เอกสารแนบ 4
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และการแกไขนโยบายการจาย
คาตอบแทนกรรมการสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย
จากหนังสือแนวปฏิบัติที่ดีในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ ของสถาบันสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ฉบับที่ 1/2549 กันยายน พ.ศ. 2549 สมาคมฯ ไดเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณา
องคประกอบคาตอบแทนควรแบงออกเปน 3 สวนคือ
1) คาตอบแทนประจํา เปนการจายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนรายเดือน ไมวาจะมีการประชุมกรรมการหรือไมก็
ตาม โดยใหคํานึงถึงแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม ผลประกอบการ ความรู ความสามารถและประสบการณของกรรมการ
2) คาเบี้ยประชุม เปนคาตอบแทนที่จายใหกับกรรมการที่เขารวมประชุมในแตละครั้ง โดยจายใหเฉพาะกรรมการที่เขา
รวมประชุมเทานั้น
3) คาตอบแทนตามผลการดําเนินงาน เปนคาตอบแทนพิเศษที่จายใหกับกรรมการปละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับ มูลคาที่
สรางใหกับผูถือหุน เชน ผลกําไรของบริษัท หรือเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุน
เพื่อใหคาตอบแทนของคณะกรรมการ
มีความสอดคลองแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณานโยบายการจายคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ
และกรรมการชุดยอยโดยใหมีผลในปปฏิทิน พ.ศ. 2554 เปนตนไป จนกวาผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ ณ ปจจุบัน (ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30
มกราคม พ.ศ. 2552)
1)
1) คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่มิใชเปน
กรรมการบริหาร)
ก) กรรมการที่มิใชเปนกรรมการบริหารทั้ง 9 คน จะ
ไดรับคาตอบแทนรายเดือนรวมทั้งสิ้น 560,000 บาท
กรรมการที่มิใชเปนกรรมการบริหารจะไดรับเบี้ย
ประชุมเปนเงินจํานวน 45,000 บาทตอครั้ง ประธาน
กรรมการจะไดรับเบี้ยประชุมเปนเงินจํานวน 54,000
บาทตอครั้ง (เทากับ 1.20 เทา ของกรรมการที่มิใชเปน
ผูบริหารคนอื่นๆ)

คาตอบแทนกรรมการที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่มิใชเปน
กรรมการบริหาร)
ก) กรรมการที่มิใชเปนกรรมการบริหารทั้ง 9 คน จะไดรับ
คาตอบแทนรายเดือนรวมทั้งสิ้น 430,000 บาท หากมี
กรรมการที่มิใชเปนกรรมการบริหารไดรับแตงตั้งเพิ่มเติม
เขามาใหม จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000
บาท กรรมการที่มิใชเปนผูบริหารจะไดรับเบี้ยประชุมเปน
เงินจํานวน 45,000 บาทตอครั้ง ประธานกรรมการจะไดรับ
เบี้ยประชุมเปนเงินจํานวน 54,000 บาทตอครั้ง (เทากับ
1.20 เทา ของกรรมการที่มิใชเปนผูบริหารคนอื่นๆ)
ข) กรรมการที่เปนชาวตางชาติจะไดรับเบี้ยเดินทางเมื่อเดิน
ทางเขามาในประเทศไทยเพื่อเขารวมประชุม
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอยดังนี้

ข) กรรมการที่เปนชาวตางชาติไมไดรับเบี้ยเดินทางเมื่อ
เดินทางเขามาในประเทศไทยเพื่อเขารวมประชุม
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอย

- จากเอเชียมายังประเทศไทย: 500 ดอลลารสหรัฐ อเมริกา
ตอวัน
- จากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย:
1,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน
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2)

3)

คาตอบแทนกรรมการ ณ ปจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรับเบี้ยประชุม
48,000 บาทตอครั้ง (เทากับ 1.20 เทาของกรรมการ
ตรวจสอบคนอื่นๆ) และกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ
จะไดรับเบี้ยประชุมจากการเขารวมประชุม 40,000 บาท
ตอครั้ง
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และประธาน
กรรมการสรรหาจะไดรับเบี้ยประชุม 18,000 บาทตอ
ครั้ง (เทากับ 1.20 เทาของกรรมการกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการสรรหาคนอื่นๆ) และกรรมการกําหนด
คาตอบแทนและกรรมการสรรหาคนอื่นๆ จะไดรับเบี้ย
ประชุมจากการเขารวมประชุม 15,000 บาทตอครั้ง

