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ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
ค่าตอบแทน
กรรมการ 
ประจ าปี 

2562 

ค่าตอบแทน
กรรมการ 
ประจ าปี 

2561 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา 

และก าหนด 
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

1 ดร.ทนง พิทยะ กรรมกำรอิสระ และ ประธำนกรรมกำร 982,000 - - - - - 982,000 982,000 
2 นำยปลิว ตรีวศิวเวทย์ กรรมกำร และ รองประธำนกรรมกำร 804,000 - - - - - 804,000 804,800 
3 นำยพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิุวณิชย์กลุ กรรมกำร และ ประธำนกรรมกำรบริหำร 342,000 309,000 - - - - 651,000 651,000 
4 นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว(1) อดีตกรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

- - - - - - - 641,713   

5 นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  
และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

        342,000  
 

- 208,000 156,000 89,000 - 795,000 716,000 

6 นำยสมนกึ ชยัเดชสริุยะ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

342,000 - 129,000 89,000 156,000 - 716,000 716,000 

7 ดร.สมบตั ิกิจจำลกัษณ์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 342,000 160,000 - - - - 502,000 502,000 
8 นำยสุวชิ พึง่เจริญ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 342,000 160,000 - - - - 502,000 502,000 
9 นำงพเยำว์ มริตตนะพร กรรมกำร  กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
342,000 - - 89,000 - 156,000 587,000 520,000 

10 นำยภทัรุตม์ ทรรทรำนนท์(2) กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

342,200  129,000  89,000 89,000 649,000 49,626 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
ค่าตอบแทน
กรรมการ 
ประจ าปี 

2562 

ค่าตอบแทน
กรรมการ 
ประจ าปี 

2561 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา 

และก าหนด 
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

11 นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ(3) อดีตกรรมกำร กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

- - - - - - - 44,417 

12 นำยชนุสเุกะ มไุร(4) กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

342,000 - - 89,000 - - 431,000 376,556 

13 นำยฮิเดะโอ มทัซโึมโตะ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร  
และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

342,000 160,000 - - - 89,000 591,000 591,000 

14 นำยชยัวฒัน์ อทุยัวรรณ์(5) อดีตกรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงกรรมกำรบรรษัทภิบำล  
และกรรมกำรผู้จดักำร 

- - - - - - - 129,011 

15 นำงสำววลยัณฐั ตรีวศิวเวทย์(6) กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียงกรรมกำรบรรษัทภิบำล  
และกรรมกำรผู้จดักำร 

342,000 160,000 - - 89,000 89,000 680,000 550,989 

รวม 5,206,000 949,000 466,000 423,000 423,000 423,000 7,890,000 7,776,312 
 

หมายเหตุ : (1) นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ถงึแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 15 ตลุำคม 2561 
  (2) นำยภทัรุตม์ ทรรทรำนนท์ ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวำคม 2561 

(3) นำยยำสทุำกะ ซูซูกิ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ 2561 
   (4) นำยชุนสเุกะ มไุร เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2561 

(5) นำยชยัวฒัน์ อทุยัวรรณ์ หมดวำระกำรเป็นกรรมกำรบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2561 
(6) นำงสำววลยัณัฐ ตรีวศิวเวทย์ ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนำคม 2561 
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ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 

1 ดร.ทนง พิทยะ กรรมกำรอิสระ และ ประธำนกรรมกำร  2,292,000   2,292,000  
2 นำยปลิว ตรีวศิวเวทย์ กรรมกำร และ รองประธำนกรรมกำร  1,873,000   1,873,000  

3 นำยพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิุวณิชย์กลุ กรรมกำร และ ประธำนกรรมกำรบริหำร 1,518,000 1,518,000 
4 นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว อดีตกรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และกรรมกำรบรรษัทภิบำล  1,734,000  1,858,000  
5 นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรบรรษัทภิบำล  1,681,000   1,672,000  

6 นำยสมนกึ ชยัเดชสริุยะ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล  กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  1,672,000   1,672,000  
7 ดร.สมบตั ิกิจจำลกัษณ์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร  1,171,000   1,171,000  
8 นำยสุวชิ พึง่เจริญ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร  1,171,000   1,171,000  

9 นำงพเยำว์ มริตตนะพร กรรมกำร  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  1,215,000   1,215,000  
10 นำยภทัรรุตม์ ทรรทรำนนท์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 115,000 - 
11 นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ อดีตกรรมกำร  และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  146,000  1,007,000 

12 นำยชนุสเุกะ มไุร กรรมกำร  และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 861,000 - 
13 นำยโทโมอะกิ มทัซโึมโตะ(7) อดีตกรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง -   1,252,359  
14 นำยฮิเดโอะ มทัซโึมโตะ(8) กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1,381,000 128,641 

15 นำยชยัวฒัน์ อทุยัวรรณ์ อดีตกรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง กรรมกำรบรรษัทภิบำล และกรรมกำรผู้จดักำร  257,000   1,590,000  
16 นำงสำววลยัณฐั ตรีวศิวเวทย์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง กรรมกำรบรรษัทภิบำล และกรรมกำรผู้จดักำร  1,333,000  -   

รวม  18,420,000  18,420,000 

หมายเหตุ :       (7) นำยโทโมอะกิ มทัซโึมโตะ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2560 
  (8) นำยฮิเดโอะ มทัซโึมโตะ เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2560 




