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ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ 7 พจิารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย 
 

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 จึงเสนอให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ สาํหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะถือตาม
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้
อนุมติัไว ้และมีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป จนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ทั้งน้ีค่าตอบแทนใน
รูปของเงินรางวลัประจาํปีจะเร่ิมคาํนวณจากผลประกอบการของรอบปีบญัชีซ่ึงส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

  
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยมีดงัน้ี 
 

คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทน นโยบายปัจจุบัน 

กรรมการท่ีมิใช่เป็น
กรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนรายเดือน 150,000  บาทสาํหรับประธานกรรมการ 
35,000  บาทสาํหรับกรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหาร 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  54,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ  
(1.20 เท่าของกรรมการ) 
45,000 บาทสาํหรับกรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหาร 

เบ้ียเดินทางกรรมการ
ชาวต่างชาติ  

จากเอเชียมายงัประเทศไทย : 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 
จากยโุรป/สหรัฐอเมริกาและทวปีอ่ืนๆ มายงัประเทศไทย : 
1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

โบนสั จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวลั
ประจาํปี (โบนัส) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงิน
รางวลัประจาํปีให้แก่กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ในอตัราไม่เกิน 
ร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษทัฯ (หลงัหัก
กาํไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง) 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  
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คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทน นโยบายปัจจุบัน 

  ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ จะกาํหนดเงินรางวลัประจําปีให้แก่
กรรมการตามท่ีเหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวลั
ประจาํปีท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 48,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ 
(1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบ) 
40,000 บาทสาํหรับกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 36,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ 
(1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและกาํหนค่าตอบแทน) 
30,000 บาทสาํหรับกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 21,600 บาทสาํหรับประธานกรรมการ 
(1.20 เท่าของกรรมการบริหารความเส่ียง) 
18,000 บาทสาํหรับกรรมการ 

คณะกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการ 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 21,600 บาทสาํหรับประธานกรรมการ 
 (1.20 เท่าของกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ) 
18,000 บาทสาํหรับกรรมการ 

 
ข้อมูลเปรียบเทยีบเพือ่รับทราบ 
  

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยฉบบัล่าสุดปี 2557 เพ่ือ 
ใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีขอ้มูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทันั้น บริษทัฯ ไดน้าํมาใชใ้น
การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ โดยนาํมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2558 
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 
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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 78,000 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 

 
ค) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงสาํรวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

ประจาํปี 2557 
                                                                                                                                                                                             หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่ามธัยฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด TTA 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 23,000 6,000 35,000 21,600 
กรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 5,000 30,000 18,000 
 

ง) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงสาํรวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่ามธัยฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด TTA 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 25,000 6,000 75,000 21,600 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 17,500 5,000 75,000 18,000  
  
หลกัเกณฑ์และวธีิการเสนอค่าตอบแทน 
 
 คณะกรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
ต่างๆ โดยไดก้ลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจของ
บริษทัฯแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ตามนโยบายการ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ สาํหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 28 
มกราคม พ.ศ. 2558 ไดอ้นุมติัไว ้และจะยงัคงอตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลงจนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
 


