
 
บทที ่ 2 

  ทฤษฎ ี แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
  ในการศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ระหวา่งปี 2551 ถึง 2553 นั้น ผูศึ้กษาไดศึ้กษาถึงทฤษฎี และแนวคิดท่ีน ามาใช้
ประกอบการศึกษาดงัน้ี 
 ทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกบักรรมการบริษทัจดทะเบียน 
      แนวคิดเก่ียวกบักรรมการบริษทัจดทะเบียน 
     กรรมการบริหาร/ผูบ้ริหาร 
    องคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
     บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
    คณะกรรมการชุดยอ่ย 
     บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
  ทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกบัค่าตอบแทน 
    แนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
    องคป์ระกอบและระดบัของค่าตอบแทน 
    หลกัการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
   กระบวนการในการก าหนดค่าตอบแทน 
    แนวคิดเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาล     
    กรอบแนวคิดการศึกษา 
  การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ทฤษฎ ีและแนวคิดเกีย่วกบักรรมการบริษัทจดทะเบียน 
 

  แนวคิดเกีย่วกบักรรมการบริษัทจดทะเบียน 
  คณะกรรมการบริษทัฯ ถือเป็นหัวใจส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ เป็นบุคคลท่ีมีภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์และความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื่อ
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ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามความรับผดิชอบ 
  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(2547) ไดก้ล่าวไวใ้น
คู่มือกรรมการของบริษทัหลกัทรัพยว์า่ กรรมการเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุ้นให้เขา้มา
ท าหน้าท่ีในการจดัการบริษทัหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฏหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององคก์ร ในการตดัสินใจด าเนินการใดๆ คณะกรรมการควร
กระท าอยา่งมีเหตุผลและมีอิสระภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี และควรค านึงถึงประโยชน์ของบริษทั
หลกัทรัพยเ์ป็นส าคญั  
  ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2551 : 2) ไดใ้ห้ความหมายของคณะกรรมการไวใ้นวารสาร
บริหารธุรกิจ ในหวัขอ้ความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้ริหารตามกฎหมายวา่ คือ กลุ่มบุคคลท่ี
แต่งตั้งโดยผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นเจา้ของเงินทุนเพื่อให้ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลฝ่ายบริหารของบริษทัและดูแล
ผลประโยชน์แทนผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในการควบคุมดูแล
การด าเนินงานของผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการใหบ้รรลุตามเป้าหมายของบริษทั และมีความรับผิดชอบ
ต่อผูถื้อหุน้และบุคคลภายนอก  ดงันั้นคณะกรรมการจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนให้บริษทัมีการก ากบั
ดูแล ท่ี ดี  โดย เฉพาะความ เน้นไป ท่ีบทบาท หน้า ท่ีและโครงส ร้างของคณะกรรมการ                       
ซ่ึงคณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ  รวมทั้งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีจะสามารถสร้างกลไกการ
ถ่วงดุลอ านาจภายในไดอ้ย่างเหมาะสม  คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบั
ควบคุมดูแล  ให้ขอ้ช้ีแนะในการปรกอบธุรกิจฝ่ายจดัการ รวมทั้งตรวจสอบการท างานของฝ่าย
จดัการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงในการปฏิบติัหน้าท่ี ดงักล่าวคณะกรรมการก ากบั
หลบัทรัพยแ์ละตามตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก าหนดไวคื้อ มีความยุติธรรม (Fairness) มีความ
โปร่งใส (Transparency) มีความรับผิดชอบตามหนา้ท่ี (Accountability) และมีความรับผิดชอบใน
งาน (Responsibility)  
 นอกจากน้ีศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2551 : 44) ยงัไดก้ล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกบักรรมการเป็น
เหมือนตวัแทน ในวารสารวิชาชีพบญัชี วา่ มนุษยทุ์กคนในองคก์รยอ่มมีแรงผลกัดนัในอนัท่ีจะท า
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัดว้ยกนัทั้งส้ิน ดงันั้น ผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการจะพยายามหาหนทางในการ
สร้างมูลค่าสูงสุดใหก้บักิจการก็ต่อเม่ือพิจารณาแลว้เห็นวา่หนทางนั้นเอ้ืออ านวยผลประโยชน์ให้กบั
ตนเองดว้ย สมมุติฐานท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัทฤษฎีการเป็นตวัแทนก็คือผูเ้ป็นเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุ้นกบั
ตวัผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการต่างมีความขดัแยง้ทางดา้นผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั โดยท่ีผูบ้ริหาร
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หรือฝ่ายจดัการจะสร้างอรรถประโยชน์สูงสุดให้กบัตวัเองโดยไม่ค  านึงถึงว่าการกระท าเช่นนั้นจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ตวัผูเ้ป็นเจา้ของกิจการหรือไม่ 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจมนัเป็นความสัมพนัธ์กนัระหว่างตวัการ (Principal)  
กบัตวัแทน (Agency) กล่าวคือ ตวัการไดว้า่จา้งโดยจ่ายค่าตอบแทนให้ตวัแทนเขา้มาด าเนินงานให้
ตน และตวัแทนจะตอ้งรายงานการด าเนินงาน ฐานะการเงินของกิจการท่ีตนรับผิดชอบพร้อมทั้งส่ง
มอบผลประโยชน์ให้ตวัการ จากแนวคิดพื้นฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีการแบ่งแยกการเป็น
เจา้ของจากการจดัการ ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการพื้นฐานสามประการ ไดแ้ก่ 

