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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษา “เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2551 ถึง 2553 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ระหวา่งปี 2551 ถึง 2553 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) จ านวนทั้งส้ิน 413  บริษทั เก็บรวบรวมขอ้มูลค่าตอบแทนรายได ้และก าไร
(ขาดทุน)สุทธิจากแบบรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1) โดยไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่า   
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย โดยท าการสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการศึกษาไดเ้ป็น 6 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนที ่1  สรุปจ านวนกรรมการต่อบริษัทจ าแนกตามประเภทกรรมการเปรียบเทียบกัน
ระหว่างปี 2251 – 2553 
 จากตารางท่ี 10 – 12 สามารถสรุปจ านวนกรรมการต่อบริษทัจ าแนกตามประเภท
กรรมการไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 60  แสดงจ านวนกรรมการต่อบริษทัจ าแนกตามประเภทกรรมการ ระหวา่งปี 2551 - 2553 
                              ปี 
ประเภทกรรมการ 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
จ านวนกรรมการ

เฉลีย่ 
กรรมการบริษทั 11 11 11 11 
ประธานกรรมการบริษทั 1 1 1 1 
กรรมการบริหาร/
ผูบ้ริหาร 

9 10 9 9 

กรรมการตรวจสอบ 3 3 3 3 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

1 1 1 1 
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จากตาราง 60 แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัจดทะเบียนมีจ านวนกรรมการบริษทัเท่ากบั 11 คนต่อ
บริษทั มีจ านวนประธานกรรมการบริษทัเท่ากบั 1 คนต่อบริษทั มีจ านวนกรรมการบริหาร/ผูบ้ริหาร
เท่ากบั 9 คนต่อบริษทั มีจ านวนกรรมการตรวจสอบเท่ากบั 3 คนต่อบริษทั และมีจ านวนประธาน
กรรมการจ านวน 1 คนต่อบริษทั 
 
 ส่วนที ่2  สรุปค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนจ าแนกตามประเภทกรรมการเปรียบเทียบกัน
ระหว่างปี 2551 – 2553 
 จากตารางท่ี 13 – 18 สามารถสรุปค่าตอบแทนเฉล่ียต่อคนจ าแนกตามประเภทของ
กรรมการบริษทั ระหวา่งปี 2551 – 2553 ไดด้งัน้ี 
  
ตารางท่ี 61 แสดงจ านวนค่าตอบแทนเฉล่ียต่อคนจ าแนกตามประเภทของกรรมการ เปรียบเทียบกนั
ระหวา่งปี 2551 - 2553 
                              ปี 
ประเภทกรรมการ 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
ค่าตอบแทนเฉลีย่

ต่อคนรวม 
กรรมการบริษทั 588,012 626,394 685,162 633,189 
ประธานกรรมการบริษทั 964,819 1,065,448 1,046,672 1,025,646 
กรรมการบริหาร/
ผูบ้ริหาร 

3,875,012 4,143,407 4,437,000 4,151,806 

กรรมการตรวจสอบ 426,552 308,502 385,075 373,376 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

597,601 483,314 481,029 520,648 

  

 จากตารางท่ี 61 แสดงให้เห็นวา่ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร/ผูบ้ริหารมากท่ีสุด โดยในปี 2551 – 2553 มีการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร/ผูบ้ริหารเฉล่ียต่อคนเท่ากบั 3,875,012  4,143,407 และ 4,437,000 
บาทตามล าดบั ซ่ึงค่าตอบแทนเฉล่ียรวมทั้ง 3 ปี เท่ากบั 4,151,806 บาท 
 สูงรองลงมาคือค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษทัโดยในปี 2551 – 2553 มีการจ่าย
ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษทัเฉล่ียต่อคนเท่ากบั 964,819  1,065,448 และ 1,046,672 บาท 
ตามล าดบั ซ่ึงค่าตอบแทนเฉล่ียรวมทั้ง 3 ปี เท่ากบั 1,025,646 บาท 
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 และในปี 2551 – 2553 บริษทัจดทะเบียนฯ ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ตรวจสอบนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 426,552  308,502 และ 385,075 บาท ตามล าดบั ซ่ึงค่าตอบแทนเฉล่ีย
รวมทั้ง 3 ปี เท่ากบั 373,376 บาท 
 

