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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8  

 

  คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ สําหรับปี 
2560 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ซ่ึงได้ผ่านการ
พิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกับปี 2559 ท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ท่ี 
 

รายละเอียด ปี 2559 ปี 2560  
(นําเสนอเพ่ือพิจารณา) 

หมายเหตุ 
 

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

 
12,500 บาท/การประชุม* 
10,000 บาท/การประชุม* 

รวมจ่าย 435,000.- บาท/ป ี

 
12,500 บาท/การประชุม* 
10,000 บาท/การประชุม* 

 

 

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

 
12,500 บาท/การประชุม* 
10,000 บาท/การประชุม* 

รวมจ่าย 325,000.- บาท/ป ี

 
12,500 บาท/การประชุม* 
10,000 บาท/การประชุม* 

 

 

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกํากับดูแล
กิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

 
 
 

10,000 บาท/การประชุม* 
8,000 บาท/การประชุม* 

รวมจ่าย 130,000.- บาท/ป ี

 
 
 

10,000 บาท/การประชุม* 
8,000 บาท/การประชุม* 

 

 

4. ค่าผลตอบแทนรายเดือนกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

 
 

12,500 บาท/เดือน/คน 
10,000 บาท/เดือน/คน 

รวมจ่าย 390,000.- บาท/ป ี

 
 

12,500 บาท/เดือน/คน 
10,000 บาท/เดือน/คน 

 

 

5. ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน) 
รวมจ่าย 714,000.- บาท/ป ี

เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน) 

 

ให้อํานาจประธาน
กรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรรให้
กรรมการแต่ละคน
ตามความ
เหมาะสม 

6. ค่าตอบแทนอ่ืน -ไม่มี- -ไม่มี-  
 * จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุมเท่านั้น 
 
 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 
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ค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2559 เป็นจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 1,280,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) โดยไม่

รวมผลตอบแทนรายปี (โบนัส) จํานวน 714,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)  
 

ท้ังนี้ กําหนดให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 20 มกราคม 2560 เป็นต้น
ไป จนกว่าจะมีมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอ่ืน โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการท้ังปี 2560 เป็นจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น
ไม่เกิน 1,700,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมผลตอบแทนรายปี (โบนัส) เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท 

    

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 (ต่อ) 
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