สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 13 พิจารณารับทราบค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยและพิจารณาอนุมตั ิ
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
จากหนังสื อแนวปฏิบตั ิที่ดีในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ของสถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย ฉบับที่ 1/2549 กันยายน พ.ศ. 2549 สมาคมฯ ได้เสนอแนวปฏิบตั ิที่ดีในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณา
องค์ประกอบค่าตอบแทนควรแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1) ค่าตอบแทนประจํา เป็ นการจ่ายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นรายเดือน ไม่วา่ จะมีการประชุมกรรมการหรื อไม่ก็
ตาม โดยให้คาํ นึงถึงแนวปฏิบตั ิในอุตสาหกรรม ผลประกอบการ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ
2) ค่าเบี้ยประชุม เป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กบั กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้า
ร่ วมประชุมเท่านั้น
3) ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน เป็ นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กบั กรรมการปี ละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้าง
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เช่น ผลกําไรของบริ ษทั หรื อเงินปันผลที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
มีความสอดคล้องแนวปฏิบตั ิที่ดีของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทยดังกล่าว ซึ่ งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้
กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่ งผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิโดยให้มีผลในปี
ปฏิทิน พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป จนกว่าผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น และเนื่องจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง
ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยในปัจจุบัน
(ซึ่ง
ได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554
1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
(กรรมการที่มิใช่เป็ น
กรรมการบริ หาร)

ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยที่จะเสนอต่ อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ รับทราบ/อนุมัติ
1)

ก) กรรมการที่มิใช่เป็ นกรรมการบริ หารทั้ง 9 คน

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
กรรมการบริ หาร)
ไม่เปลี่ยนแปลง

จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนรวมทั้งสิ้ น
430,000 บาท หากมีกรรมการที่มิใช่เป็ น
กรรมการบริ หารได้รับแต่งตั้งเพิม่ เติมเข้ามาใหม่
จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท
กรรมการที่มิใช่เป็ นผูบ้ ริ หารจะได้รับเบี้ยประชุม
เป็ นเงินจํานวน 45,000 บาทต่อครั้ง ประธาน
กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมเป็ นเงินจํานวน
54,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่า ของ
กรรมการที่มิใช่เป็ นผูบ้ ริ หารคนอื่นๆ)
ไม่เปลี่ยนแปลง

ข) กรรมการที่เป็ นชาวต่างชาติจะได้รับเบี้ยเดินทาง
เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเข้าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อย
ดังนี้
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(กรรมการที่มิใช่เป็ น

ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยในปัจจุบัน
(ซึ่ง
ได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554
-

จากเอเชียมายังประเทศไทย:
500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อวัน

-

จากยุโรป/สหรัฐอเมริ กาและทวีปอื่นๆ
มายังประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กาต่อวัน

ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยที่จะเสนอต่ อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ รับทราบ/อนุมัติ

2)

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ
ไม่เปลี่ยนแปลง

3)

ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม
48,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการ
ตรวจสอบคนอื่นๆ) และกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ
จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่ วมประชุม 40,000
บาทต่อครั้ง
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา

4)

5)

3)

กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา/กรรมการการ
ลงทุนและกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะ
ได้รับเบี้ยประชุม 36,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20
เท่าของกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาคน
อื่นๆ) กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาคน
อื่นๆ
จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่ วมประชุม
30,000 บาทต่อครั้ง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ประธานกรรมการการลงทุน และประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง จะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อ
ครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการการลงทุน และ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนอื่นๆ) กรรมการการ
ลงทุน และกรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนอื่นๆ จะ
ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่ วมประชุม 15,000 บาท
ต่อครั้ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ (กรรรมการบริ หาร)

ไม่เปลี่ยนแปลง และเพิ่ม
ประธานกรรมการการกํากับดูแลกิจการ
จะได้รับเบี้ย
ประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของ
กรรมการการกํากับดูแลกิจการคนอื่นๆ
จะได้รับเบี้ย
ประชุมจากการเข้าร่ วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะได้ไม่ได้รับค่าตอบแทน
รายเดือนหรื อค่าตอบแทนในรู ปอื่นๆ
จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรู ปของเงิน
รางวัลประจําปี (โบนัส) เพื่อวางแนวทางในการจ่าย
ผลตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคล้องกับผูถ้ ือหุน้
โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรู ปของเงินรางวัล

4)

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ (กรรรมการบริ หาร)
ไม่เปลี่ยนแปลง

5)

- 65 -

ไม่เปลี่ยนแปลง

ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยในปัจจุบัน
(ซึ่ง
ได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554
ประจําปี เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถ้ ือ
หุน้ *(parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดย
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จะได้รับเงินรางวัล
ประจําปี ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกําไรสุ ทธิของงบ
การเงินรวมส่ วนที่เกินกว่าร้อยละ15 ของผลตอบแทน
เงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้
และจะนํามาจัดสรรให้แก่
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารเท่าๆ กัน

ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยที่จะเสนอต่ อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ รับทราบ/อนุมัติ

หมายเหตุ:
* ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ มาจาก
กําไรสุ ทธิของงบการเงินรวม TTA - กําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ทุนชําระแล้ว + ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสํารองตามกฎหมาย + กําไรสะสม

