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ประกอบการพจิารณาในวาระที ่7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
 

จากการท่ีบริษทัฯ มีผลขาดทุนในรอบปีบญัชี 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ จึงก าหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ยส าหรับปี 2559 ไวไ้ม่เกิน 10 ลา้นบาท ซ่ึงจะลดลงจากปี 2558 ท่ีจ่ายค่าตอบแทนรวม 14.32 ลา้นบาท 
หรือลดลงประมาณร้อยละ 30 และไม่มีการจ่ายโบนสักรรมการจากผลประกอบการรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 
2558 เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุน 

 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 และปี 2558 
 

องค์ประกอบ
ค่าตอบแทน 

ปี 2559 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2558 

จ านวนค่าตอบแทน
กรรมการรวม (บาท) 

รายช่ือกรรมการ 
ค่าตอบแทน 

ทีไ่ด้รับทั้งปี  (บาท) 
ค่าตอบแทนท่ีจ่าย
เป็นเงิน 

ไม่เกิน 10 ลา้นบาทถว้น  

โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัฯ 
เป็นผูมี้อ านาจจดัสรรเงิน
ค่าตอบแทนประจ าปี 
2559 ใหแ้ก่กรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ยตาม
ความเหมาะสม   
 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 4,100,000 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ - 
3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง 1,435,000 
4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 1,521,400 
5. นายกฤช ฟอลเลต็ 1,302,000 
6. นายสนัติ บางออ้ 1,507,000 
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 1,023,000 

8. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั  
เอม็ อลันสัซารี 

  915,000 

9.  นายอีฟ บาบิว   870,000 
10. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช์ 1,204,000 
11. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์    446,452 
ยอดค่าตอบแทน 14,323,852 

 

 

ส าหรับปี 2559  คณะกรรมการบริษทัฯ ขอเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ยส าหรับปี 2559 ไวไ้ม่เกิน 10 ลา้นบาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้อ านาจจดัสรรเงิน
ค่าตอบแทนประจ าปี 2559 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม  ซ่ึงการจ่ายค่าตอบแทนในแต่ละ
ประเภทจะไม่เกินวงเงินดงัแสดงในตารางหนา้ถดัไป 
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คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 

กรรมการท่ีมิใช่เป็น
ผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนรายเดือน 150,000  บาทส าหรับประธานกรรมการ 
35,000  บาทส าหรับกรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหาร 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  54,000 บาทส าหรับประธานกรรมการ  
(1.20 เท่าของกรรมการ) 
45,000 บาทส าหรับกรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหาร 

โบนสั จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวลั
ประจ าปี (โบนัส) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงิน
รางวลัประจ าปีให้แก่กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ในอตัราไม่เกิน 
ร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษทัฯ (หลงัหัก
ก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง) 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะก าหนดเงินรางวลัประจ าปีให้แก่
กรรมการตามท่ีเหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
รางวลัประจ าปีท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 48,000 บาทส าหรับประธานกรรมการ 
(1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบ) 
40,000 บาทส าหรับกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 36,000 บาทส าหรับประธานกรรมการ 
(1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและก าหนค่าตอบแทน) 
30,000 บาทส าหรับกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 21,600 บาทส าหรับประธานกรรมการ 
(1.20 เท่าของกรรมการบริหารความเส่ียง) 
18,000 บาทส าหรับกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 21,600 บาทส าหรับประธานกรรมการ 
 (1.20 เท่าของกรรมการก ากบัดูแลกิจการ) 
18,000 บาทส าหรับกรรมการ 
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ข้อมูลเปรียบเทยีบ 
  

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการซ่ึงจดัท าข้ึนโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยฉบบัล่าสุดปี 2557 เพื่อ 
ใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีขอ้มูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทันั้น บริษทัฯ ไดน้ ามาใชใ้น
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยน ามาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 
2559 ดงัต่อไปน้ี 

 

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากขอ้มูลค่าตอบแทนหมวดบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 
ลา้นบาทข้ึนไป  

หน่วย : บาท 

ประธานกรรมการ  ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 

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

 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร  ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 

ค่าตอบแทนประจ าต่อคนต่อเดือน  30,000 4,000 140,000 35,000 
ค่าเบ้ียประชุมต่อคนต่อคร้ัง 20,000 8,000 300,000 45,000 

 
ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงส ารวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

ประจ าปี 2557 โดยพิจารณาจากขอ้มูลค่าตอบแทนหมวดบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 ลา้นบาทข้ึนไป 
 
ก) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงส ารวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

หน่วย : บาท 

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

ข) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงส ารวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทยประจ าปี 2557 

 

หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 25,000 6,000 75,000 36,000 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 20,000 5,000 75,000 30,000 
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ค) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงส ารวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
ประจ าปี 2557 

                                                                                                                                                           หน่วย : บาท 

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

ง) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงส ารวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 25,000 6,000 75,000 21,600 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 17,500 5,000 75,000 18,000  
  

หลกัเกณฑ์และวธีิการเสนอค่าตอบแทน 

 

 คณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
ต่างๆ โดยไดก้ลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ
แลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ส าหรับปี 2559 ตามท่ีเสนอ 
 


