
  สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5 

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 58 จำก 75 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่7 : พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
ค่าตอบแทน
กรรมการ 
ประจ าปี 

2563 

ค่าตอบแทน
กรรมการ 
ประจ าปี 

2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา 

และก าหนด 
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

1 ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 982,000 - - - - - 982,000 982,000 
2 นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการ และ รองประธานกรรมการ 804,000 - - - - - 804,000 804,000 

3 นายพงษส์ฤษดิ ์ตนัตสิุวณิชยก์ลุ กรรมการ และ ประธานกรรมการบรหิาร 342,000 309,000 - - - - 651,000 633,900 
4 นายไพรชั เมฆอาภรณ(์1) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
และกรรมการบรรษัทภิบาล 

        342,000  
 

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

5 นายสมนกึ ชยัเดชสรุยิะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

342,000 - 129,000 89,000 156,000 - 716,000 709,550 

6 ดร.สมบตั ิกิจจาลกัษณ์ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 342,000 160,000 - - - - 502,000 502,000 

7 นายสุวชิ พึ่งเจรญิ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 342,000 160,000 - - - - 502,000 502,000 
8 นางพเยาว ์มรติตนะพร(2) กรรมการ  ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
342,000 - - 89,000 - 156,000 587,000 587,000 

9 ดร.ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

342,000 - 129,000 - 89,000 89,000 649,000 649,000 

10 นายชนุสเุกะ มไุร กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

342,000 - - 89,000 - - 431,000 431,000 



  สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5 

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 59 จำก 75 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
ค่าตอบแทน
กรรมการ 
ประจ าปี 

2563 

ค่าตอบแทน
กรรมการ 
ประจ าปี 

2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา 

และก าหนด 
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

11 นายฮิเดะโอะ มทัซโึมโตะ กรรมการ กรรมการบรหิาร  
และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

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

12 นางสาววลยัณฐั ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความ
เส่ียงกรรมการบรรษัทภิบาล  
และกรรมการผูจ้ดัการ 

342,000 160,000 - - 89,000 89,000 680,000 680,000 

รวม 5,206,000 949,000 466,000 423,000 423,000 423,000 7,890,000 7,866,450 

 
หมายเหตุ :       (1) นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์ ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 
  (2) นางพเยาว ์ มรติตนะพร  ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5 

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 60 จำก 75 

 
ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2561 
1 ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 2,292,000  2,292,000  
2 นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการ และ รองประธานกรรมการ 1,873,000  1,873,000  

3 นายพงษส์ฤษดิ ์ตนัตสิุวณิชยก์ลุ กรรมการ และ ประธานกรรมการบรหิาร 1,518,000 1,518,000 
4 นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ อดีตกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการบรรษัทภิบาล - 1,466,038 
5 นายไพรชั เมฆอาภรณ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล 1,858,000  1,687,000  

6 นายสมนกึ ชยัเดชสรุยิะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1,672,000  1,672,000  
7 ดร.สมบตั ิกิจจาลกัษณ ์ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 1,171,000  1,171,000  
8 นายสุวชิ พึ่งเจรญิ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 1,171,000  1,171,000  

9 นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการ  ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  1,372,000  1,215,000  
10 นายยาสุทากะ ซูซูกิ อดีตกรรมการ  และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน -  146,222 
11 นายชนุสเุกะ มไุร กรรมการ  และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1,007,000 849,742 

12 นายฮิเดะโอะ มทัซโึมโตะ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเส่ียง 1,381,000 1,381,000 
13 นายชยัวฒัน ์อทุยัวรรณ ์ อดีตกรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผูจ้ดัการ -  257,014  
14 นายภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการบรรษัทภิบาล 1,515,000 83,014 

15 นางสาววลยัณฐั ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผูจ้ดัการ 1,590,000 1,332,986  

รวม 18,420,000 18,115,016 

 
หมายเหตุ :       (1) นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์ ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 
  (2) นางพเยาว ์ มรติตนะพร  ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2562 