ข้ อมูลเปรียบเทียบ
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับล่าสุ ด
ปี พ.ศ. 2553 ซึ่ งจัดทําขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่ งจัดทําขึ้นโดยสถาบัน
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยฉบับล่าสุ ดปี 2553 เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนมีขอ้ มูลประกอบการพิจารณาในการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั นั้น บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีขอ้ มูลดังต่อไปนี้
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งสํารวจโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวด
ธุรกิจขนส่ งและโลจิสติคส์
หน่วย : บาท
ต่อปี ต่อคน
ค่าเฉลี่ย
ค่าตํ่าสุ ด
ค่าสูงสุ ด
TTA
1
ค่าตอบแทนกรรมการ
493,348
41,875
1,435,717
917,016
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ2
220,625
30,000
463,333
298,666
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งสํารวจโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สําหรับ
บริ ษทั ที่มีรายได้เกิน 10,000 ล้านบาท
หน่วย : บาท
ต่อปี ต่อคน
ค่าเฉลี่ย
ค่าตํ่าสุ ด
ค่าสูงสุ ด
TTA
1
ค่าตอบแทนกรรมการ
1,362,162
136,067
6,693,167
917,016
2
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
374,311
26,667
3,086,667
298,666
หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ฯ คํานวณจากการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จํานวน 14 ครั้ง (เป็ นตัวเลขการประชุม
คณะกรรมการในปี 2554) และรวมค่าเบี้ยประชุมและค่าเบี้ยเดินทางของกรรมการต่างชาติ (1 คนจากโซนยุโรปและ 3 คน จากโซนเอเซี ย)
2. ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ คํานวณจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ จํานวน 9 ครั้ง (เป็ นตัวเลข
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2554)
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ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึ่ งสํารวจโดยสถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย3
ต่อปี ต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน4

ค่าเฉลี่ย
130,386

ค่าตํ่าสุ ด
10,000

หน่วย : บาท
ค่าสู งสุ ด
TTA
1,044,000
165,832

หมายเหตุ
3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีขอ้ มูลสํารวจค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม สถาบัน
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยมีขอ้ มูลนี้ในปี ล่าสุ ด คือ ปี พ.ศ. 2553 โดยข้อมูลที่นาํ เสนอข้างต้นสํารวจจากบริ ษทั จดทะเบียนที่มีรายได้
ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป
4. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ คํานวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ของบริ ษทั ฯ จํานวน 8 ครั้ง (เป็ นตัวเลขการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในปี 2554) และรวมค่าเบี้ยเดินทางของ
กรรมการต่างชาติ (1 คนจากโซนเอเซี ย)

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งสํารวจโดยสถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย 5
หน่วย : บาท
ต่อคนต่อครั้ง
ค่าเฉลี่ย
ค่าตํ่าสุ ด
ค่าสู งสุ ด
TTA
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
22,119
2,000
60,000
18,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
16,418
2,000
30,000
15,000
หมายเหตุ
5. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีขอ้ มูลสํารวจค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อย่างไรก็ตาม สถาบันส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทยมีขอ้ มูลนี้ในปี ล่าสุ ด คือ ปี พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยไม่มีขอ้ มูล
สํารวจค่าตอบแทนของกรรมการการลงทุน

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการซึ่ งสํารวจโดยสถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย 6
หน่วย : บาท
ต่อคนต่อครั้ง
ค่าเฉลี่ย
ค่าตํ่าสุ ด
ค่าสู งสุ ด
TTA
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
19,345
5,000
40,000
18,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ
15,548
3,000
30,000
15,000
หมายเหตุ
6. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีขอ้ มูลสํารวจค่าเบี้ยประชุมของกรรมการกํากับดูแลกิจการ อย่างไรก็ตาม สถาบันส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทยมีขอ้ มูลนี้ในปี ล่าสุ ด คือ ปี พ.ศ. 2553

หากพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่บริ ษทั ฯ กําหนด
ให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ได้จดั ทําแบบสํารวจไว้
ส่ วนเงินรางวัลประจําปี (โบนัส) ที่จ่ายให้กรรมการนั้นจะจ่ายต่อเมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ *
(parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจะได้รับเงินรางวัลประจําปี ในอัตราร้อยละ 0.50
ของกําไรสุ ทธิของงบการเงินรวมส่ วนที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ และจะนํามาจัดสรร
- 67 -

ให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารเท่าๆ กัน ดังนั้นหากอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ ไม่ถึงเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ
กําหนดไว้ บริ ษทั ฯ ก็จะไม่มีการจ่ายเงินรางวัลประจําปี ให้แก่กรรมการ ดังนั้นเงินรางวัลประจําปี ของกรรมการจึงอาจไม่ได้มี
ทุกปี ซึ่ งหลักเกณฑ์น้ ียงั คงไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ผถู้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิไว้
หมายเหตุ:

*ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ มาจาก
กําไรสุ ทธิของงบการเงินรวม TTA - กําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ทุนชําระแล้ว + ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสํารองตามกฎหมาย + กําไรสะสม

หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ โดยได้กลัน่ กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
สําหรับปี ปฏิทิน พ.ศ. 2555 ซึ่ งจะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการตามอัตราที่เสนอ โดยให้มีผลในปี ปฏิทิน พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป จนกว่าผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ น
อย่างอื่น

- 68 -

