สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
ข้ อมูลค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเที ยบเคี ยงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดี ยวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและผลการปฏิ บัติ ง านของกรรมการ และกรรมการชุ ด ย่อ ยแต่ ล ะท่ า น และได้เสนอแนะให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ นาเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ
สาหรั บ ปี 2564 เป็ นวงเงิ น ไม่ เกิ น จ านวน 10 ล้านบาท (สิ บ ล้านบาท) ซึ่ งเท่ ากับ วงเงิ น ในปี 2563 และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจาปี 2564 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความ
เหมาะสม นอกจากนั้น เนื่ องจากบริ ษทั ในกลุ่ม TTA มีผลขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการบริ ษทั ฯ งดจ่ายเงินรางวัลประจาปี (โบนัส) แก่กรรมการที่
มิใช่ผบู ้ ริ หาร สาหรับปี 2563
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ ในรู ปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัล
ประจาปี สาหรับปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิ บล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ี
อ านาจจัด สรรเงิ น ค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการและกรรมการชุ ด ย่อ ยตามความเหมาะสม ตามการเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รายการ
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็ นเงิน
ผลประโยชน์อื่นใด

ปี 2564
(ปี ทีเ่ สนอ)
ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ไม่มี

ปี 2563
วงเงินทีเ่ สนอ
ไม่เกิน 10 ล้านบาท

วงเงินทีจ่ ่ ายจริง
7.7 ล้านบาท
ไม่มี

ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสาหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรู ป ของ
ค่าตอบแทนรายเดื อนและเบี้ ยประชุมจานวนรวม 7.7 ล้านบาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาท) แต่มิได้มีการจ่ายเงิ นค่าตอบแทน
กรรมการในรู ปของเงินรางวัลประจาปี (โบนัส) ให้แก่กรรมการที่มิใช่ผบู ้ ริ หาร สาหรับรอบปี 2563 ตามการเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการในรู ปแบบอื่นหรื อผลประโยชน์
อื่นใดให้กบั กรรมการ นอกเหนื อจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น จานวนค่าตอบแทนรวมที่จ่ายให้แก่กรรมการ
ที่ มิ ใช่ ผูบ้ ริ ห ารไม่เกิ น วงเงิ น 10 ล้านบาท (สิ บล้านบาท) ตามที่ ได้รับอนุ ม ัติจากผู ถ้ ื อหุ ้นในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2563 รายละเอียด “ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจาปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุ ดย่อยของ TTA สาหรับปี 2563” ปรากฏภายใต้ส่วน “โครงสร้างการจัดการ” ของรายงานประจาปี 2563
(หน้า 86)
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รายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลประจาปี (โบนัส) ในปี 2563
และที่จะเสนอจ่ายสาหรับปี 2564 มีดงั นี้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั
(กรรมการที่มิใช่ผบู ้ ริ หาร)

ประเภทค่ าตอบแทนกรรมการ

อัตราค่ าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

150,000 บาท สาหรับประธานกรรมการ
24,500 บาท สาหรับกรรมการที่มิใช่ผบู ้ ริ หาร

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

54,000 บาท สาหรับประธานกรรมการ
31,500 บาท สาหรับกรรมการที่มิใช่ผบู ้ ริ หาร

เงินรางวัลประจาปี
(โบนัส)

การจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรู ปของเงิน
รางวัลประจาปี (โบนัส) จะจ่ายให้แก่กรรมการที่มิใช่ผบู ้ ริ หาร
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม
ของบริ ษทั ฯ (หลังหักกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
ยังไม่เกิดขึ้นจริ ง)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะกาหนดเงินรางวัลประจาปี
ให้แก่กรรมการตามที่เห็นเหมาะสม (โดยเป็ นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินรางวัลประจาปี ที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

33,600 บาท สาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ
28,000 บาท สาหรับกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนด
ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

25,200 บาท สาหรับประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
21,000 บาท สาหรับกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

15,120 บาท สาหรับประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
12,600 บาท สาหรับกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

15,120 บาท สาหรับประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
12,600 บาท สาหรับกรรมการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ หาร

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

100,000 บาท สาหรับประธานกรรมการบริ หาร
28,000 บาท สาหรับกรรมการบริ หาร

หมายเหตุ : บริ ษทั ฯ ไม่ มีก ารเสนอจ่ายค่าตอบแทนหรื อสวัสดิ การในรู ปแบบอื่น หรื อผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ ก รรมการ นอกเหนื อจาก
ค่าตอบแทนดังที่ปรากฎในตารางข้างต้น
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ข้ อมูลเปรียบเทียบค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่ งจัดทาขึ้นโดยสถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยฉบับล่าสุ ด ปี 2563
เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนมีขอ้ มูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั นั้น บริ ษทั ฯได้นามาใช้
ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยนามาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี
2564 ดังต่อไปนี้
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริ ษทั จดทะเบียนที่ มีรายได้ต้ งั แต่ 10,000
ล้านบาทขึ้นไป
หน่วย : บาท

ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนประจาต่อเดือน
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ค่ ามัธยฐาน
52,250
30,000

ค่ าตา่ สุ ด
14,375
6,250

ค่ าสู งสุ ด
320,000
92,000

TTA
150,000
54,000

กรรมการทีม่ ใิ ช่ ผ้บู ริหาร
ค่าตอบแทนประจาต่อคนต่อเดือน
ค่าเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง

ค่ ามัธยฐาน
31,667
21,000

ค่ าตา่ สุ ด
7,250
5,000

ค่ าสู งสุ ด
150,000
55,000

TTA
24,500
31,500

ข้อมูลค่าเบี้ ยประชุมกรรมการชุดย่อย ซึ่ งสารวจโดยสถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยประจาปี 2563
โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริ ษทั จดทะเบียนที่มีรายได้ต้ งั แต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป
ก) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสารวจโดยสถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หน่วย : บาท

ต่ อคนต่ อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ ามัธยฐาน
30,000
20,000

ค่ าตา่ สุ ด
6,250
4,375

ค่ าสู งสุ ด
100,000
100,000

TTA
33,600
28,000

ข) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งสารวจโดยสถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย
หน่วย : บาท

ต่ อคนต่ อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ค่ ามัธยฐาน
25,850
20,000

ค่ าตา่ สุ ด
6,250
5,000

ค่ าสู งสุ ด
100,000
100,000

TTA
25,200
21,000

ค) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการกากับดูแลกิจการ ซึ่งสารวจโดยสถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หน่วย : บาท

ต่ อคนต่ อครั้ง
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

ค่ ามัธยฐาน
25,750
20,000
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ค่ าตา่ สุ ด
6,250
5,000

ค่ าสู งสุ ด
100,000
100,000

TTA
15,120
12,600

