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ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอยา่งรอบคอบ 
ระมดัระวงัถึงความเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้งสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของ
บริษทัฯ ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน และให้
ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนและเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ  ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และเงินรางวลัประจ าปี ส าหรับปี 
2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ านาจจดัสรรเงิน
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม   และบริษทัฯ มีการจดัท าประกนัภยัความรับผิดของ
กรรมการและเจา้หนา้ท่ี (Directors and Officers Liability Insurance) ใหแ้ก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รายละเอียด
ขอ้มูลค่าตอบแทนเป็นดงัน้ี 

 
 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 

รายการ ปี 2564 ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) วงเงนิทีอ่นุมตั ิ วงเงนิทีจ่่ายจริง 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นตวัเงิน ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 9.96 ลา้นบาท ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

 

 ค่าตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงิน 

บริษัทฯ มีการจัดท าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี  (Directors and Officers Liability 
Insurance) ให้แก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในวงเงินจ ากดัความรับผิดชอบรวม 1,200 ลา้นบาทต่อปี
ทั้งในปี 2564 และปี 2565 

 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปของ
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมจ านวนรวม 7.16 ลา้นบาท  และค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวลัประจ าปี 
(โบนัส) จากผลการด าเนินงานและวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัในปี 2564 ซ่ึงไดจ่้ายในปี 2565 เป็นเงินรวมจ านวน 2.8  ลา้นบาท  
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั)  โดยเม่ือรวมค่าตอบแทนแลว้ไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้น
ในท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 ท่ีจ านวน 10 ล้านบาท  บริษัทฯ มีการจัดท า
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและ
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงเงินจ ากัดความรับผิดรวม 1,200 ล้านบาทต่อปี ทั้ งน้ี บริษัทฯไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอ่ืนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้กบักรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้  รายละเอียด “ค่าตอบแทนและเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของ TTA 
ส าหรับปี 2564” ปรากฏภายใตส่้วน “ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร และบุคลากร” 
ของรายงานประจ าปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report  (หนา้ 204) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3  
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รายละเอียดของอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย และเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) ในปี 2564 
และท่ีจะเสนอจ่ายส าหรับปี 2565 มีดงัน้ี 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 

คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ อตัราค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั 
(กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร) ค่าตอบแทนรายเดือน 

150,000 บาท ส าหรับประธานกรรมการ 
24,500 บาท ส าหรับกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
54,000 บาท ส าหรับประธานกรรมการ 
31,500 บาท ส าหรับกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร 

เงินรางวลัประจ าปี  
(โบนสั) 

การจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใหแ้ก่กรรมการ ในรูปของเงิน
รางวลัประจ าปี (โบนสั) จะจ่ายใหแ้ก่กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร 
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม
ของบริษทัฯ (หลงัหกัก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี    
ยงัไม่เกิดข้ึนจริง) 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะก าหนดเงินรางวลัประจ าปีใหแ้ก่
กรรมการตามท่ีเห็นเหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินรางวลัประจ าปีท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
33,600 บาท ส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 
28,000 บาท ส าหรับกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
25,200 บาท ส าหรับประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
21,000 บาท ส าหรับกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
15,120  บาท ส าหรับประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
12,600 บาท ส าหรับกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
ก ากบัดูแลกิจการ 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
15,120  บาท ส าหรับประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
12,600  บาท ส าหรับกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริหาร ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
100,000  บาท ส าหรับประธานกรรมการบริหาร 
28,000  บาท ส าหรับกรรมการบริหาร 

 

 ค่าตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงิน 

บริษัทฯ มีการจัดท าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี  (Directors and Officers Liability 
Insurance) ใหแ้ก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในวงเงินจ ากดัความรับผิดชอบรวม 1,200 ลา้นบาทต่อปี 
 

หมายเหตุ :    บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอ่ืนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้กบักรรมการ นอกเหนือจาก
  ค่าตอบแทนท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้   
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ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการซ่ึงจดัท าข้ึนโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทยฉบับล่าสุด ปี 2563 
เพื่อใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีขอ้มูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทันั้น บริษทัฯ ไดน้ ามาใช้
ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยน ามาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 

2565 ดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากขอ้มูลค่าตอบแทนหมวดบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 
ลา้นบาทข้ึนไป  

หน่วย : บาท 

ประธานกรรมการ  ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 

ค่าตอบแทนประจ าต่อเดือน  52,250 14,375 320,000 150,000 
ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 30,000 6,250 92,000 54,000 

 
กรรมการทีม่ใิช่ผู้บริหาร  ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 

ค่าตอบแทนประจ าต่อคนต่อเดือน  31,667 7,250 150,000 24,500 
ค่าเบ้ียประชุมต่อคนต่อคร้ัง 21,000 5,000 55,000 31,500 

 
 

ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการชุดย่อย ซ่ึงส ารวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยประจ าปี 2563 
โดยพิจารณาจากขอ้มูลค่าตอบแทนหมวดบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 ลา้นบาทข้ึนไป 

 

ก) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงส ารวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 6,250 100,000 33,600 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 4,375 100,000 28,000 

 

ข) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงส ารวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 25,850 6,250 100,000 25,200 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 20,000 5,000 100,000 21,000 

 
ค) ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงส ารวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด TTA 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 25,750 6,250 100,000 15,120 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 20,000 5,000 100,000 12,600 
 


