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ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ 8 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
สําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
 

จากหนงัสือแนวปฏิบติัท่ีดีในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ของสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย ฉบบัท่ี 1/2549 กนัยายน พ.ศ. 2549 สมาคมฯ ไดเ้สนอแนวปฏิบติัท่ีดีในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณา
องคป์ระกอบค่าตอบแทนควรแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
1) ค่าตอบแทนประจาํ เป็นการจ่ายใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นรายเดือน ไม่วา่จะมีการประชุมกรรมการหรือไม่ก็

ตาม โดยใหค้าํนึงถึงแนวปฏิบติัในอุตสาหกรรม ผลประกอบการ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ 
2) ค่าเบ้ียประชุม เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บักรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในแต่ละคร้ัง โดยจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีเขา้

ร่วมประชุมเท่านั้น 
3) ค่าตอบแทนตามผลการดาํเนินงาน เป็นค่าตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายใหก้บักรรมการปีละคร้ัง โดยเช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ีสร้าง

ใหก้บัผูถื้อหุน้ เช่น ผลกาํไรของบริษทั หรือเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 

เพ่ือใหค้่าตอบแทนของคณะกรรมการ มีความสอดคลอ้งแนวปฏิบติัท่ีดีของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทยดงักล่าว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จึงได้
กาํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ซ่ึงผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัโดยใหมี้ผลในปี
ปฏิทิน พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป จนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

  
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยมีดงัน้ี 

 

ก) กรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท ประธานกรรมการ
ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเงิน 150,000 บาท หากมีกรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารไดรั้บแต่งตั้งเพ่ิมเติมเขา้มาใหม่ 
จะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท กรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 45,000 
บาทต่อคร้ัง ประธานกรรมการจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 54,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่า ของกรรมการท่ีมิใช่
เป็นผูบ้ริหารคนอ่ืนๆ) 

ข) ประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บเบ้ียประชุม 48,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการ
ตรวจสอบคนอ่ืนๆ) และกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 40,000 บาทต่อคร้ัง 

ค) ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะไดรั้บเบ้ียประชุม 36,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 
เท่าของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคนอ่ืนๆ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ีย
ประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 30,000 บาทต่อคร้ัง 

ง) ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ จะไดรั้บเบ้ียประชุม 18,000 
บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั  1.20 เท่าของกรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคนอ่ืนๆ กรรมการบริหาร
ความเส่ียงและกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 15,000 บาทต่อคร้ัง 

จ) กรรมการท่ีเป็นชาวต่างชาติจะไดรั้บเบ้ียเดินทางเม่ือเดินทางเขา้มาในประเทศไทย เพ่ือเขา้ร่วมประชุมคณะ 
กรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ยดงัน้ี 

- จากเอเชียมายงัประเทศไทย : 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 
 - จากยโุรป/สหรัฐอเมริกาและทวปีอ่ืนๆ มายงัประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6  
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ฉ) จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใหแ้ก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) เพ่ือวางแนวทางในการจ่าย
ผลตอบแทนแก่กรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผูถื้อหุน้ โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี เม่ืออตัรา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ *(parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จะ
ไดรั้บเงินรางวลัประจาํปีในอตัราร้อยละ 0.50  ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ15 ของผลตอบแทน
เงินลงทุนของผูถื้อหุน้ และจะนาํมาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเท่าๆ กนั 

 หมายเหตุ: * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ มาจาก 

กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  
          ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม  

 
ข้อมูลเปรียบเทยีบ 
  

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยฉบบัล่าสุด 
ปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยสถาบนั
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยฉบบัล่าสุดปี 2555 เพ่ือใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีขอ้มูลประกอบการพิจารณาในการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทันั้น บริษทัฯ ไดน้าํมาใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสาํรวจโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในหมวด
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติคส์ 

หน่วย : บาท 
ต่อปีต่อคน ค่าเฉล่ีย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด TTA 
ค่าตอบแทนกรรมการ1 739,133 26,429 1,884,304 656,180 
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ2 212,689 30,000 361,575 257,333 
 

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสาํรวจโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรับ
บริษทัท่ีมีรายไดเ้กิน 10,000 ลา้นบาท 