- อ านาจสูงสุดของการเป็นเจา้ของ คือ เจา้ของแต่ตั้งกรรมการใหดู้แลทรัพยสิ์น ของตน 
- อ านาจตามหน้าท่ีของคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการการเลือกผูจ้ดัการเพื่อเพิ่ม

มูลค่าสินทรัพยข์องเจา้ของ 
- หน้าท่ีปฏิบัติตามของฝ่ายจัดการ คือ ผู ้จ ัดการท างานเน้นตามวัตถุประสงค์ท่ี

คณะกรรมการก าหนดในนามของเจา้ของ 
การแยกการเป็นเจา้ของจากการจดัการสร้างให้เกิดความเก่ียวพนัตามกฎหมายว่าด้วย 

ตวัแทน โดยความเก่ียวพนัระหวา่งกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุ้นเป็นความรับผิดชอบอนัเกิด
จากความเช่ือใจและไวว้างใจต่อกนัโดยท่ีกรรมการมีความรัยผดิชอบตามหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุ้น และฝ่าย
จดัการมีความรับผดิชอบตามหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ซ่ึงการแยกดงักล่าวน้ีอาจน าไปสู่
ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท าใหต่้างมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

จากแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวสรุปได้ว่า กรรมการบริษทัมีความส าคญัและมีบทบาท
อยา่งยิง่ท่ีจะท าให้ให้บริษทัเกิดความอยูร่อดและความย ัง่ยืน และปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนให้บริษทัมีการ
ก ากบัดูแล  ท่ีดี 

 
  กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร 
  “ผูบ้ริหาร” หมายความวา่ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก
นบัต่อผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และ
ให้หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการ
ฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย,์ 2554. 
[ออนไลน์]) 
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ผูบ้ริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 

ภาพท่ี 1 แสดงตวัอยา่งโครงสร้างของบริษทัจดทะเบียน 
ท่ีมา : ศูนยพ์ฒันำกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียน, 2549 : เอกสำรแนบ 1 

 
  องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน  
  องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปน้ี (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย,์ 2554. [ออนไลน์]) 

1. มีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน กรรมการบริษทัฯ มีอายุไม่เกิน 
70 ปี และมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนั 

2. มีกรรมการอิสระจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและตอ้งไม่
นอ้ยกวา่ 3 คน ซ่ึงจะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3. ประธานกรรมการบริษทัฯ ไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย เพื่อใหก้ารท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยมีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง 

4. กรรมการบริษทัฯ เป็นผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ สมควรประกอบดว้ย ผูท่ี้มี
ความรู้ดา้นเฉพาะทางอยา่งนอ้ย 3 คน ดา้นกฎหมายอยา่งนอ้ย 1 คน และดา้นบญัชีและการเงินอยา่ง
นอ้ย 1 คน 

5. กรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ี
จะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

ผจก.ฝ่ายผลิต ผจก.ฝ่ายโรงงาน ผจก.ฝ่ายการเงิน ผจก.ฝ่ายบญัชี ผจก.ฝ่ายธุรการ ผจก.ฝ่ายจดัซ้ือ 

ผูช่้วย MD (5) 
 

ผูช่้วย MD (4) 
 

ผูช่้วย MD (3) 
 

คณะกรรมการบริษทั 

MD 

รอง MD (2) 
 

รอง MD (1) 
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6. กรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าใจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและ
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

7. กรรมการบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งเพียงพอ 

8. การแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีความโปร่งใสและปราศจากอิทธิพลของผู ้
ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมหรือฝ่ายจดัการ และสร้างความมัน่ใจให้แก่บุคคลภายนอก โดยผ่าน
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั
ฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีพิจารณาดว้ยความรอบคอบในการเสนอ
ช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษทัฯ พร้อมประวติัอย่างเพียงพอส าหรับการตดัสินใจ 
เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ต่อไป ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการ
บริษทัฯ แทนกรรมการท่ีออกก่อนครบวาระใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้ง 

9. มีการเปิดเผยประวติัและขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทัฯ ทุก
คน และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 

10. มีการจัดแบ่ งบทบาทหน้า ท่ี ระหว่า งประธานกรรมการ กรรมการ 
คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
 
  บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ ง ข้ึนตามกฎหมายมหาชน เพื่อด าเนินธุรกิจภายใต้
วตัถุประสงคท่ี์จดทะเบียนไวช้ดัเจน โดยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ซ่ึง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯ ในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้นทั้งปวงตาม
กฎหมาย จึงมีความส าคญัสูงสุดในการก าหนดนโยบายและทิศทางในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจน
ก ากับดูแลและก าหนดจรรยาบรรณขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุ
วตัถุประสงค์อนัจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ และผูถื้อหุ้นทุกราย ดงันั้นบริษทัฯ จึง
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและหลกัปฏิบติัของคณะกรรมการและกรรมการบริษทัฯ เพิ่มเติมจากท่ี
กฎหมายก าหนด เพื่อเป็นแบบอยา่งให้พนกังานทุกระดบัยึดมัน่เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และ
เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุ้น และนักลงทุนทัว่ไปดงัน้ี (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย,์ 2554. [ออนไลน์]) 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ี ตลอดจนก ากบัดูแลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นอย่าง
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เคร่งครัด โดยยดึหลกั “ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน” ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยก าหนด 

2. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูก้  าหนดจรรยาบรรณของบริษทัฯ เพื่อให้
กรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร พนกังาน รวมถึงลูกจา้งทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั
ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบริษทัฯ เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

3. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ เช่น วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน
และงบประมาณตลอดจนก ากบัดูแลการปฏิบติัการของฝ่ายจดัการตามแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและเป็นอิสระ 

4. คณะกรรมกรบริษทัฯ ตอ้งดูและให้บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 
โปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ เพื่อรักษาภาพลกัษณ์
ขององคก์รใหเ้ป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของสังคมโดยรวม 

5. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งปกป้องดูแลรักษาผลประโยชน์และสิทธิของผูถื้อ
หุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

6. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk 
Management) ให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร และก ากบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหาร
จดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับและวธีิควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ อยา่ง
เหมาะสม 

7. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีระบบบญัชีรายงานทางการเงินและการ
สอบบญัชีมีความน่าเช่ือถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็น
ประจ า เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี และอาจแต่งตั้ งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองข้ึน เพื่อช่วยศึกษาและ
กลัน่กรองงานตามความจ าเป็นโดยเฉพาะในกรณีท่ีตอ้งอาศยัความเป็นกลางในการวนิิจฉยั 

9. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง 

10. คณะกรรมการบริษทัฯ ต้องจดัให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามา
รับผดิชอบในต าแหน่งบริหารท่ีส าคญัทุกระดบัอยา่งเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใส 
เป็นธรรม 
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11. คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ท่ีจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน ตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อน 

12. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าท่ีให้
ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ ปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

13. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความส าคญักับการด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนอย่างย ัง่ยืนของสังคมไทย โดย
เร่ิมตน้ท่ีการยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีข้ึน เพื่อให้ชุมชน
และโรงงานสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

14. กรรมการบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรู้ความสามารถอยา่งเต็มก าลงั 
อุทิศเวลา รับผิดชอบต่อการตดัสินใจของตนเอง โดยใช้ดุลยพินิจอยา่งอิสระ บทพื้นฐานของความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัและรอบคอบ ดว้ยวจิารณญาณเยี่ยงวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึง
กระท าภายใตส้ถานการณ์อย่างเดียว โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผู ้
ถือหุ้นทุกฝ่าย พร้อมทั้งค  านึงถึงจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

15. กรรมการบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ไม่ใช้ขอ้มูลภายใน
แสวงหาประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื่อผูอ่ื้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เป็นผูน้ าในเร่ืองจริยธรรม 
และเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการ่ีดีของบริษทัฯ 

