
 - 47 -

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10 พิจารณานโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ 
และพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 จากหนังสือแนวปฏิบัติที่ดีในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ ของสถาบันสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ฉบับที่ 1/2549 กันยายน 2549 สมาคมฯ ไดเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณา
องคประกอบคาตอบแทนควรแบงออกเปน 3 สวนคือ 

1) คาตอบแทนประจํา เปนการจายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนรายเดือน ไมวาจะมีการประชุมกรรมการ
หรือไมก็ตาม โดยใหคํานึงถึงแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม ผลประกอบการ ความรู ความสามารถและ
ประสบการณของกรรมการ 

2) คาเบี้ยประชุม เปนคาตอบแทนที่จายใหกับกรรมการที่เขารวมประชุมในแตละครั้ง โดยจายใหเฉพาะ
กรรมการที่เขารวมประชุมเทานั้น 

3) คาตอบแทนตามผลการดําเนินงาน เปนคาตอบแทนพิเศษที่จายใหกับกรรมการปละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับ   
มูลคาที่สรางใหกับผูถือหุน เชน ผลกําไรของบริษัท หรือเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุน 

 
เพื่อใหคาตอบแทนของคณะกรรมการ มีความสอดคลองแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทยดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณานโยบายการจายคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 
โดยใหมีผลในปปฏิทิน พ.ศ. 2552 เปนตนไป จนกวาผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
คาตอบแทนกรรมการ ณ ปจจุบัน (ซึ่งไดรับการอนุมัติจาก
ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 1/2551 เม่ือ
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551) 

คาตอบแทนกรรมการที่จะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

ก) คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่มิใชเปน
กรรมการบริหาร) 
 
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารไดรับคาตอบแทน
เปนรายเดือน แตจะไมไดรับคาตอบแทนใน
รูปแบบอื่นๆ เชน โบนัส หุน และเบี้ยประชุม 

ก) คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่มิใชเปน
กรรมการบริหาร) 
 
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร จะไดรับคาตอบแทนราย
เดือนในอัตราเดียวกับคาตอบแทนที่กําหนดในปปฏิทิน 
2551 กรรมการจะไดรับเบี้ยประชุมเปนเงินจํานวน 
45,000 บาทตอครั้ง ประธานกรรมการจะไดรับเบี้ย
ประชุมเปนเงินจํานวน 54,000 บาทตอครั้ง (เทากับ 1.20 
เทา ของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารคนอื่นๆ) 

ข) กรรมการตรวจสอบ 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ จะไดรับเบี้ยประชุม 
48,000 บาทตอครั้ง (เทากับ 1.20 เทาของเบี้ย
ประชุมของกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ) ขณะที่
กรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ จะไดรับเบี้ยประชุม
จากการเขารวมประชุม 40,000 บาทตอครั้ง 

ข) กรรมการตรวจสอบ 
 
 อัตราเดิมไมเปลี่ยนแปลง 

 

เอกสารแนบ 6 
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คาตอบแทนกรรมการ ณ ปจจุบัน คาตอบแทนกรรมการที่จะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 
ค) กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา 

 
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และ
ประธานกรรมการสรรหา จะไดรับเบี้ยประชุม 
12,000 บาทตอครั้ง (เทากับ 1.20 เทาของกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหาคนอื่นๆ) 
ขณะที่กรรมการกําหนดคา ตอบแทน และ
กรรมการสรรหาคนอื่นๆ จะไดรับเบี้ยประชุมจาก
การเขารวมประชุม 10,000 บาทตอครั้ง 

ค) กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา 
 
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และประธาน
กรรมการสรรหาจะไดรับเบี้ยประชุม 18,000 บาทตอ
ครั้ง (เทากับ 1.20 เทาของกรรมการกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการสรรหาคนอื่นๆ) และกรรมการกําหนด
คาตอบแทนและกรรมการสรรหาคนอื่นๆ จะไดรับเบี้ย
ประชุมจากการเขารวมประชุม 15,000 บาทตอครั้ง 

ง) คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรรมการบริหาร) 
 
กรรมการที่เปนผูบริหารจะไมไดรับคาตอบแทน
รายเดือนหรือคาตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ 

ง) คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรรมการบริหาร) 
 
ไมเปลี่ยนแปลง 

จ) จายคาตอบแทนเพิ่มเติมใหแกกรรมการ ในรูปของ
เงินรางวัลประจําป (โบนัส) เพื่อวางแนวทางในการ
จายผลตอบแทนแกกรรมการ และผูถือหุนให
สอดคลองกัน โดยจะจายคาตอบแทนกรรมการใน
รูปของเงินรางวัลประจําป เมื่อกําไรสุทธิประจําป
ของงบการเงินรวม (ไมรวมผลกําไรหรือขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง) เกิน 2,000 
ลานบาท กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจะไดรับเงิน
รางวัลประจําปในอัตรารอยละ 0.35 ของกําไรสวน
ที่เกิน 2,000 ลานบาท และจะนํามาจัดสรรใหแก
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารเทา ๆ กัน 

