ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร
ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและ
โบนัสกรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน

การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 มีอัตราการจ่ายดังนี้
		
• ประธานกรรมการธนาคาร
เดือนละ
20,000 บาท
		
• กรรมการธนาคาร
เดือนละ
10,000 บาท
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการธนาคารด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มเดือนจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลา
การต�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการธนาคารได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนตัง้ แต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 1,325,161.30 บาท
2. เบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร

การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการธนาคารเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 มีอัตราการจ่ายดังนี้
		
• ประธานกรรมการธนาคาร
เดือนละ
12,500 บาท
		
• กรรมการธนาคาร
เดือนละ
10,000 บาท
ทั้งนี้ จ่ายเฉพาะครั้งที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน โดยกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย
คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงานอื่น ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง ให้ได้รับ
เบีย้ ประชุมเป็นรายครัง้ ในอัตราเท่ากับเบีย้ ประชุมกรรมการธนาคาร เฉพาะกรรมการทีม่ าประชุม รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน
1 ครั้งต่อเดือน ส�ำหรับกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการธนาคารให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท โดยจ่าย
เฉพาะครั้งที่มาประชุม
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุมระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 3,029,642.86 บาท*
หมายเหตุ : * ไม่รวมเบี้ยประชุมกรรมการอื่น ที่มิใช่กรรมการธนาคาร (105,000 บาท)
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ภาพรวมเบี้ยประชุมที่คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับในปี 2561
หน่วย : บาท
รายชื่อ

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร(1)
นายธัชพล กาญจนกูล(2)
นายธานินทร์ ผะเอม(3)
นางรัตนา อนุภาสนันท์
นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ(4)
นางวิไล แวดวงธรรม(5)
นายสมพร จิตเป็นธม(6)
นายฉัตรชัย ศิริไล

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

150,000.00
120,000.00
110,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
110,000.00
120,000.00
120,000.00

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

150,000.00

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
สรรหาและ
ก�ำกับดูแล
ก�ำหนด
ก�ำหนด
กิจการที่ดีและ
กลยุทธ์
ค่าตอบแทน ความรับผิดชอบ และนโยบาย
ต่อสังคมและ ทางด้าน IT
สิ่งแวดล้อม

120,000.00
150,000.00

100,000.00

150,000.00
70,000.00 30,000.00
112,500.00
70,000.00

150,000.00
- 110,000.00

คณะ
กรรมการ
ประเมินผล
กรรมการ
ผู้จัดการ ธอส.

10,000.00

10,000.00
25,000.00 62,500.00

120,000.00
90,000.00
60,000.00

คณะ
กรรมการ
กิจการ
สัมพันธ์

10,000.00
10,000.00

ยอดรวม
ต่อคน

150,000.00
370,000.00
130,000.00
327,500.00
270,000.00
390,000.00
370,000.00
332,500.00
360,000.00

กรรมการที่ออกระหว่างปี

ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม(7)
นายอวยชัย คูหากาญจน์ (8)
รวม

30,000.00
25,000.00 12,500.00
30,000.00
97,500.00
100,000.00
92,142.86
40,000.00
232,142.86
1,220,000.00 420,000.00 362,142.86 277,500.00 77,500.00 102,500.00 390,000.00 150,000.00 30,000.00 3,029,642.86

หมายเหตุ : กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการธนาคารจะได้รบั ค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครัง้ ต่อเดือน
(1) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
(2) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
(3) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
		
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
(4) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
		
(5) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
		
(6) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตัง้ แต่วนั ที่ 23 มกราคม 2561 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตัง้ แต่วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
		
และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
(7) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และด�ำรงต�ำแหน่ง
		
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561
(8) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม
		
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
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3. โบนัสกรรมการ จากผลการดำ�เนินงานปี 2560 (รับปี 2561)

		
ฐานการคำ�นวณโบนัส
		
• กรณีธนาคารมีก�ำไรสุทธิไม่เกิน 100 ล้านบาท กรรมการจะได้รับโบนัสร้อยละ 3 ของก�ำไรสุทธิเพื่อการจัดสรรโบนัส
แต่ไม่เกินคนละ 60,000 บาทต่อปี
		
• กรณีธนาคารมีก�ำไรสุทธิสูงกว่า 100 - 13,000 ล้านบาท กรรมการจะได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 65,000 - 130,000 บาท
ตามระดับของผลก�ำไรที่เพิ่มขึ้น
		
• กรณีธนาคารมีก�ำไรเพิ่มทุกช่วง 2,000 ล้านบาท กรรมการจะได้รับโบนัสเพิ่มอีก 10,000 บาท
		
• ประธานกรรมการให้ได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการร้อยละ 25
		
• กรรมการจะได้รับการจัดสรรโบนัสเพิ่มตามผลการประเมินผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของธนาคารตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดในระบบประเมินผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์และอดีตกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับเงินโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,241,221.59 บาท
สรุปค่าตอบแทนกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรายบุคคลในปี 2561
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นายธัชพล กาญจนกูล
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
4. นายธานินทร์ ผะเอม
5. นางรัตนา อนุภาสนันท์
6. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ
7. นางวิไล แวดวงธรรม
8. นายสมพร จิตเป็นธม
9. นายฉัตรชัย ศิริไล
(กรรมการผู้จัดการ)

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน

รวมค่าตอบแทน

เบี้ยประชุม

โบนัส *

240,000.00

150,000.00

281,317.21

671,317.21

120,000.00

370,000.00

227,500.00

717,500.00

120,000.00

130,000.00

227,500.00

477,500.00

120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
102,903.23
120,000.00

327,500.00
270,000.00
390,000.00
370,000.00
332,500.00
360,000.00

225,053.77
225,053.77
99,072.58
99,072.58
227,500.00

672,553.77
615,053.77
609,072.58
589,072.58
435,403.23
707,500.00

39,354.84
102,903.23
1,325,161.30

97,500.00
232,142.86
3,029,642.86

225,053.77
1,837,123.68

361,908.61
335,046.09
6,191,927.84

กรรมการที่ออกระหว่างปี

10. ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม
11. นายอวยชัย คูหากาญจน์
รวม

หมายเหตุ : * โบนัสคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจ�ำปี 2560 (รับปี 2561)
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สรุปค่าตอบแทนของอดีตกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรายบุคคลในปี 2561
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นายกฤษฎา บุญราช
2. นายสันติ ถิรพัฒน์
3. พลต�ำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
4. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
รวม

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม

-

-

โบนัส *

67,128.81
125,981.19
125,981.19
85,006.72
404,097.91

หน่วย : บาท
รวมค่าตอบแทน

67,128.81
125,981.19
125,981.19
85,006.72
404,097.91

หมายเหตุ : * โบนัสคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจ�ำปี 2560
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