16. กรรมการบริษทัฯ ตอ้งละเวน้และหลีกเล่ียงการมีส่วนร่วมในกิจการใดๆ ซ่ึงมี
ส่วนได้เสียกบักิจการของบริษทัฯ หรืออาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 
รวมทั้งสอดส่องดูแลเร่ืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั 

17. กรรมการบริษัทฯ ต้องรายงานให้บริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัการบริหารจดัการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

18. กรรมการบริษทัฯ ทุกคน มีหน้าท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
และการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง หากมีภารกิจส าคญัท่ี  ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ ให้แจง้ต่อ
ประธานกรรมการบริษทัฯ  
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  คณะกรรมการชุดย่อย 
  คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยตามกฎหมาย คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และอาจจะแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเร่ืองตามความจ าเป็น โดยผ่าน
กระบวนการพิจารณาสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้งน้ี เพื่อพิจารณา
กลัน่กรองงานท่ีส าคญั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ และสร้างความ
เช่ือมัน่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย (ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย,์ 
2554. [ออนไลน์]) 
 องคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ มีจ านวนอยา่งนอ้ย 3 
คน ด ารงต าแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษทัฯ แต่ไม่เกินคราวละ 3 ปี โดยตอ้งมีคุณสมบติั 
ดงัน้ี 

1.1 ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ 
1.2 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้

ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับ
เดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

1.3 ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั
เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

2. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เป็นกรรมการบริษทัฯ มีจ านวนอย่างน้อย 3 
คน โดยเป็นกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน ด ารงต าแหน่งวาระการเป็นกรรมการบริษทัฯ ประธาน
กรรมการก ากบัดูแลกิจการควรเป็นกรรมการอิสระ 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการบริษทัฯ มีจ านวน
อยา่งนอ้ย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน ด ารงต าแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ หรือเป็น
กรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นกรรมการบริษทัฯ มีจ านวนอย่างน้อย 3 
คน และควรเป็นกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน ด ารงต าแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษทัฯ 
 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
   1.  ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย,์ 2554. [ออนไลน์])  

 1.1   สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกตอ้งและเพียงพอ 
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 1.2 สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ
ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน  

1.3 สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯ  

1.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ี
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบั
ผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 21 

1.5 พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลของบริษทัฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สงสุดต่อบริษทัฯ  

1.6 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
        1.6.1  ความเห็นเก่ียวกับความถกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

1.6.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษทั 

1.6.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทัฯ  

1.6.4   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี     
1.6.5  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ี

เก่ียวโยงกนั  
1.6.6  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  
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1.6.7  ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บ
จากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร        

1.6.8  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้
ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
      1.7  สอบทานการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัฯ เพื่อให้เกิดความ
เช่ือมโยงกบัการควบคุมภายใน  
    1.8 ทบทวนและเสนอขอ้แก้ไข ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัภาวการณ์  
    1.9  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ในการปฏิบติัการดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรง และคณะกรรมการของบริษทัฯ ยงัคงมีความ
รับผดิชอบในการด าเนินงานของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก  
      1.10 หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

1.10.1  รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
1.10.2  การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบ

ควบคุมภายใน  
1.10.3  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
 
2.   ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ  

    2.1 พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการท่ี ดี ต่อ   
คณะกรรมการบริษทัฯ  
    2.2  ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ พนักงานและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนพฒันาและยกระดบัระบบการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทั   สู่มาตรฐานสากล  
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3.  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  
    3.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทฯ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส  
      3.2 สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการบริษทัฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
    3.3 เสนอความเห็นเร่ืองการคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือเป็น
กรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาน าเสนอท่ีประชุมผู ้ ถือหุ้นแต่งตั้ งเป็น
กรรมการบริษทัฯ    
    3.4  พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม
และสมเหตุสมผลให้แก่กรรมการบริษทัฯ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดับรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป   

3.5 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เพื่อ
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติั  
      3.6  พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานและเสนอค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบั
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไปต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั 
  

4.   ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
     4.1 ก าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียงต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   

4.2   สอบทานใหมี้การปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร   
4.3  ใหค้  าแนะน าในการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญั โดยเฉพาะความเส่ียงทาง

การเงินและความผนัผวนของราคาผลิตภณัฑใ์หอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้  
4.4  สอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียง และติดตามความเส่ียงท่ี

