
 

บทที ่ 3 
  วธิีการด าเนินการศึกษา 

 
  การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2551 ถึง 2553 ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีได้
ก าหนดขอบเขตการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลวิธีการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนได้ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผลท่ีได้จากการศึกษามีความถูกตอ้ง ดังมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
  

ขอบเขตการศึกษา 
 

ขอบเขตเนือ้หา   
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีจะรวบรวมขอ้มูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประธาน

กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร/ผูบ้ริหาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
จากรายงานประจ าปีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(แบบ 56-1) โดยจะท าการศึกษา
เปรียบเทียบจ าแนกออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็นทั้งหมด 8 กลุ่ม ตามการจ าแนกประเภทการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนค่าตอบแทนท่ีศึกษา ได้แก่ 
ค่าตอบแทนประจ า   ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน ตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย, 2549 : 3-5) 

 
ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยรวบรวมขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2553 เป็นระยะเวลา 3 ปี จ  านวน 535 
ราย  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ ณ ส้ินปี 2551-2553 (เก็บรวบรวมข้อมูล ณ วนัท่ี 30 
เมษายน 2554) ซ่ึงบริษทัท่ีเป็นกลุ่มประชากรน้ีไม่รวมถึงบริษทัจดทะเบียนท่ีเพิกถอนหลกัทรัพย์
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัท่ีมีขอ้มูลไม่สมบูรณ์ บริษทัจดทะเบียนท่ีฟ้ืนฟูกิจการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย และบริษทัจดทะเบียนท่ีมีขอ้มูลไม่ครบ 3 ปี ดงันั้นจึงมีบริษทัจดทะเบียน
ท่ีเป็นกลุ่มประชากรทั้งหมดจ านวน 413 ราย ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม ดงัน้ี 
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1. กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม     จ านวน    72   บริษทั 
2. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  จ านวน    40   บริษทั 
3. กลุ่มทรัพยากร    จ านวน    24   บริษทั 
4. กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค             จ านวน   37   บริษทั  
5. กลุ่มเทคโนโลยี    จ านวน  29   บริษทั 
6. กลุ่มธุรกิจการเงิน     จ านวน  56   บริษทั 
7. กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  จ านวน  74   บริษทั 
8. กลุ่มบริการ     จ านวน  81   บริษทั 

         รวม             413   บริษทั 
 
วธีิการศึกษา 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงเปิดเผยไวใ้น
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ  56-1) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ณ ส้ินปี 2551-2553 ในระบบฐานขอ้มูล SET SMART (Set Market Analysis and 
Reporting Tool) รวมถึงวารสาร และบทความต่าง ๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร/ผูบ้ริหารกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจ า ค่า
เบ้ียประชุม ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน ตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ (ศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 
ไทย, 2549) อีกทั้งยงัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นรายไดร้วม และก าไร (ขาดทุน) สุทธิ จากงบการเงิน
ของแต่ละบริษทัระหวา่งปี 2551 – 2553 ของบริษทัจดทะเบียน นอกจากน้ียงัเก็บรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของแต่ละบริษทั  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data)  โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียน รายได้รวม ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ของบริษทั และ
หลกัเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงประเภทของการจ่ายค่าตอบแทน ซ่ึงเปิดเผยไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ณ ส้ินปี 2551-2553 โดยการเปรียบเทียบค่าตอบแทนในคร้ังน้ีจะยึดตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการ
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ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย, 2549 : 5) วา่ในการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการควรมีองคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
  1. ค่าตอบแทนประจ า (Retainer Fee) ท่ีจ่ายให้กบักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
(Non-Executive Director) เป็นรายเดือนไม่วา่จะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม โดยใน
การก าหนดระดบัของค่าตอบแทนประจ าควรค านึงถึงปัจจยั 3 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

•  แนวปฏิบติัในอุตสาหกรรม 
•  ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 
• ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการท่ีตอ้งการสรร

หาหรือภาวะความตอ้งการของบริษทันั้น ๆ ในขณะนั้น 
  2. ค่าเบ้ียประชุม (Attendance Fee) เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บักรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชุมในแต่ละคร้ัง โดยจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 
  3. ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Incentive Fee) เป็นค่าตอบแทนพิเศษท่ีจ่าย
ใหก้บักรรมการแต่ละคร้ังโดยเช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ี สร้างใหก้บัผูถื้อหุ้นเช่นผลก าไรของบริษทั หรือ
เงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น เป็นตน้ ซ่ึงค่าตอบแทนในส่วนน้ีไม่ควรจะอยูใ่นระดบัท่ีสูงจนเกิน
ควร 

 
เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย การศึกษาเปรียบเทียบคร้ังน้ีจึงไดท้  าการศึกษาออกเป็น 9 ตอน 
ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ตอนที ่2  ศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการต่อคนต่อปี 

 2.1 เปรียบเทียบจ านวนเฉล่ีย (คน) ของกรรมการบริษทั ประธานกรรมการ
บริษทั กรรมการบริหาร/ผูบ้ริหาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ จ าแนก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม และจ าแนกตามปีท่ีท าการศึกษา (ปี 2551 – 2553) จ านวน 3 ปี 