คาตอบแทนกรรมการที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
2) กรรมการตรวจสอบ
อัตราเดิมไมเปลี่ยนแปลง

3) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/กรรมการการ
ลงทุนและกรรมการบริหารความเสี่ยง
เนื่องดวยกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมกัน
เปนหนึ่งกรรมการชุดยอย โดยมีผลนับตั้งแตวันที่ 26
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการจึงเสนอใหมีการรวม
คาตอบแทนกรรมการชุดนี้เปนดังนี้

เนื่องจากที่ผานมายังไมมีกรรมการการลงทุนและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
จึงไมไดมีการเสนอ
คาตอบแทนกรรมการสําหรับกรรมการการลงทุนและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4)

4)

คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรรมการบริหาร)
กรรมการที่เปนผูบริหารจะไดไมไดรับคาตอบแทนราย
เดือนหรือคาตอบแทนในรูปอื่นๆ

5)

จายคาตอบแทนเพิ่มเติมใหแกกรรมการ ในรูปของเงิน 5)
รางวัลประจําป (โบนัส) เพื่อวางแนวทางในการจาย
ผลตอบแทนแกกรรมการใหสอดคลองกับผูถือหุน โดย
จะจายคาตอบแทนกรรมการ
ในรูปของเงินรางวัล
ประจําป เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถือ
หุน *(parent shareholders funds) เกินรอยละ 15 โดย
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
จะไดรับเงินรางวัล
ประจําปในอัตรารอยละ 0.50 ของกําไรสุทธิของงบ
การเงินรวมสวนที่เกินกวารอยละ15 ของผลตอบแทน
เงินลงทุนของผูถือหุน
และจะนํามาจัดสรรใหแก
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารเทาๆ กัน
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ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะไดรับ
เบี้ยประชุม 36,000 บาทตอครั้ง ซึ่งเทากับ 1.20 เทาของ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนคนอื่นๆ)
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนคนอื่นๆ จะไดรับ
เบี้ยประชุมจากการเขารวมประชุม 30,000 บาทตอครั้ง
ประธานกรรมการการลงทุน และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับเบี้ยประชุม 18,000
บาทตอครั้ง ซึ่งเทากับ 1.20 เทาของกรรมการการลงทุน
และกรรมการบริหารความเสี่ยงคนอื่นๆ) กรรมการการ
ลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงคนอื่นๆ จะไดรับ
เบี้ยประชุมจากการเขารวมประชุม 15,000 บาทตอครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรรมการบริหาร)
ไมเปลี่ยนแปลง
ไมเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ:
* ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถือหุน มาจาก
กําไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ทุนชําระแลว + สวนเกินมูลคาหุน + เงินสํารองตามกฎหมาย + กําไรสะสม

ขอมูลเปรียบเทียบ
ขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยฉบับลาสุด
ป พ.ศ. 2552 ซึ่งจัดทําขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหบริษัทจดทะเบียนมีขอมูลประกอบการพิจารณาใน
การจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทฯไดนํามาใชในการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยมีขอมูลดังตอไปนี้
ขอมูลคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบซึ่งสํารวจโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ธุรกิจขนสงและโลจิสติคส
ตอปตอคน
คาตอบแทนกรรมการ1
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ2

คาเฉลี่ย
506,006
219,103

คาต่ําสุด
28,750
98,333

หนวย : บาท
TTA
720,334
384,000

คาสูงสุด
1,369,345
465,000

ขอมูลคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบซึ่งสํารวจโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทที่มีรายไดเกิน 10,000 ลานบาท
ตอปตอคน
คาตอบแทนกรรมการ1
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ2