ส าคญั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการจดัการความเส่ียงเพียงพอและเหมาะสม  
 จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ กรรมการบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหาร/กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงคณะกรรมการแต่ละต าแหน่ง
นั้นมีบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีแตกต่างกนั โดยมีวตัถุประสงคก์ารปฏิบติังานเดียวกนัคือ การ
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ปฏิบติัโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั ให้บริษทัสามารถอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน และตอ้งปฏิบติั
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
 
ทฤษฎ ี และแนวคิดเกี่ยวกบัค่าตอบแทน 
 

 แนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   (สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย, 2550)  

1. ค่าตอบแทนกรรมการ  
 ค่าตอบแทนของกรรมการควรจดัให้อยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ี
ปฏิบติัอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ 
(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน 
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย ควรไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมดว้ย 

2. ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงควรเป็นไปตามหลกัการ

และนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนดภายในกรอบท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และเพิ่ม
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั ระดบัค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจูงใจในระยะ
ยาว ควรสอดคลอ้งกบัผลงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคน 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควร
เป็นผูป้ระเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทุกปีเพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ โดยใชบ้รรทดัฐานท่ีไดต้กลงกนัล่วงหนา้กบักรรมการผูจ้ดัการ
ตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเก่ียวกับการปฏิบติัตาม
วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพฒันาผูบ้ริหาร ฯลฯ ผลประเมินขา้งตน้ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควร
เป็นผูส่ื้อสารผลการพิจารณาใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบ 
         

องค์ประกอบและระดับของค่าตอบแทน (สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย, 
2549 : 3-5) 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการ ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามหลกั 
Fiduciary Duty อนัเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย และกรรมการจะตอ้งมีความรับผิดทั้ง
ทางแพง่และทางอาญาหากไม่ไดป้ฏิบติัตามความทุ่มเท (Dedication) ของกรรมการแต่ละคนรวมทั้ง
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คุณค่า (Value) ท่ีได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ จึงควรก าหนดองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนประจ า (Retainer Fee) ท่ีจ่ายให้กบักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
(Non-Executive Director) เป็นรายเดือนไม่วา่จะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม โดยใน
การก าหนดระดบัของค่าตอบแทนประจ าควรค านึงถึงปัจจยั 3 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

•   แนวปฏิบติัในอุตสาหกรรม 
•   ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 
•  ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา

หรือภาวะความตอ้งการของบริษทันั้นๆ ในขณะนั้น โดยจะตอ้งพิจารณาทั้งสามประการประกอบ
กนัเพื่อให้บริษทัสามารถจูงใจกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัความจ าเป็นของบริษทัมาเป็น
กรรมการได ้

2. ค่าเบ้ียประชุม (Attendance Fee) เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กบักรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชุมในแต่ละคร้ัง โดยจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 

2.1 ค่าเบ้ียประชุมอนุกรรมการ 
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ควรได้รับค่าเบ้ียประชุมจากการเข้าร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการดว้ย โดยอาจก าหนดอตัราค่าเบ้ียประชุมของคณะอนุกรรมการไวใ้นระดบัต ่ากวา่
หรือเท่ากับคณะกรรมการชุดใหญ่ เน่ืองจากขอบเขตหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการมีจ ากัดกว่า
คณะกรรมการโดยรวม 

 
2.2 ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการและประธาน 
อนุกรรมการ ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 

ควรไดรั้บค่าเบ้ียประชุมในอตัราส่วนท่ีสูงกวา่กรรมการและอนุกรรมการคนอ่ืน ๆ โดยควรก าหนด
ไวเ้ป็นนโยบายท่ีชดัเจนและมีการเปิดเผยใหเ้ป็นท่ีทราบโดยทัว่ไป 

2.3 ระดบัของค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 
ระดบัของค่าเบ้ียประชุมกรรมการ เม่ือคิดเป็นมูลค่าโดยรวมแลว้ ไม่ควรสูง

กวา่ค่าตอบแทนประจ า อยา่งไรก็ตามควรอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะท าให้กรรมการ
จ ากดัจ านวนบริษทัท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการเท่าท่ีมัน่ใจว่าจะสามารถอุทิศเวลาในการเขา้ร่วม
ประชุมและท าหนา้ท่ีของกรรมการไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

3. ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Incentive Fee) เป็นค่าตอบแทนพิเศษท่ีจ่าย
ใหก้บักรรมการแต่ละคร้ังโดยเช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ี สร้างให้กบัผูถื้อหุ้นเช่นผลก าไรของบริษทั หรือ
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เงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น เป็นตน้ ซ่ึงค่าตอบแทนในส่วนน้ีไม่ควรจะอยูใ่นระดบัท่ีสูงจนเกิน
ควร 