 2.2 เปรียบเทียบจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ีย (บาท) ของกรรมการบริษทั ประธาน
กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร/ผูบ้ริหาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และจ าแนกตามปีท่ีท าการศึกษา (ปี 2551 – 2553) จ านวน 3 ปี 

 2.3  เปรียบเทียบจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียต่อคนต่อปี ของกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร/ผูบ้ริหาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
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ตรวจสอบ จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และจ าแนกตามปีท่ีท าการศึกษา (ปี 2551 – 2553) จ านวน 
3 ปี 

ตอนที ่3  ศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนเฉล่ียรวมต่อรายไดเ้ฉล่ียรวม 
ตอนที ่4  ศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนเฉล่ียรวมต่อก าไร(ขาดทุน)สุทธิเฉล่ียรวม 
ตอนที ่5  ศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนเฉล่ียจ าแนกตามขนาดของรายได้รวมโดย

ท าการศึกษา เป รียบ เทียบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร/ผูบ้ริหาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ  โดยการหา
ค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนจ าแนกตามขนาดของรายไดร้วมของบริษทัแต่ละบริษทัจ าแนกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2553 จ านวน 3 ปี โดยก าหนดขนาดของรายไดต้ามศูนยพ์ฒันาการ
ก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2549) ไดด้งัน้ี 

 
ขนาดของรายได้  (ล้านบาท) 

< 500 
500 - < 1,000 

1,000 - < 5,000 
5,000 - < 10,000 
≥ 10,000 

 

ตางรางท่ี 1 แสดงขนาดของรายได ้
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ตอนที ่6  ศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนเฉล่ียจ าแนกตามขนาดของก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร/ผูบ้ริหาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ จ าแนกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม และจ าแนกตามปีท่ีท าการศึกษา (ปี 2551 – 2553) จ านวน 3 ปี โดยก าหนดขนาดของ
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ตามศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (2549) ไดด้งัน้ี 

 

ขนาดของก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
(ล้านบาท) 

<0 
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0 - < 50 
50 - < 100 

100 - < 300 
300 - < 500 

500 - < 1,000 
1,000 - < 10,000 
≥ 10,000 

 

ตารางท่ี 2 แสดงขนาดของก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ตอนที ่7   ศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
ตอนที ่8  ศึกษาเปรียบเทียบประเภทการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจ าแนกตามกลุ่ม

อุตสาหกรรม 
ตอนที ่9  วเิคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษากบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหวา่งปี 2551 ถึง 2553 โดยมีวธีิการศึกษาดงัน้ี 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการท่ีรวบรวมไดแ้บบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
นั้นจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณา(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ร้อยละ 
(Percentage)  และค่าเฉล่ีย (Mean) โดยการวเิคราะห์แบ่งเป็น 9 ตอนดงัน้ี 

ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
การศึกษาในส่วนน้ีท าการวเิคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และร้อยละ (Percentage) 

ตอนที ่2  ศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการต่อคนต่อปี โดยท า
วิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ีย ว่าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม แต่ละปี มีจ  านวนกรรมการบริษทั ประธาน
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กรรมการ กรรมการบริหาร/ผูบ้ริหาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบเฉล่ียก่ี
คน และมีจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียจ านวนเท่าใด รวมถึงมีค่าตอบแทนเฉล่ียต่อคนต่อปีจ านวนเท่าใด 

ตอนที ่3  ศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนเฉล่ียรวมต่อรายไดเ้ฉล่ียรวม โดยท าการ
วเิคราะห์ดว้ยร้อยละ (Percentage) 

ตอนที ่4  ศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนเฉล่ียรวมต่อก าไร(ขาดทุน)สุทธิเฉล่ียรวม 
โดยท าการวเิคราะห์ดว้ยร้อยละ (Percentage) 

ตอนที ่5  ศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนเฉล่ียจ าแนกตามขนาดของรายได้รวม 
โดยท าการวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) ว่าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม แต่ละปี จ าแนกตามขนาด
ของรายได้รวมว่ามีค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการบริษทั ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร/
ผูบ้ริหาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการจ านวนเท่าใด 

ตอนที ่6  ศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนเฉล่ียจ าแนกตามขนาดของก าไร(ขาดทุน)
สุทธิ โดยท าการวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) ว่าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม แต่ละปี จ าแนกตาม
ขนาดของก าไร (ขาดทุน) สุทธิ มีค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร/ผูบ้ริหาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการจ านวนเท่าใด 

ตอนที ่7  ศึกษาเปรียบเทียบหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน จ าแนก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงท าการวิเคราะห์ว่าแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีหลกัเกณฑ์อะไรในการ
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และแต่ละหลกัเกณฑ์ท่ีใชคิ้ดเป็นค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
เท่าใด 

ตอนที ่8  ศึกษาเปรียบเทียบประเภทการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจ าแนก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงท าการวิเคราะห์วา่แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
ใหแ้ก่กรรมการประเภทใดบา้ง คิดเป็นค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เท่าใด 

ตอนที ่9  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษากับแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 
  


