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การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
 
เพื่อใหก้ารก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนสามารถใชเ้ป็นเครื่องจงูใจใหก้รรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และ
บุคลากรอื่น ๆ ทุกระดบัสามารถปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รและสอดคลอ้ง
กบัผลประโยชน์ของบรษิทัในระยะยาว ทางคณะกรรมการจงึไดว้างหลกัเกณฑ ์ และขอบเขตอ านาจหน้าที ่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนไว ้ดงันี้  

1. การพจิารณาความเหมาะสมของสดัสว่นค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน ผลการด าเนินงานระยะสัน้ เชน่ 
โบนสั รวมถงึการพจิารณาจดัหาแนวทางการใหค้่าตอบแทนในระยะยาว อาทเิช่น การใหหุ้น้ หรอื
ใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั เป็นตน้ 

2. การพจิารณาเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนทีบ่รษิทัก าหนดกบัระดบัค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัในกลุ่มธุรกจิ
ขนาดเดยีวกนั ประเภทเดยีวกนั หรอืมผีลการด าเนินงานใกลเ้คยีงกนัเป็นตน้ 

3. การก าหนดนโยบายเกีย่วกบัเกณฑก์ารประเมนิผล และการเปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นทีท่ราบ 
 

ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการทีไ่ม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีกบักรรมการผูจ้ดัการ จะจดัใหม้กีารประเมนิผลงานของ
กรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทุกปี โดยประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูเ้ปิดเผยผลการประเมนิและ
ประเดน็การพฒันาใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบ โดยมหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิทีส่ าคญั ดงันี้ 

1. การพจิารณาเป้าหมายและสถานะของความส าเรจ็ของแต่ละเป้าหมาย 
2. การวดัผลการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย 

2.1 ความเป็นผูน้ า 
2.2 การก าหนดกลยุทธ ์
2.3 การปฏบิตัติามกลยุทธ ์
2.4 การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ 
2.5 ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
2.6 ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
2.7 การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร 
2.8 การสบืทอดต าแหน่ง 
2.9 ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
2.10 คุณลกัษณะสว่นตวั 

3. การพฒันากรรมการผูจ้ดัการ  
ทัง้นี้ผลการประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ จะเป็นหนึ่งในปัจจยัทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณาอนุมตัิ
ค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการดว้ย 
 

คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลและด าเนินการใหม้กีารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ ตามอ านาจ
หน้าที ่ความรบัผดิชอบ และเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัใินกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั โดยในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2558  ได้ม ีมติอนุม ัติการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยในหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน จะพจิารณา
จาก ข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรม การ 
ผลประโยชน์ที่บรษิัทได้รบัจากการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะน าขอ้มูลค่าตอบแทนที่ก าหนดในเบื้องต้นไป
เปรยีบเทยีบอา้งองิกบัขนาดธุรกจิหรอือุตสาหกรรมทีม่รีายได ้ก าไรสุทธใิกลเ้คยีงกบัของบรษิทั ขอ้มูลค่าตอบแทน
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กรรมการแยกตามหมวดธุรกจิ – โดยตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ อา้งองิจากขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร
ของบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่จดัท าขึน้โดยฝ่ายวจิยัและนโยบาย สถาบนักรรมการบรษิทัไทยในแต่ละปี  
 

นอกจากนี้คณะกรรมการบรษิทั เฉพาะในส่วนของกรรมการอสิระ ยงัไดม้กีารจดัท าแบบประเมนิผลการท างานของ
กรรมการผู้จ ัดการเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าวรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนใชป้ระกอบการพจิารณาปรบัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมใหก้บักรรมการผูจ้ดัการเป็น
ประจ าทุกปีด้วย หากการประเมินผลการท างานของกรรมการผู้จดัการสามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบรษิทัวางนโยบายไว ้
 

โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมภายใตห้ลกัเกณฑ์
ทีช่ดัเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการ
ผูจ้ดัการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว กลยทุธก์ารด าเนินธุรกจิ ผลการด าเนินงานของบรษิทั รวมทัง้สอดคลอ้งกบั
ภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการดว้ย โดยคา่ตอบแทนมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งแรงจงูใจ โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 

ระยะสัน้ : จ่ายค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน และโบนสั โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน 
ระยะยาว  :แนวทางการพจิารณาใหค้่าตอบแทนในรปูของหุน้สามญั หากในอนาคตมบีรษิทัย่อยของบรษิทั  

 

สามารถด าเนินการเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดเ้พิม่ขึน้ (Spin-off) ซึง่เมื่อถงึเวลา
ดงักล่าว ทางคณะกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัย่อย และบรษิทั จะพจิารณา
ร่วมกนัเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปถงึแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวทีช่ดัเจนอกีครัง้ 
 

นอกจากนี้คณะกรรมการมนีโยบายที่จะใหก้รรมการผูจ้ดัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสูงโดยให้
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมนิผลงานขึน้มา รวมถงึการจดัท าหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมนิผลงาน
ส าหรบัทัง้องคก์ร เพื่อใชป้ระกอบการก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวใหม้คีวามเหมาะสม
ต่อไป  
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ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2562 ไดม้มีตอินุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2562 โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะส าหรบัปี  2562 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ในรอบปี 2562 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง เงินเดือน ค่าเบี้ยประชมุ โบนัส รวม 

1. พลเอกเทอดศกัดิ ์  มารมย ์

 ประธานกรรมการบรษิทั 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ 

408,000 77,000 120,000 605,000 

2. รศ.ดร.มนตร ี      โสคตยิานุรกัษ ์

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 ประธานกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน 

 กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ  

288,000 77,000 120,000 485,000 

3. รศ.ทรงกลด       จารุสมบตั ิ

 ประธานกรรมการสรรหา 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ 

288,000 70,000 60,000 418,000 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนในรปูตวัเงิน (บาท) 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชมุ โบนัส 

คณะกรรมการ  

7,000 
พจิารณาจากผลการ

ด าเนินงาน 

ประธานกรรมการ 34,000 

กรรมการ 24,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการ 29,000 

กรรมการ 24,000 

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ X 
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รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง เงินเดือน ค่าเบี้ยประชมุ โบนัส รวม 

4.ดร.เอกรนิทร ์         วาสนาสง่  กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ 288,000 77,000 60,000 425,000 

5. นายสพุรรณ         เศษธะพานิช  กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ 216,000 42,000 - 258,000 

6. นายชาล ี      สขุสวสัดิ ์

 รองประธานกรรมการ 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 กรรมการสรรหา 

 กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

288,000 77,000 - 365,000 

7. นายวลัลภ      สขุสวสัดิ ์
 กรรมการบรษิทั 

 ประธานกรรมการบรหิาร 
288,000 70,000 - 358,000 

8. นายอารกัษ์      สขุสวสัดิ ์

 กรรมการบรษิทั 

 กรรมการผูจ้ดัการ 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 กรรมการสรรหา 

 กรรมการพจิาณาค่าตอบแทน 

288,000 70,000 - 358,000 

9. น.ส.ทพิวรรณ       สขุสวสัดิ ์

 กรรมการบรษิทั 

 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 เลขานุการบรษิทั 

288,000 70,000 - 358,000 

รวม  2,640,000 630,000 360,000 3,630,000 

 

รายละเอียดค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร ในรอบปี 2562 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ปี 2562 

จ านวน (คน) จ านวนเงิน (บาท) 
เงนิเดอืน 8 11,934,720 
โบนสั - 0 
เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี - 263,270 
รวม 8 12,197,990 
 
 


