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ค่าตอบแทนประจ าปี 2559 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
ค่าตอบแทน
กรรมการ 

ประจ าปี 2559 

ค่าตอบแทน
กรรมการ 

ประจ าปี 2558 
กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหา 

และก าหนด 
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

1 ดร.ทนง พิทยะ กรรมกำรอิสระ และ ประธำนกรรมกำร 982,000 - - - - - 982,000 982,000 
2 นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำร และ รองประธำนกรรมกำร 804,000 - - - - - 804,000 804,000 
3 นำยณรงค์ แสงสุริยะ อดีตกรรมกำร และ ประธำนกรรมกำรบริหำร - - - - - - - 651,000 
4 นำยพงษ์สฤษด์ิ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมกำร และ ประธำนกรรมกำรบริหำร 342,000 309,000 - - - - 651,000 - 
5 นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

342,000 - 208,000 - 89,000 156,000 795,000 795,000 

6 นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

         
342,000  

 

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

7 นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

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

8 ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 342,000 160,000 - - - - 502,000 502,000 
9 นำงพเยำว์ มริตตนะพร กรรมกำร  กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
342,000 - - 89,000 - 89,000 520,000 520,000 

10 นำยสุวิช พึ่งเจริญ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 342,000 160,000 - - - - 502,000 502,000 
11 นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ กรรมกำร กรรมกำรสรรหำ 342,000 - - 89,000 - - 431,000 431,000 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
ค่าตอบแทน
กรรมการ 

ประจ าปี 2559 

ค่าตอบแทน
กรรมการ 

ประจ าปี 2558 
กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหา 

และก าหนด 
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

และก ำหนดค่ำตอบแทน 
12 นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร  

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

13 นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงกรรมกำรบรรษัทภิบำล  
และกรรมกำรผู้จัดกำร 

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 7,890,000 
 

หมายเหตุ :   1. นำยณรงค์ แสงสุรยิะ  ลำออกจำกำรเป็นกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 13 มกรำคม 2559 
                     2. นำยพงษ์สฤษด์ิ ตันติสุวณิชย์กุล เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2559 
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โบนัสกรรมการประจ าปี 2558 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ปี 2558 ปี 2557 

1 ดร.ทนง พิทยะ กรรมกำรอิสระ และ ประธำนกรรมกำร  2,292,000   2,538,000  
2 นำยปลิว ตรวีิศวเวทย์ กรรมกำร และ รองประธำนกรรมกำร  1,873,000   2,077,000  
3 นำยณรงค์ แสงสุริยะ กรรมกำร และ ประธำนกรรมกำรบริหำร  1,518,000   1,682,000  
4 นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแกว้ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง และกรรมกำรบรรษัทภิบำล  1,858,000   2,055,000  
5 นำยไพรัช เมฆอำภรณ ์ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล  1,672,000   1,851,000  
6 นำยสมนึก ชยัเดชสุริยะ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล  กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  1,672,000   1,851,000  
7 ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ ์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร  1,171,000   1,295,000  
8 นำงพเยำว์ มริตตนะพร กรรมกำร  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  1,215,000   897,000  
9 นำยสุวชิ พึ่งเจริญ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร  1,171,000   1,295,000  
10 นำยเรียวทำโร ซมู ิ กรรมกำร  และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  269,000   1,115,000  
11 นำยยำสุทำกะ ซูซูก ิ กรรมกำร  และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  738,000   -    
12 นำยโทโมโนริ ซูซูก ิ อดีตกรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  -     1,145,000  
13 นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  1,381,000   382,000  
14 นำยชยัวัฒน์ อุทัยวรรณ ์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง กรรมกำรบรรษัทภิบำล และกรรมกำรผู้จดักำร  1,590,000   1,318,000  
15 นำยสมโพธิ ศรีภูม ิ อดีตกรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง กรรมกำรบรรษัทภิบำล และกรรมกำรผู้จัดกำร  -     439,000  

รวม  18,420,000   19,940,000  

หมายเหตุ :      1. นำงพเยำว์ มริตตนะพร เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัท ตั้งแตว่ันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2558   
                        2. นำยเรียวทำโร ซูมิ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท ตัง้แต่วันที่ 6 เมษำยน 2558   
                        3. นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 เมษำยน 2558   
                        4. นำยณรงค์ แสงสุริยะ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั ตั้งแต่วันที่ 13 มกรำคม 2559   
                        5. นำยพงษ์สฤษดิ์ ตนัติสุวณิชย์กลุ เข้ำเป็นกรรมกำรบรษิัท ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559  
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