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ประกอบการพจิารณาในวาระที ่7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทัฯ 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม
เทียบเคียงไดก้บัตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกนั คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั
การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย และเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) 
ส าหรับปี 2562 เป็นวงเงินไม่เกินจ านวน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท) ซ่ึงเท่ากบัวงเงินในปี 2561 และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2562 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความ
เหมาะสม  
 

รายการ ปี 2562 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2561 

วงเงนิทีเ่สนอ วงเงนิทีจ่่ายจริง 
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นเงิน ไม่เกิน 10 ลา้นบาท ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 8.92 ลา้นบาท 
ผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 

 

อน่ึง ในปี 2561  บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยในรูป
ของค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมจาํนวนรวม 7.29 ลา้นบาท และยงัมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในรูปของ
เงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) ให้แก่กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นเงินรวมจาํนวน 1.63 ลา้นบาท โดยเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นตารางขา้งตน้ ทั้งน้ี รวมแลว้ไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นใน       
ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีจาํนวน 10 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอ่ืนใหแ้ก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

 

รายละเอียดของอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย และเงินรางวลัประจ าปี (โบนัส) ในปี 
2562 มีดงัน้ี 
 

คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทน อตัราค่าตอบแทนในปี 2562 

กรรมการท่ีมิใช่เป็น
ผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนรายเดือน 150,000 บาท สาํหรับประธานกรรมการ 
24,500 บาท สาํหรับกรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหาร 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  54,000 บาท สาํหรับประธานกรรมการ  
31,500  บาท สาํหรับกรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหาร 

เงินรางวลัประจาํปี 
(โบนสั) 

จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวลั
ประจาํปี (โบนัส) ให้แก่กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ในอตัราไม่
เกิน ร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษทัฯ (หลงั
หกักาํไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง) 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะกาํหนดเงินรางวลัประจาํปีให้แก่
กรรมการตามท่ีเหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
รางวลัประจาํปีท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6  
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คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทน อตัราค่าตอบแทนในปี 2562 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 33,600 บาท สาํหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 
28,000 บาท สาํหรับกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 25,200 บาท สาํหรับประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
21,200 บาท สาํหรับกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 15,120 บาท สาํหรับประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
12,600  บาท สาํหรับกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการ 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 15,120 บาท สาํหรับประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
12,600 บาท สาํหรับกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

หมายเหตุ : บริษทัฯ ไม่มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอ่ืนให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงัท่ีปรากฎใน
ตารางขา้งตน้ 

 

ข้อมูลเปรียบเทยีบ 
ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการซ่ึงจัดทาํข้ึนโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยฉบับล่าสุดปี 2561 

เพื่อใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีขอ้มูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทันั้น บริษทัฯไดน้าํมาใช้
ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยนาํมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 

2562 ดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากขอ้มูลค่าตอบแทนหมวดบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรายไดต้ั้งแต ่ 10,000 
ลา้นบาทข้ึนไป  

หน่วย : บาท 

ประธานกรรมการ  ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 

ค่าตอบแทนประจ าต่อเดือน  52,000 20,000 340,000 150,000 
ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 35,000 6,250 360,000 54,000 

 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร  ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 

ค่าตอบแทนประจ าต่อคนต่อเดือน  30,000 10,000 150,000 24,500 
ค่าเบ้ียประชุมต่อคนต่อคร้ัง 20,000 5,000 180,000 31,500 

 

ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงสาํรวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
ประจาํปี 2561 โดยพิจารณาจากขอ้มูลค่าตอบแทนหมวดบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 ลา้นบาทข้ึนไป 

 

ก) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสาํรวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 31,800 6,250 100,000 33,600 
กรรมการตรวจสอบ 24,000 5,000 90,000 28,000 
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ข) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงสาํรวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 30,000 6,250 90,000 25,200 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 20,000 6,000 90,000 21,000 

 
ค) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงสาํรวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 26,250 6,250 90,000 15,120 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 19,000 5,000 90,000 12,600 
 

หลกัเกณฑ์และวธีิการเสนอค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
ต่างๆ โดยไดก้ลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ
แลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2562 ตามท่ีเสนอ 

 


