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 นิยามศพัท ์         3 
บทที ่2  ทฤษฎ ีแนวคิดและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  
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   กรรมการบริหาร/ผูบ้ริหาร       7 
   องคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียน  8 
   บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียน 9 
   คณะกรรมการชุดยอ่ย 12  
   บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 13 
 ทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกบัค่าตอบแทน 16 

แนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 16 
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สารบัญ(ต่อ) 

 
          หน้า 

บทที ่4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทย        30 
ตอนท่ี 2   ศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการต่อคนต่อปี  38 
ตอนท่ี 3   ศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนเฉล่ียรวมต่อรายไดเ้ฉล่ียรวม   53 
ตอนท่ี 4 ศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนเฉล่ียรวมต่อก าไร(ขาดทุน)สุทธิเฉล่ียรวม 60 
ตอนท่ี 5   ศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนเฉล่ียจ าแนกตามขนาดของรายไดร้วม 67 
ตอนท่ี 6   ศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนเฉล่ียจ าแนกตามขนาดของก าไร(ขาดทุน) 
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 ตอนท่ี 7  ศึกษาเปรียบเทียบหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน                 

กรรมการจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 118  
ตอนท่ี 8  ศึกษาเปรียบเทียบประเภทการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 

จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม                      121 
ตอนท่ี 9  วเิคราะห์เปรียบเทียบผลจากการศึกษา กบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการ 

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
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สารบัญตาราง 

 
ตาราง             หน้า 

 1 แสดงขนาดของรายไดข้องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   27 
 2 แสดงขนาดของก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์

แห่งประเทศไทย   28 
3 แสดงจ านวนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์  าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม      30 
 4 แสดงจ านวนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ าแนกตามขนาด 

 ของรายได ้ส าหรับปี 2551   32 
5 แสดงจ านวนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ าแนกตามขนาด  

 ของรายได ้ส าหรับปี 2552      32 
   6 แสดงจ านวนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ าแนกตามขนาด 

ของรายได ้ส าหรับปี 2553   33  
7 แสดงจ านวนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ าแนกตามขนาด 

ของก าไร(ขาดทุน) สุทธิ ส าหรับปี 2551   35  
8 แสดงจ านวนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ าแนกตามขนาด 

ของก าไร(ขาดทุน) สุทธิ ส าหรับปี 2552   36 
9 แสดงจ านวนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ าแนกตามขนาด 

ของก าไร(ขาดทุน) สุทธิ ส าหรับปี 2553   37 
10 แสดงจ านวนกรรมการเฉล่ีย(คน)ของบริษทัจดทะเบียนจ าแนกตามประเภทของ 

กรรมการ ส าหรับปี 2551   39 
11 แสดงจ านวนกรรมการเฉล่ีย(คน)ของบริษทัจดทะเบียนจ าแนกตามประเภทของ 

กรรมการ ส าหรับปี 2552   40 
12 แสดงจ านวนกรรมการเฉล่ีย(คน)ของบริษทัจดทะเบียนจ าแนกตามประเภทของ 

กรรมการ ส าหรับปี 2553   41 
13 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียต่อบริษทั จ าแนกตามประเภทของกรรมการ ส าหรับปี  

2551   44 
14 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียต่อบริษทั จ าแนกตามประเภทของกรรมการ ส าหรับปี  

2552   45  
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตาราง             หน้า 

15 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียต่อบริษทั จ าแนกตามประเภทของกรรมการ ส าหรับปี  
2553   46  

16 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียต่อคนจ าแนกตามประเภทของกรรมการ ส าหรับปี 2551   49  
17 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียต่อคนจ าแนกตามประเภทของกรรมการ ส าหรับปี 2552   50  
18 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียต่อคนจ าแนกตามประเภทของกรรมการ ส าหรับปี 2553   51 
19 แสดงจ านวนรายไดร้วมเฉล่ียจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละปี   54  
20 แสดงร้อยละของค่าตอบแทนเฉล่ียรวมต่อรายไดเ้ฉล่ียรวมจ าแนกตามประเภทของ 
 กรรมการ ส าหรับปี 2551   56  
21 แสดงร้อยละของค่าตอบแทนเฉล่ียรวมต่อรายไดเ้ฉล่ียรวมจ าแนกตามประเภทของ 
 กรรมการ ส าหรับปี 2552   57 
22 แสดงร้อยละของค่าตอบแทนเฉล่ียรวมต่อรายไดเ้ฉล่ียรวมจ าแนกตามประเภทของ 
 กรรมการ ส าหรับปี 2553   58 
23 แสดงจ านวนก าไร(ขาดทุน)สุทธิรวมเฉล่ียจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละปี   61 
24 แสดงร้อยละของค่าตอบแทนเฉล่ียรวมต่อก าไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉล่ียรวมจ าแนกตาม 

ประเภทของกรรมการ ส าหรับปี 2551   63 
25 แสดงร้อยละของค่าตอบแทนเฉล่ียรวมต่อก าไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉล่ียรวมจ าแนกตาม 

ประเภทของกรรมการ ส าหรับปี 2552   64 
26 แสดงร้อยละของค่าตอบแทนเฉล่ียรวมต่อก าไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉล่ียรวมจ าแนกตาม 

ประเภทของกรรมการ ส าหรับปี 2553   65 
27   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการต่อบริษทัจ าแนกตามขนาดของรายไดร้วม  

