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หลกักำรและเหตุผล    

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ลือกหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจ านวน 15 ขอ้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัและเปิดเผยการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนและบริษทัสมาชิก โดย
หลกัการขอ้หน่ึงไดก้ล่าวถึงค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงมีความส าคญัต่อความอยู่รอด
และความย ัง่ยนืของกิจการ ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารมีความเก่ียวพนัโดยตรงกบัหลกัการ     
บรรษทัภิบาลท่ีดีเนน้เร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ความเป็นธรรมหรือเสมอภาค และความโปร่งใส ใน
การจ่ายค่าตอบแทนจึงตอ้งค านึงถึงความเป็นธรรมทั้งผูรั้บและผูจ่้าย ตอ้งมีความเหมาะสมพอท่ีจะ
จูงใจใหผู้ท่ี้มีความรู้ความสามารถมาท าประโยชน์ให้กบับริษทัเพื่อให้บริษทัเกิดความย ัง่ยืน แต่ก็ไม่
ควรจ่ายสูงเกินไปจนท างานให้ไม่คุม้ค่า หรือใชอ้  านาจจ่ายผลประโยชน์ให้ตนเองในฐานะผูบ้ริหาร
มากเกินไป ท าให้ผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืนๆ เสียเปรียบและเสียหาย ซ่ึงปัจจุบนัการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัไทยมีความหลากหลาย แต่ละบริษทัมีหลกัการในการจ่ายท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจาก
บริษทัจดทะเบียนไทยยงัขาดหลกัการท่ีสามารถน ามายดึถือปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการก าหนด และการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการไวด้งัน้ี “การก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง กรรมการจึงไม่ควร
อนุมัติค่าตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการควรจดัให้มีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนท่ี
โปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้น ระดบัและองคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการควร
เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ แต่ควรหลีกเล่ียงการ
จ่ายท่ีเกินสมควร” นอกจากน้ีหลกัการดงักล่าวยงัเสนอวา่ ค่าตอบแทนของกรรมการควรจดัให้อยูใ่น
ลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ
ได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน 
(สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย, 2549 : 3-4) 

ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการมีความส าคญัอยา่งยิง่ โดยหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีไดก้ าหนดไวว้า่จะตอ้งมีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได ้โดยมีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนข้ึนมาโดยตรง ซ่ึง
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ศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการไดก้ าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นรายการท่ีแสดงเป็นบรรทดัท่ีส าคญัไวใ้นงบการเงินหรืองบการเงินรวม (ถา้มี) อีกทั้งตอ้งเปิดเผย
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจ่ายค่าตอบแทนอยา่งชดัเจนไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-
1) อีกดว้ย ซ่ึงมีหน่วยงานต่าง ๆ ไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้
เป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีได้มีการจัดท าสรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน ประจ าแต่ละปี นอกจากน้ียงัมีสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทยซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นองค์กรกลางในการก าหนดหลกัการการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อบริษทั
จดทะเบียนจะได้น าไปเป็นหลักปฏิบติัอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยมีการจดัท าเอกสารเผยแพร่ส าหรับแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ 

จากหลักการก าหนด และการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ ต้องมีกระบวนการ
ก าหนดค่าตอบแทนท่ีโปร่งใส ควรมีความเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมี
คุณภาพตามท่ีตอ้งการ แต่ควรหลีกเล่ียงการจ่ายท่ีเกินสมควรนั้น ซ่ึงพบวา่สภาพปัญหาปัจจุบนัการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัไทยมีความหลากหลาย แต่ละบริษทัมีหลกัการในการจ่ายท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงจากการสรุปขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการของศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจด
ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพบวา่บางอุตสาหกรรมมีค่าตอบแทนต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 
ในขณะท่ีบางอุตสาหกรรมมีค่าตอบแทนสูงกวา่ค่าเฉล่ีย (ศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการฯ, 2549) 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นได้ว่าการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจด
ทะเบียนนั้นมีความส าคญัยิง่ ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยซ่ึงได้ก าหนดระดับของค่าตอบแทน
ประจ าวา่ควรค านึงถึงปัจจยั 3 ประการคือ 1. แนวปฏิบติัในอุตสาหกรรม 2. ผลประกอบการและ
ขนาดของธุรกิจ และ 3. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา 
หรือภาวะความตอ้งการของบริษทันั้น ๆ ในขณะนั้น (สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย, 
2549 : 5) โดยผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2551 – 2553 เป็นระยะเวลา    3 ปี  
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วตัถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ระหวา่งปี 2551 ถึง 2553 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. ทราบถึงจ านวนค่าตอบแทนโดยเฉล่ียของแต่ละบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์และค่าตอบแทนโดยเฉล่ียของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 
2. ผลการศึกษาท่ีได้สามารถใช้เป็นตวัเทียบวดัในการประกอบการพิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้
 

นิยำมศัพท์ 
กรรมกำรบริษัทจดทะเบียน  คือ บุคคลท่ีแต่งตั้งโดยผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นเจา้ของเงินทุนเพื่อให้

ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลฝ่ายบริหารของบริษทัและดูแลผลประโยชน์แทนผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ย 3 
กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  

1)  กรรมการบริษทั ประกอบดว้ยประธานกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริษทั ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทั กรรมการเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุ้นให้เขา้มาท าหนา้ท่ีในการ
จดัการบริษทัหลกัทรัพยใ์ห้เป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อประโยชน์
สูงสุดขององคก์ร (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2547)  

2)  คณะกรรมการบริหาร/ผูบ้ริหาร คือ คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบ
อ านาจให้กระท าการแทนคณะกรรมการในการบริหารจดัการในส่วนท่ีเกินอ านาจของฝ่ายบริหาร 
เช่น อ านาจในการก่อภาระผูกพนับริษทั อ านาจในการพิจารณาความดีความชอบ การแต่งตั้งและ
การโยกยา้ย และการก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการข้ึนไป เป็นตน้  

3)  กรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีช่วยคณะกรรมการบริษทัในการตรวจสอบและสอบทานให้
บริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการอยา่งเพียงพอ (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย,์ 2553) 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร คือ ผลประโยชน์ของกรรมการท่ีไดรั้บโดยตรงทั้งท่ีไดรั้บเป็นตวั
เงิน เช่น ค่าตอบแทนประจ า ค่าเบ้ียประชุม เงินบ าเหน็จ โบนสั สวสัดิการต่างๆ เป็นตน้ และไม่เป็น
ตวัเงิน เช่น ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้น เป็นตน้ ค่าตอบแทนกรรมการเป็นลกัษณะและ
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จ านวนค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการบริษทัแต่ละรายในปีท่ีผา่นมา (ศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแล
กิจการบริษทัจดทะเบียน, 2549) 

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ บริษทัจ ากัดท่ีจดทะเบียน
หลกัทรัพยข์องตนเป็นหลกัทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีจดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลโดยส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยจะตอ้งมีทุนจดทะเบียนเฉพาะหุ้นสามญัไม่ต ่า
กว่า 10 ลา้นบาท (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2554 : [ออนไลน์])โดยไม่รวมกลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีมีทุนช าระแลว้หลงั IPO ตั้งแต่ 20 ลา้นข้ึนไป (หมวดธุรกิจ MAI) และ
ไม่รวมถึงบริษทัจดทะเบียนท่ีเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัท่ีมี
ขอ้มูลไม่สมบูรณ์ บริษทัจดทะเบียนท่ีฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และบริษทัจด
ทะเบียนท่ีมีขอ้มูลไม่ครบ 3 ปี คือ ปี 2551 ถึง 2553  