จ) จายคาตอบแทนเพิ่มเติมใหแกกรรมการ ในรูปของเงิน
รางวัลประจําป (โบนัส) เพื่อวางแนวทางในการจาย
ผลตอบแทนแกกรรมการใหสอดคลองกับผูถือหุน โดย
จะจายคาตอบแทนกรรมการ ในรูปของเงินรางวัล
ประจําป เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถือ
หุน* (parent shareholders funds) เกินรอยละ 15 โดย
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจะไดรับเงินรางวัลประจําป
ในอัตรารอยละ 0.50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
สวนที่เกินกวารอยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุน
ของผูถือหุน และจะนํามาจัดสรรใหแกกรรมการที่
ไมไดเปนผูบริหารเทา ๆ กัน 

หมายเหตุ: *ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถือหุน มาจาก 

กําไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  
          ทุนชําระแลว + สวนเกินมูลคาหุน + เงินสํารองตามกฎหมาย + กําไรสะสม  

 
ขอมูลเปรียบเทียบ 
 จากขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยฉบับ
ลาสุด ป 2550 ซึ่งจัดทําขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหบริษัทจดทะเบียนมีขอมูลประกอบการพิจารณาใน
การจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น พบวาคาตอบแทนของกรรมการในหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติคส มีคาเฉลี่ย
ที่ 844,183 บาทตอคนตอป และคาต่ําสุดที่  26,875 บาท ตอคนตอป และสูงสุดที่ 2,847,143 บาทตอคนตอป และ
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบในหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติคส มีคาเฉลี่ยที่ 374,513 บาทตอคนตอป และคาต่ําสุดที่ 
106,667 บาทตอคนตอป และสูงสุดที่ 980,300 บาทตอคนตอป 
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 หากเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีรายไดเกินกวา 10,000 ลานบาท จะพบวาคาตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยตอคน
ตอป มีคาเฉลี่ยที่ 1,481,007 บาทตอคนตอป  และคาต่ําสุดที่ 145,500 บาทตอคนตอป และสูงสุดที่ 6,919,506 บาทตอคนตอ
ป และคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบมีคาเฉลี่ยที่ 352,178 บาทตอคนตอป และคาต่ําสุดที่ 65,000 บาทตอคนตอป และ
สูงสุดที่ 1,925,000 บาทตอคนตอป 

 
 หากนําตัวเลขจํานวนครั้งในการประชุมกรรมการ และกรรมการตรวจสอบในรอบปบัญชี 2551 มาเปนเกณฑใน
การเปรียบเทียบกบัคาตอบแทนในป 2552 ที่เสนอเปน เงินเดือน เบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  ในป 2552 
กรรมการจะไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการ เฉลี่ย  1,022,667 บาทตอคนตอป (คิดจากการ
ประชุมกรรมการ 6 ครั้ง) และกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบเฉลี่ย 
512,000 บาทตอคนตอป   (คิดจากการประชุมกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง)  
 
 หากพิจารณาจากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา อัตราคาตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ กําหนดใหแกกรรมการที่ไมได
เปนผูบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เปนไปตามเกณฑทั่วไปที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจัดทําแบบสํารวจ
ไว สวนเงินรางวัลประจําป (โบนัส) ที่จายใหกรรมการนั้นจะจายตอเมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถือหุน* 
(parent shareholders funds) เกินรอยละ 15 โดยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจะไดรับเงินรางวัลประจําปในอัตรารอยละ 0.50 
ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมสวนที่เกินกวารอยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผูถือหุน และจะนํามาจัดสรร
ใหแกกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารเทาๆ กัน ดังนั้นหากอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถือหุนไมถึงเกณฑที่บริษัทฯ 
กําหนดไว บริษัทฯ ก็จะไมมีการจายเงินรางวัลประจําปใหแกกรรมการ ดังนั้นเงินรางวัลประจําปของกรรมการจึงอาจไมไดมี
ทุกป  
 
หมายเหตุ: *ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถือหุน มาจาก 

กําไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  
          ทุนชําระแลว + สวนเกินมูลคาหุน + เงินสํารองตามกฎหมาย + กําไรสะสม  

 
ไมมีขอมูลเปรียบเทียบสําหรับคาตอบแทนกรรมการสรรหาและกรรมการกําหนดคาตอบแทน เนื่องจากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยไมไดทําการสํารวจขอมูลไว 
 
หลักเกณฑและวิธีการเสนอคาตอบแทน 
 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยไดกลั่นกรองและพิจารณา
อยางละเอียดถึงความเหมาะสมตางๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกําไรของบริษัทฯ  
แลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามอัตราที่เสนอ 
 
หมายเหตุ ในกรณีที่ผูถือหุนพิจารณาวา ยังไมควรแกไขนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยตามที่
เสนอ บริษัทฯ จะใชนโยบายการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการชุดยอย ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
สามัญประจําป  ผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 