ในกรณีท่ีบริษทัจะพิจารณาการให้ Stock Option เป็นส่ิงจูงใจและรักษากรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานให้อยูร่่วมงานกบับริษทัในระยะยาว คณะกรรมการควรพิจารณาโครงสร้าง
ของ Stock Option ดงักล่าววา่ ไดมี้การก าหนดอยา่งเหมาะสม โดยยึดหลกัความสมดุล เสมอภาค 
และสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างมูลค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาว รวมทั้งสามารถรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพไดอ้ย่างแทจ้ริง โดยจะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวให้ ผูถื้อหุ้นได้
พิจารณาอยา่งโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎระเบียบของทางการ 

ทั้ ง น้ีในการพิจารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทนให้อยู่ในดุลยพิ นิจของ
คณะกรรมการแต่ละบริษทัในการก าหนดสัดส่วนของค่าตอบแทนแต่ละประเภทให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ของบริษทั โดยมีขอ้เสนอแนะว่าส าหรับบริษทัท่ีไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนในสอง
ประเภทแรก คือ ค่าตอบแทนประจ าและค่าเบ้ียประชุมในอตัราท่ีสูงได ้ก็อาจพิจารณาให้น ้ าหนกักบั
ค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานในสัดส่วนท่ีสูงข้ึน อนัจะท าใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัผู ้
ถือหุน้ดว้ย 

 
หลกัการพจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
ศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ได้ก าหนดแนวปฏิบติั เร่ืองคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเก่ียวกับกฎบตัรคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนไวด้ังน้ี (ศูนย์พฒันาการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2551 : 2-4) 

1. การพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรมีหน้าท่ีพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์

การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ีเพื่อใหรู้ปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรด าเนินการดงัน้ี 

1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั (ถา้มี) 
1.2 พิจารณาขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม

เดียวกบับริษทั 
1.3   ก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามท่ี

คาดหวงั ใหมี้ความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลท่ีช่วยใหง้านของบริษทัประสบผลส าเร็จ 
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1.4 ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจ านวน
เงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งน้ี หลกัการส าคญัใน
การพิจารณารูปแบบค่าตอบแทนแต่ละประเภท ไดแ้ก่ 

- ค่าตอบแทนประจ า (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน 
ค่าตอบแทนรายปี เป็นตน้ ควรค านึงถึงปัจจยั 3 ประการ คือ 1) แนวปฏิบติัท่ีบริษทัในอุตสาหกรรม
เดียวกันใช้อยู่ 2) ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท 3) ความรับผิดชอบ ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการหรือกรรมการผูจ้ดัการท่ีบริษทัตอ้งการ 

- ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานของบริษทั (Incentive) ควร
เช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ีบริษทัสร้างให้กบัผูถื้อหุ้น เช่น ผลก าไรของบริษทัหรือเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผู ้
ถือหุน้ เป็นตน้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการในส่วนน้ีไม่ควรจะอยูใ่นระดบัท่ีสูงจน
เกินควร 

- นอกจากน้ี กรรมการอาจได้รับค่าเบ้ียประชุม (Attendance Fee) 
เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนประจ า และค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนควรพิจารณาให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบติัหน้าท่ี
โดยการเขา้ประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 

ทั้งน้ีในการพิจารณาค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนควรพิจารณาใหเ้หมาะสมและเพียงพอท่ีจะท าใหก้รรมการจ ากดัจ านวนบริษทัท่ีจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการไม่ให้มากจนเกินไป เพื่อท่ีกรรมการจะไดมี้เวลาเพียงพอท่ีจะเขา้ประชุมและท า
หนา้ท่ีกรรมการใหแ้ก่บริษทัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

1.5  พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหน่วยงานทางการ
ก าหนดหรือขอ้แนะน าท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.   การพิจารณาเกณฑป์ระเมินผลกรรมการผูจ้ดัการ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรมีหน้าท่ีก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผล

กรรมการผูจ้ดัการและน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ส่วนกระบวนการ
ประเมินผลคณะกรรมการบริษัทอาจประเมินผลกรรมการผู ้จ ัดการเองหรือมอบหมายให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประเมินก็ได ้

3. การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรมีหน้าท่ีพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน

ประจ าปีของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ โดยควรด าเนินการดงัน้ี 
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3.1 ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการตาม
หลกัเกณฑก์ารจ่ายท่ีไดพ้ิจารณาไว ้