คาเฉลี่ย
1,278,633
384,174

คาต่ําสุด
108,000
83,000

ในหมวด

สําหรับ
หนวย : บาท
TTA
720,334
384,000

คาสูงสุด
5,051,656
2,660,000

หมายเหตุ
1. คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ คํานวณจากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จํานวน 7 ครั้ง (เปนตัวเลขการประชุมคณะกรรมการ
ในป 2553) และรวมคาเบี้ยประชุมและคาเบี้ยเดินทางของกรรมการตางชาติ (2 คนจากโซนยุโรปและ 2 คน จากโซนเอเซีย)
2. คาตอบแทนของกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ คํานวณจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จํานวน 9 ครั้ง (เปนตัวเลข
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในป 2553)

ขอมูลคาตอบแทนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งสํารวจโดยสถาบันสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย3
ตอปตอคน
คาตอบแทนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 4

คาเฉลี่ย
188,655

คาต่ําสุด
20,000

คาสูงสุด
480,000

หนวย : บาท
TTA
176,250

หมายเหตุ
3. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมมีขอมูลสํารวจคาตอบแทนของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน อยางไรก็ตาม สถาบัน
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมีขอมูลนี้ในปลาสุด คือ ป พ.ศ. 2551 โดยขอมูลที่นําเสนอขางตนสํารวจจากบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได
ตั้งแต 10,000 ลานบาทขึ้นไป
4. คาตอบแทนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ คํานวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ของบริษัทฯ จํานวน 5 ครั้ง (เปนตัวเลขการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนในป 2553) และรวมคาเบี้ยเดินทางของ
กรรมการตางชาติ (1 คนจากโซนเอเซีย)
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ขอมูลคาตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งสํารวจโดยสถาบันสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 5
หนวย : บาท
ตอเดือนตอคน

ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คาตอบแทน
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

20,000

กรรมการที่ไมใชผูบริหาร
และเปนกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
15,000

คาเบี้ยประชุม

ไมมี

TTA/ตอการประชุม 1 ครั้ง/
ตอคน และไมมีคาตอบแทน
รายเดือน
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 18,000 บาท
ตอครั้ง และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 15,000 บาทตอครั้ง

หมายเหตุ
5. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมมีขอมูลสํารวจคาตอบแทนของกรรมการบริหารความเสี่ยง อยางไรก็ตาม สถาบันสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยมีขอมูลนี้ในปลาสุด คือ ป พ.ศ. 2551 โดยขอมูลที่นําเสนอขางตนสํารวจจากกลุมธุรกิจบริการ (ซึ่งรวมหมวดขนสงและ
โลจิสติคส) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสถาบันกรรมการบริษัทไทยไมมีขอมูลสํารวจคาตอบแทนของกรรมการการลงทุน

หากพิจารณาจากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา อัตราคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยที่บริษัทฯ กําหนด
ใหแกกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง อยูในเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสถาบันสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ไดจัดทํา
แบบสํารวจไว
สวนเงินรางวัลประจําป (โบนัส) ที่จายใหกรรมการนั้นจะจายตอเมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถือหุน*
(parent shareholders funds) เกินรอยละ 15 โดยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจะไดรับเงินรางวัลประจําปในอัตรารอยละ 0.50
ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมสวนที่เกินกวารอยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผูถือหุน และจะนํามาจัดสรร
ใหแกกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารเทาๆ กัน ดังนั้นหากอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถือหุนไมถึงเกณฑที่บริษัทฯ
กําหนดไว บริษัทฯ ก็จะไมมีการจายเงินรางวัลประจําปใหแกกรรมการ ดังนั้นเงินรางวัลประจําปของกรรมการจึงอาจไมไดมี
ทุกป ซึ่งหลักเกณฑนี้ยังคงไมเปลี่ยนแปลงจากที่ผูถือหุนไดอนุมัติไว
หมายเหตุ:

*ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถือหุน มาจาก
กําไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ทุนชําระแลว + สวนเกินมูลคาหุน + เงินสํารองตามกฎหมาย + กําไรสะสม

หลักเกณฑและวิธีการเสนอคาตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยไดกลั่นกรองและพิจารณา
อยางละเอียดถึงความเหมาะสมตางๆ
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกําไรของบริษัทฯ
แลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยตามอัตราที่เสนอ
หมายเหตุ ในกรณีที่ผูถือหุนพิจารณาวา ยังไมควรแกไขนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยตามที่
เสนอ บริษัทฯ จะใชนโยบายการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการชุดยอย ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
สามัญประจําป ผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552
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