 


