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เอกสารประกอบการพิจารณา 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนกรรมการจ านวนไม่เกิน  25,000,000 บาทต่อปี ท่ีเสนอประกอบด้วย  

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าเดือน จ านวนไมเ่กิน  15,000,000 บาทต่อป ี
โบนัสกรรมการประจ าปี จ านวนไม่เกิน  10,000,000 บาทต่อป ี

ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเสนอ เปน็ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการจ านวน 10 คน ดังนี้ 

ค่าตอบแทนประจ าเดือน  บาท/คน/ป ี
กรรมการ  6 คน 900,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน 1,440,000 
กรรมการตรวจสอบ 3 คน 1,080,000 
 

หมายเหต ุ     1.  คณะกรรมการบริษัทมจี านวน 15 คน กรรมการบริหาร 3 คน  ที่ได้รับเงินเดอืน  หรือค่าปรึกษา
ประจ าเดือนจากบริษัท ไม่มีสิทธไิด้รับค่าตอบแทนกรรมการ 

 2. ประธานคณะกรรมการ    และรองประธานคณะกรรมการบริษัท       แสดงความจ านงไม่รับ
ค่าตอบแทนกรรมการ 

 3. อัตราเดิมเทา่กับปี 2555 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น 
ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการที่ไม่เปน็ผู้บริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปน็ดงันี ้
 

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ       
1. วงเงินคา่ตอบแทนคณะกรรมการที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในการประชมุผู้ถือหุ้นปี 2555 

ส าหรับทุกกลุ่มธุรกจิจ านวน 158 บริษัท 
บาท/คณะ   

 ค่าเฉล่ีย 9,257,305 
 ค่ามัธยฐาน 5,500,000 
 ค่าต่ าสุด   237,600 
 ค่าสูงสุด 88,410,000 
 

2. วงเงินคา่ตอบแทนคณะกรรมการที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในการประชมุผู้ถือหุ้นปี 2555 
ส าหรับกลุ่มธุรกิจบริการ จ านวน  25 บริษัท        

บาท/คณะ 
 ค่าเฉล่ีย 9,369,396 
 ค่ามัธยฐาน 6,252,000 
 ค่าต่ าสุด   425,000 
 ค่าสูงสุด 61,466,000 
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3. ระดับรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท จ านวน 35 บริษัท  
บาท/คณะ 

 ค่าเฉล่ีย 10,348,688 
 ค่ามัธยฐาน 7,500,000 
 ค่าต่ าสุด   2,400,000 
 ค่าสูงสุด 40,000,000 
 

ข.  
1. 

โบนัสกรรมการที่ไม่เปน็ผู้บริหาร 
โบนัสกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ส าหรับทุกกลุ่มธุรกจิจ านวน 98 บริษัท 

บาท/คน/ปี   
 ค่าเฉล่ีย 669,879 
 ค่ามัธยฐาน 279,000 
 ค่าต่ าสุด   20,000 
 ค่าสูงสุด 4,800,000 
 

2. โบนัสกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  ส าหรับกลุ่มธุรกิจบริการ จ านวน 13 บริษัท        
บาท/คน/ปี 

 ค่าเฉล่ีย 478,483 
 ค่ามัธยฐาน 277,000 
 ค่าต่ าสุด   35,400 
 ค่าสูงสุด 2,527,000 
   
3. ระดับรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท จ านวน 19 บริษัท 

บาท/คน/ปี 
 ค่าเฉล่ีย 757,159 
 ค่ามัธยฐาน 517,500 
 ค่าต่ าสุด   35,000 
 ค่าสูงสุด 2,450,000 
 
ที่มา รายงานการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 



 สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

 

หน้า 54 
 

  ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 และ 2555 

ล าดับที ่ กรรมการ ต าแหน่ง 
2556 2555 

ค่าตอบแทน โบนัส รวม ค่าตอบแทน โบนัส รวม 

1 นายเจริญ สิริวัฒนภักด ี(1) ประธานกรรมการ - - - - - - 
2 คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักด ี(2) รองประธานกรรมการ - - - - - - 
3 นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท กรรมการ         900,000  404,469 1,304,469  900,000         404,469      1,304,469  
4 นายธีรศักดิ ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ  -  - - - - - 
5 นายประเสริฐ  เมฆวัฒนา  กรรมการ         900,000  346,688 1,246,688 900,000         346,688      1,246,688  
6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ         900,000  3,466,875 4,366,875     900,000      3,466,875      4,366,875  
7 นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการ  -   -  - - - - 
8 นางฐาปณ ี เตชะเจริญวิกุล กรรมการ  -   -  - - - - 
9 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ         900,000   -         900,000  900,000                 -           900,000  
10 นายปณต สิริวัฒนภักด ี กรรมการ         900,000   -         900,000  900,000                 -           900,000  
11 นายประสิทธิ ์โฆวิไลกลู (3) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ      1,440,000  960,000 2,400,000 1,360,862         567,026      1,927,888  
12 นายวีระวงค ์จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ      1,080,000  360,000 1,440,000 1,080,000         360,000      1,440,000  
13 นายสุวิทย ์เมษินทรีย์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ      1,080,000  450,000 1,530,000 1,080,000         450,000      1,530,000  
14 นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ         900,000  254,238 1,154,238 900,000 254,238     1,154,238 
15 พลต ารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต ์(4) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 1,080,000  270,000 1,350,000 921,724         230,431      1,152,155  

กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง 
1 นายสถาพร กวิตานนท์ (5) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - - - 128,276 - 128,276 

                รวม 10,080,000 6,512,270 16,592,270 9,970,862 6,079,727 16,050,589 

   หมายเหตุ  
1) ไม่รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป 
2) ไม่รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป 

3) ปี 2555 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป 
4) ปี 2555 ค่าตอบแทนส าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2555 

5) ปี 2555 ค่าตอบแทนส าหรับระยะเวลา ตั้งแต่ 1 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555 

 


