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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6 : พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 

 ตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562  ได้มีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2562 จ านวนไมเ่กิน 6 ล้านบาท จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น  และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจในการจดัสรรและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในวงเงินดงักลา่ว เช่น การก าหนดค่าตอบแทนราย
เดือน  หรือการก าหนดเบีย้ประชมุส าหรับการประชมุตามความเหมาะสมและจ าเป็นโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมต่อไป  
แตเ่ฉพาะคา่เบีย้ประชมุกรรมการเป็นดงันี ้ 

1.  นายเจริญ   สริิวฒันภกัดี  ประธานกรรมการ จ านวน - บาท 
2. คณุหญิงวรรณา  สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ จ านวน -  บาท 
3.  นายอารีพงศ์  ภูช่อุม่ รองประธานกรรมการ จ านวน 500,000 บาท 
4.  นายโชติพฒัน์  พีชานนท์  กรรมการ จ านวน 400,000 บาท 
5. นางอาทินนัท์  พีชานนท์ กรรมการ จ านวน 400,000 บาท 
6. นายฐาปน  สริิวฒันภกัดี กรรมการ จ านวน 240,000 บาท 
7. นายสมชยั  สจัจพงษ์  กรรมการ จ านวน 400,000 บาท 
8. นายอภิชยั  บญุธีรวร กรรมการ จ านวน 400,000 บาท 
9. พลต ารวจเอกเจตน์  มงคลหตัถี กรรมการ จ านวน 460,000 บาท  

 10. นายโยธิน  พิบลูย์เกษตรกิจ กรรมการ จ านวน 840,000 บาท 
11. นายผดงุเดช  อินทรลกัษณ์ กรรมการ จ านวน 800,000 บาท 
12. นางกลุภทัรา  สโิรดม  กรรมการ จ านวน 850,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษัทเป็นเงินทัง้สิน้  5,290,000 บาท 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการ     
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการ   
ตา่ง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบักลุม่บริษัทท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทัง้ได้พิจารณาถึง
อัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของ
กรรมการและการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้บริษัทและบริษัทย่อย ประสบความส าเร็จและด าเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ยืน  
จึงเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) 
จ านวนไมเ่กิน 8 ล้านบาท (แปดล้านบาทถ้วน)   ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่วจะไมก่ระทบต่อสิทธิกรรมการในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทน 
และ/หรือผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างบริษัท  โดยมีรายละเอียดของอตัราคา่ตอบแทนที่ส าคญัตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอดงันี ้

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  ก าหนดจ่ายเป็นคา่เบีย้ประชมุครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชมุ  ตามรายละเอียดดงันี ้

- ประธานกรรมการ   จ านวน  70,000 บาทตอ่ครัง้ 

- รองประธานกรรมการ จ านวน  50,000 บาทตอ่ครัง้ 

- กรรมการ  จ านวน          40,000 บาทตอ่ครัง้ 
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2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชุม     ตาม
รายละเอียดดงันี ้  

- ประธานกรรมการ   จ านวน  50,000 บาทตอ่ครัง้ 

- กรรมการ  จ านวน          40,000 บาทตอ่ครัง้ 

3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชมุตามรายละเอียด
ดงันี ้  

- ประธานกรรมการ   จ านวน  40,000 บาทตอ่ครัง้ 

- กรรมการ  จ านวน          30,000 บาทตอ่ครัง้ 

 

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 - 2563 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 

ค่าเบีย้ประชุม  

(บาท/ ครัง้) 

ค่าเบีย้ประชุม  

(บาท/ ครัง้) 

ค่าเบีย้ประชุม  

(บาท/ ครัง้) 

1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ 
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
70,000 
50,000 
40,000 

 
70,000 
50,000 
40,000 

 
70,000 
50,000 
40,000 

2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
50,000 
40,000 

 
50,000 
40,000 

 
50,000 
40,000 

3) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น  ๆ*  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
40,000 
30,000 

 
40,000 
30,000 

 
40,000 
30,000 

* คณะกรรมการบริษัทมีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / คณะกรรมการ 
  ก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล) ในการประชมุครัง้ที่ 5/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สงิหาคม 2562 
 

ทัง้นี  ้อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ  (ค่าเบีย้ประชุม) ส าหรับปี 2563 ที่ เสนอข้างต้นเท่ากับอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการ (คา่เบีย้ประชมุ) ในปี 2562 

ส าหรับอัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยที่ก าหนดไว้สูงกว่ากรรมการคนอื่นนัน้ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการ  และประธานกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคญัในการดแูลและสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

 

หมายเหต ุ 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทในฐานะพนักงานด้วย 
 2) บริษัทไมมี่การเสนอสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ให้แก่กรรมการเป็นการเฉพาะ 