หน่วย : บาท 
ต่อปีต่อคน ค่าเฉล่ีย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด TTA 
ค่าตอบแทนกรรมการ1 669,127 4,321 7,319,417 656,180 
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ2 386,094 31,667 3,000,000 257,333 
หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ คาํนวณจากการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ จาํนวน 11 คร้ัง (เป็นตวัเลขการประชุม
คณะกรรมการในปี 2555) และรวมค่าเบ้ียประชุมและค่าเบ้ียเดินทางของกรรมการต่างชาติ (1 คนจากโซนยโุรปและทวปีอ่ืนๆ และ 1 คน จาก
โซนเอเซีย) 
2. ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ คาํนวณจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ จาํนวน 11 คร้ัง (เป็นตวัเลข
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2555) 
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ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซ่ึงสาํรวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย3  

หน่วย : บาท 
ต่อปีต่อคน ค่าเฉล่ีย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด TTA 
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน4 38,722 8,667 220,000 17,666 
หมายเหตุ 
3. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่มีขอ้มูลสาํรวจค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน อยา่งไรกต็าม สถาบนั
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยมีขอ้มูลน้ีในปีล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2555 โดยขอ้มูลท่ีนาํเสนอขา้งตน้สาํรวจจากบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรายได้
ตั้งแต่ 10,000 ลา้นบาทข้ึนไป 
4. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ คาํนวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
ของบริษทัฯ จาํนวน 12 คร้ัง (เป็นตวัเลขการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในปี 2555)  

 
ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงสาํรวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 5  

หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่าเฉล่ีย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด TTA 
ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 25,826 4,333 80,000 18,000 
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง 19,008 2,500 40,000 15,000 
หมายเหตุ  
5. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่มีขอ้มูลสาํรวจค่าเบ้ียประชุมของกรรมการบริหารความเส่ียง  อยา่งไรกต็าม สถาบนัส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยมีขอ้มูลน้ีในปีล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2555 โดยขอ้มูลท่ีนาํเสนอขา้งตน้สาํรวจจากบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 ลา้น
บาทข้ึนไป 
 

ขอ้มูลค่าเบ้ียประชุมกรรมการกาํกบัดูแลกิจการซ่ึงสาํรวจโดยสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 6  
หน่วย : บาท 

ต่อคนต่อคร้ัง ค่าเฉล่ีย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด TTA 
ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 25,000 10,000 72,000 18,000 
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 21,318 7,500 72,000 15,000 
หมายเหตุ  
6. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่มีขอ้มูลสาํรวจค่าเบ้ียประชุมของกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  อยา่งไรกต็าม สถาบนัส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยมีขอ้มูลน้ีในปีล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2555 โดยขอ้มูลท่ีนาํเสนอขา้งตน้สาํรวจจากบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 ลา้น
บาทข้ึนไป 

 
 หากพิจารณาจากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ อตัราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยท่ีบริษทัฯ กาํหนด
ใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ อยูใ่นเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสถาบนัส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ไดจ้ดัทาํแบบสาํรวจไว ้ 
  
 ส่วนเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) ท่ีจ่ายใหก้รรมการนั้นจะจ่ายต่อเม่ืออตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้* 
(parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเงินรางวลัประจาํปีในอตัราร้อยละ 0.50 
ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ และจะนาํมาจดัสรร
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ใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเท่าๆ กนั ดงันั้นหากอตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ไม่ถึงเกณฑท่ี์บริษทัฯ 
กาํหนดไว ้บริษทัฯ กจ็ะไม่มีการจ่ายเงินรางวลัประจาํปีใหแ้ก่กรรมการ ดงันั้นเงินรางวลัประจาํปีของกรรมการจึงอาจไม่ไดมี้
ทุกปี  ซ่ึงหลกัเกณฑน้ี์ยงัคงไม่เปล่ียนแปลงจากท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัไว ้
 
หมายเหตุ: *ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ มาจาก 

กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  
          ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม  

 
หลกัเกณฑ์และวธีิการเสนอค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
ต่างๆ โดยไดก้ลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจของ
บริษทัฯ แลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย
สาํหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 ซ่ึงจะยงัคงอตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลงจนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
 