ปี 2551   68 
28   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการต่อบริษทัจ าแนกตามขนาดของรายไดร้วม  

ปี 2552   68 
29   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการต่อบริษทัจ าแนกตามขนาดของรายไดร้วม  

ปี 2553   69 
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สารบัญตาราง(ต่อ) 

 
ตาราง            หน้า 

30 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของประธานกรรมการต่อบริษทั จ าแนกตามขนาดของ  
รายไดร้วม ส าหรับปี 2551 72 

31 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของประธานกรรมการต่อบริษทั จ าแนกตามขนาดของ  
รายไดร้วม ส าหรับปี 2552 72 

32 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของประธานกรรมการต่อบริษทั จ าแนกตามขนาดของ  
รายไดร้วม ส าหรับปี 2553 73 

33 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการบริหาร/ผูบ้ริหารต่อบริษทั จ าแนกตาม  
 ขนาดของรายไดร้วม ส าหรับปี 2551 76 
34 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการบริหาร/ผูบ้ริหารต่อบริษทั จ าแนกตาม  
 ขนาดของรายไดร้วม ส าหรับปี 2552 76 
35 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการบริหาร/ผูบ้ริหารต่อบริษทั จ าแนกตาม  
 ขนาดของรายไดร้วม ส าหรับปี 2553 76 
36   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการตรวจสอบต่อบริษทั จ าแนกตามขนาดของ 
 รายไดร้วม ส าหรับปี 2551 80 
37   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการตรวจสอบต่อบริษทั จ าแนกตามขนาดของ 
 รายไดร้วม  ส าหรับปี 2552 80 
38   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการตรวจสอบต่อบริษทั จ าแนกตามขนาดของ 
 รายไดร้วม  ส าหรับปี 2553 81 
39   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของประธานกรรมการตรวจสอบต่อบริษทั จ าแนกตาม 
 ขนาดของรายไดร้วม ส าหรับ ปี 2551 84 
40 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของประธานกรรมการตรวจสอบต่อบริษทั จ าแนกตาม 
 ขนาดของรายไดร้วม ส าหรับ ปี 2552 84 
41 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของประธานกรรมการตรวจสอบต่อบริษทั จ าแนกตาม 
 ขนาดของรายไดร้วม ส าหรับ ปี 2553 85 
42 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการต่อบริษทั จ าแนกตามขนาดของ 
 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับปี 2551 88  
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สารบัญตาราง(ต่อ) 

 
ตาราง            หน้า 

43 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการต่อบริษทั จ าแนกตามขนาดของ 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับปี 2552 90  

44 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการต่อบริษทั จ าแนกตามขนาดของ 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับปี 2553 92 

45   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของประธานกรรมการต่อบริษทั จ าแนกตามขนาดของ 
 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับปี 2551 94 
46   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของประธานกรรมการต่อบริษทั จ าแนกตามขนาดของ 
 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับปี 2552    96 
47   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของประธานกรรมการต่อบริษทั จ าแนกตามขนาดของ 
 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับปี 2553    98 
48   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการบริหาร/ผูบ้ริหารต่อบริษทั จ าแนกตาม 
 ขนาดของก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับปี 2551  100 
49   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการบริหาร/ผูบ้ริหารต่อบริษทั จ าแนกตาม 
 ขนาดของก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับปี 2552  102 
50   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการบริหาร/ผูบ้ริหารต่อบริษทั จ าแนกตาม 
 ขนาดของก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับปี 2553  104 
51   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการตรวจสอบต่อบริษทั จ าแนกตามขนาดของ 
 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับปี 2551  106 
52   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการตรวจสอบต่อบริษทั จ าแนกตามขนาดของ 
 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับปี 2552  108 
53   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการตรวจสอบต่อบริษทั จ าแนกตามขนาดของ 
 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับปี 2553  110 
54   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของประธานกรรมการตรวจสอบต่อบริษทั จ าแนกตาม 
 ขนาดของก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับปี 2551  112 
55   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของประธานกรรมการตรวจสอบต่อบริษทั จ าแนกตาม 
 ขนาดของก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับปี 2552  114 
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สารบัญตาราง(ต่อ) 

 
ตาราง            หน้า 

56   แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียของประธานกรรมการตรวจสอบต่อบริษทั จ าแนกตาม 
 ขนาดของก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับปี 2553 116 
57   แสดงจ านวนบริษทัท่ีใชห้ลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่  

กรรมการบริษทัจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 119 
58   แสดงจ านวนบริษทัโดยเปรียบเทียบประเภทการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษทั 

จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม  122 
59   แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษา กบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนด 
 ค่าตอบแทน  123 
60   แสดงจ านวนกรรมการต่อบริษทั จ าแนกตามประเภทของกรรมการ ระหวา่งปี  

2551 – 2553 126  
61 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียต่อคนจ าแนกตามประเภทของกรรมการ เปรียบเทียบกนั 
 ระหวา่งปี 2551 - 2553 127 
62   แสดงจ านวนค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเฉล่ียจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
 เปรียบเทียบกนัระหวา่งปี 2551 - 2553 128 
63   แสดงจ านวนค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเฉล่ียจ าแนกตามขนาดของรายได ้เปรียบเทียบ 
 กนัระหวา่งปี 2551 - 2553 129 
64    แสดงจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัเฉล่ียจ าแนกตามขนาดก าไร(ขาดทุน) 
 สุทธิ เปรียบเทียบกนัระหวา่งปี 2551 -2553 130 
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