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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหวา่งปี 2551 ถึง 2553 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหวา่งปี 2551 
ถึง 2553 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) จ านวนทั้งส้ิน 413 บริษทั ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ  
56-1) โดยไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย   

ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของจ านวนกรรมการบริษทัแยกตามประเภทกรรมการ
พบว่า กรรมการบริษทัมีจ านวนเฉล่ียต่อปีเท่ากบั 11 คน กรรมการบริหาร/ผูบ้ริหารมีจ านวนเฉล่ีย
รวมท่ี 9 คน กรรมการตรวจสอบมีจ านวนเฉล่ียรวมท่ี 3 คน ส่วนประธานกรรมการบริษทัและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทุกบริษทัมีจ านวนต าแหน่งละ 1 คน จากการศึกษาเปรียบเทียบจ านวน
ค่าตอบแทนเฉล่ียต่อคนต่อปีของกรรมการแยกตามประเภทกรรมการพบวา่บริษทัจดทะเบียนมีการ
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร/ผูบ้ริหารมากท่ีสุด รองลงมาคือค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบริษัท และน้อยท่ีสุดคือ ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงหากพิจารณา
ค่าตอบแทนเฉล่ียแยกตามขนาดของรายได้ และขนาดของก าไร(ขาดทุน)สุทธิ พบว่าบริษทัจด
ทะเบียนมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทสอดคล้องกับผลของรายได้ และก าไร 
(ขาดทุน) สุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 



จ 
 

นอกจากน้ียงัพบวา่กลุ่มทรัพยากรมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทัมาก
ท่ีสุดเฉล่ียรวม 3 ปี เท่ากบั 81,841,492 บาท และน้อยท่ีสุดคือกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค เท่ากบั 
29,312,928 บาท แต่หากพิจารณาเป็นร้อยละของค่าตอบแทนต่อรายไดร้วมพบวา่กลุ่มสินคา้อุปโภค
บริโภค มีการจ่ายค่าตอบแทนคิดเป็นร้อยละสูงท่ีสุดเท่ากบั 1.1030 ต่อรายไดเ้ฉล่ียรวม และกลุ่ม
ทรัพยากรมีการจ่ายค่าตอบแทนคิดเป็นร้อยละนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 0.0593 

 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ีคือในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษทันั้นนอกจากจะค านึงถึงจ านวนเงินแล้ว ยงัควรค านึงถึงสัดส่วนของค่าตอบแทนต่อรายได ้
หรือก าไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษทัดว้ย และเน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีพบขอ้สังเกตคือ บริษทัจด
ทะเบียนบางบริษทัยงัไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีชดัเจน ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการก าหนด
กฎเกณฑข์ั้นต ่าเก่ียวกบัหลกัเกณฑห์รือการเปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัอย่างชดัเจน และเผยแพร่เพื่อกระตุน้ให้บริษทัจดทะเบียนฯ ปฏิบติัตาม ทั้งน้ีควรค านึงถึง
ความเหมาะสมส าหรับการแข่งขนัของโลกธุรกิจในปัจจุบนัว่าควรเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทน
กรรมการในประเด็นใดเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งมากท่ีสุด และเกิดความโปร่งใส เป็น
ธรรมมากท่ีสุด  
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Abstract 
 

This independent study is “Comparative Study of Directors’ Compensation of 
Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand Between 2008 to 2010”. The purpose of 
this study is to determine the comparative study of directors’ compensation of companies listed 
on the stock exchange of Thailand between 2008 and 2010. 413 companies listed on the Stock 
Exchange of Thailand (SET) which were collected from an annual report (Form 56-1) are used as 
the population of this study. The results represent as Percentage and Mean. 

 This study focuses on the number of directors indicated by the category of them. 
The results show that the average number of board of director is 11, the average number of CEO 
committee is 9, and the average number of audit committee is 3. All of companies listed in the 
SET have 1 chairman and 1 chair audit committee. The comparative study of Directors’ 
Compensation found that CEO committee members get the most payment from the companies 
listed in the SET, followed by the chairman of the board. The minimal payment is audit 
committee members. Moreover, when focusing the average remuneration by income size and net 
profit size, the results show that the payment of remuneration of the companies listed on the SET 
is reasonable when compare with the net income and the net profit of the companies. This follows 
the concept of remuneration’s best practice of Thai Institute of Directors (IOD). 
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 This study also found that the resource group of companies listed of the SET had 
the highest remuneration. The three-year average of remuneration was 81,841,192 Baht. But it 
has the lowest percentage of total compensation to total revenue with 0.053 times. While Group 
of consumer products had the lowest remuneration of 29,312,928 Baht but it showed the highest 
percentage of total compensation to total revenue of consumer products group with 1.1030 times.  
  There are some recommendations from this study. Firstly, the remuneration of 
companies listed on the SET should base on the proportion of the total compensation to total 
revenue. Furthermore, the remuneration disclosure of all companies listed on the SET should be 
set up, announced and done in the same direction to make the transparency and good governance 
happened. Since this study found that some of companies listed of the SET have no information 
disclosure and those new rules should be appropriate with today’s world competitive business.    
 