3.2 ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ ควรพิจารณาผล
ประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการประกอบดว้ย 

3.3 เปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม
เดียวกบับริษทั 

3.4 น าเสนอค่าตอบแทนท่ีก าหนดต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้อนุมติั
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษทัต้อง
น าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

4.  การเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ (หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น) ให้แก่
กรรมการและพนกังาน 

หากมีการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ (หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น) ให้แก่
กรรมการและพนกังาน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เง่ือนไขต่างๆ ช่วยจูงใจ
ให้กรรมการและพนกังานปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผูถื้อหุ้นในระยะยาวและ
สามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพได้อย่างแทจ้ริง แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งไม่สูงเกินไปและเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุน้ดว้ย 

นอกจากน้ี หากมีกรรมการหรือพนกังานรายใดจะไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพยเ์กิน
กวา่ 5% ของจ านวนหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีจะจดัสรร ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ระบุว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งพิจารณา
ความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตามตอ้งไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีจะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยเ์กินกว่า 5% ดว้ย ถึงจะมีสิทธิในการให้ความ
เห็นชอบ 

   
กระบวนการในการก าหนดค่าตอบแทน (สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย, 

2549 : 6) ไดก้ าหนดกระบวนการในการก าหนดค่าตอบแทน ดงัน้ี 
1. คณะกรรมการบริษทัควรพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการค่าตอบแทนเพื่อท า

หน้าท่ีเสนอแนะเร่ืองค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งพิจารณานโยบาย
เก่ียวกับค่าตอบแทนของบริษทัโดยรวมต่อคณะกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการท่ีตั้ งข้ึนควร
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ (Independent Director) อย่างนอ้ย 2 ใน 3ของจ านวนอนุกรรมการ 
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ส่วนท่ีเหลือเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director) โดยประธานอนุกรรมการ
ควรเป็นกรรมการอิสระ 

2. คณะอนุกรรมการค่าตอบแทนควรพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดย
มีขอ้มูลประกอบการพิจารณาจากผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการท่ีมีการจดัท าข้ึน หรือโดยการ
วา่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อให้ขอ้เสนอแนะค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมส าหรับองคก์ร 

3. คณะอนุกรรมการค่าตอบแทนควรใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นเป็น
ประจ าทุกปี โดยในการน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัคณะกรรมการควรเปิดเผยถึงนโยบาย
และหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาด้วยนอกเหนือจากมูลค่าของ
ค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบาย หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน 
รวมทั้งเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทท่ีกรรมการไดรั้บทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทัเป็นรายบุคคล 

จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารมีความส าคญัต่อ
การอยู่รอดของบริษทัและความย ัง่ยืนของบริษทั จึงได้มีการพฒันาแนวคิดและหลักปฏิบติัท่ีดี
เก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร โดยในการจ่ายค่าตอบแทนนั้นต้อง
ค านึงถึงความเป็นธรรมทั้งผูจ่้ายและผูรั้บ ตอ้งมีความเหมาะสมพอท่ีจะจูงใจให้ไดค้นท่ีมีความรู้
ความสามารถมาท าประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษทั แต่ก็ไม่ควรจ่ายสูงเกินไป หรือต ่าเกิดไป หรือใช้
อ านาจจ่ายผลประโยชน์ให้ตนเองในฐานะผูบ้ริหารมากเกินไปจนท าให้ผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
เสียเปรียบหรือเสียหาย ซ่ึงการพิจารณาการจ่ายค่าตอบนั้นประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 1. ค่าตอบแทน
ประจ า (Retainer Fee) 2. ค่าเบ้ียประชุม (Attendance Fee) เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กบักรรมการท่ี
เขา้ร่วมประชุมในแต่ละคร้ัง 3. ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Incentive Fee) 

 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 ในการทบทวนผลการศึกษา  รายงานการวิจัย  ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาคร้ังน้ีสรุป
รายละเอียดต่าง ๆ  ไดด้งัน้ี 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2549) ไดท้  าการส ารวจความคิดเห็นของ
ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา “ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษทัไทย 2547” พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบียนว่า
ควรมีเฉพาะ Retainer Fee/Attendance Fee ในอตัราท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
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ของกรรมการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35 และให้ความคิดเห็นวา่กรรมการของบริษทัจดทะเบียนท่ี
อยู่ในกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันไม่จ  าเป็นต้องมีค่าตอบแทนท่ีเหมือนกัน ข้ึนอยู่กับ
สถานภาพของแต่ละบริษทั คิดเป็นร้อยละ 100 

ศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 
2549) ไดจ้ดัท าสรุปขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนส าหรับปี 2548 
พบวา่บริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่จ่ายค่าตอบแทนสอดคลอ้งกบัความสามารถในการท ารายไดแ้ละ
ผลก าไรของกิจการ โดยในปี 2548 ช่วงของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเร่ิมตั้งแต่ไม่มีค่าตอบแทน
กรรมการเลยจนถึงการก าหนดค่าตอบแทนไวท่ี้ 9,433,333 บาทต่อคนต่อปี ส าหรับค่าเฉล่ียของ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบียนในปี 2548 อยูท่ี่ระดบั 503,739 บาทต่อคนต่อปี ในขณะท่ี
บางอุตสาหกรรมอาจมีค่าตอบแทนต ่ากว่าค่าเฉล่ีย บางอุตสาหกรรมอาจมีค่าตอบแทนสูงกว่า
ค่าเฉล่ีย ดังนั้นบริษัทจดทะเบียนจะต้องพิจารณาในการใช้ข้อมูลโดยควรค านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย เช่น คุณสมบติั ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความคาดหวงัต่อกรรมการ 
ภาระหนา้ท่ีท่ีกรรมการท างานใหบ้ริษทั จ านวนคร้ังของการประชุม รวมถึงความสามารถในการท า
ก าไรของบริษัท หากพิจารณาแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าตอบแทน
กรรมการต่อคนสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) หมวดธนาคาร 2) หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 
และ 3) หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ในขณะท่ีค่าเฉล่ียค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสูงสุด 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ 1) หมวดธนาคาร 2) หมวดพาณิชย ์และ 3) หมวดเหมืองแร่  

Fernandes (2008) (อ้างใน อภิชาต โตรุ่งและศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร, 2553 : 74) พบว่า
จ านวนกรรมการอิสระมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับค่าตอบแทนอย่างมีนัยส าคญั หมายความคือ 
กิจการจะจ่ายค่าตอบแทนสูงข้ึนเม่ือบริษทัมีกรรมการอิสระมากข้ึน และผลการด าเนินงานซ่ึงใช้
ผลตอบแทนของหุ้น (Stock Return) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนอย่างมีนัยส าคญั
เช่นเดียวกนั เหตุผลหน่ึง คือ กรรมการอิสระจะเสริมสร้างผลประโยชน์ระหวา่งผูถื้อหุ้นกบัผูบ้ริหาร
และลดปัญหาตวัแทนได ้

ยุทธ  วรฉัตรธาร (2554 : ออนไลน์) ไดก้ล่าวค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารมี
ความส าคญัต่อความอยูร่อดและความย ัง่ยืนของกิจการ  จึงมีการพฒันาแนวคิดและหลกัปฏิบติัท่ีดี  
(Best Practice)  เก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร  เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมและโปร่งใส  สมาคมเครือข่ายบรรษทัภิบาลสากล  (International Corporate Governance 
Network-ICGN)  ซ่ึงมีสมาชิกเป็นนกัลงทุนสถาบนัทัว่โลก  (ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรป  และอเมริกา)  
เสนอหลกัการจ่ายค่าตอบแทน  3  หลกัการ  คือ  ตอ้งมีความโปร่งใส  (Transparency)  คือ มีการ
เปิดเผยแผนการจ่ายค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารชดัเจน  และเพียงพอท่ีจะท าให้
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นกัลงทุนมีความเขา้ใจ และพอจะประมาณค่าตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายเทียบเคียง และสอดคลอ้งกบัผล
ประกอบการ และแผนการจ่ายค่าตอบแทนต้องมีความรับผิดชอบ (Accountability) คือ ความ
คาดหวงัของนกัลงทุนท่ีตอ้งการให้คณะกรรมการท าหนา้ท่ีในฐานะตวัแทนผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรม
และเหมาะสม และตอ้งจ่ายตามผลงาน  (Performance-based) คือ การจ่ายค่าตอบแทนตอ้งมีความ
เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัมาตรการหรือตวัช้ีวดัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประกอบการ 

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องสามารถสรุปได้ว่า ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ตอ้งมีความโปร่งใส เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของกรรมการและผูบ้ริหาร และตอ้งมีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีความสอดคล้องกบัรายได ้และผล
ก าไรของการด าเนินงาน 

 
 