ส่วนที ่3  สรุปค่าตอบแทนเฉลีย่แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเปรียบเทยีบกนัระหว่างปี 2551 – 
2553 

จากตารางท่ี 13 – 15 สามารถสรุปค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
เปรียบเทียบกนัระหวา่งปี 2551 – 2553 โดยจ าแนกตามประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 62 แสดงจ านวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเฉล่ียจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เปรียบเทียบกนัระหวา่งปี 2551 – 2553  
                              ปี 
กลุ่มอุตสาหกรรม 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
ค่าตอบแทนเฉลีย่

รวม 
สินคา้อุตสาหกรรม 30,602,049 44,562,247 44,965,205 40,043,167 
เกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 

38,613,269 37,173,780 44,255,827 40,014,292 

ทรัพยากร 83,787,848 80,790,296 80,946,332 81,841,492 
สินคา้อุปโภคบริโภค 28,983,339 29,155,445 29,799,999 29,312,928 
เทคโนโลย ี 40,902,346 36,712,562 40,773,635 39,462,848 
ธุรกิจการเงิน 68,224,442 82,003,003 86,158,209 78,795,218 
อสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง 

38,855,638 40,051,226 45,616,960 41,507,941 

บริการ 44,611,119 44,142,784 45,775,607 44,843,170 
 

จากตารางท่ี 62 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสูง
ท่ีสุดในปี 2551 คือ กลุ่มทรัพยากร เท่ากบั 83,787,848 บาท ในปี 2552 และ 2553 คือ กลุ่มธุรกิจ
การเงินเท่ากบั 82,003,003 และ 86,158,209 บาท ตามล าดบั 

กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสูงรองลงมาในปี 2551 คือ กลุ่มธุรกิจ
การเงิน เท่ากบั 68,224,442 บาท ในปี 2552 และ 2553 คือ กลุ่มทรัพยากรเท่ากบั 80,790,296 และ 
80,946,332 บาท ตามล าดบั  
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หากพิจารณาในภาพรวมทั้ง 3 ปี พบวา่ กลุ่มทรัพยากรมีการจ่ายค่าตอบแทนเฉล่ียให้แก่
กรมการบริษทัมากท่ีสุดเท่ากบั 81,841,492 บาท รองลงมาคือกลุ่มธุรกิจการเงินเท่ากบั 78,795,218 
บาท 

ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการนอ้ยท่ีสุดในปี 2551 – 2553 คือ 
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเท่ากบั 28,983,339  29,155,445 และ 29,799,999 บาท ตามล าดบั ซ่ึง
ค่าตอบแทนเฉล่ียรวมทั้ง 3 ปี เท่ากบั 29,312,928 บาท 

 
ส่วนที ่4  สรุปความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนเฉลี่ยกับขนาดของรายได้ เปรียบเทียบ

กนัระหว่างปี 2551 – 2553 
จากตารางท่ี 27 – 41 สามารถสรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าตอบแทนเฉล่ียกบัขนาดของ

รายได ้ส าหรับ ปี 2551 – 2553  
 

ตารางท่ี 63  แสดงจ านวนค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเฉล่ียจ าแนกตามขนาดของรายไดเ้ปรียบเทียบ
กนัระหวา่งปี 2551 – 2553  
                              ปี 
ขนาดของรายได้ 
(ล้านบาท) 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
ค่าตอบแทนเฉลีย่

ต่อคนรวม 

< 500 12,058,672 11,577,711 16,259,091 13,298,491 
500 - < 1,000 22,614,273 19,919,256 24,559,743 22,364,424 

1,000 - < 5,000 32,835,255 49,950,754 39,247,676 40,677,895 
5,000 - < 10,000 50,675,111 45,216,499 45,460,007 47,117,206 
≥ 10,000 91,565,484 93,788,667 106,163,973 97,172,708 

 

จากตารางท่ี 63 แสดงให้เห็นว่าในปี 2551 – 2553 บริษทัจดทะเบียนฯ มีการจ่าย
ค่าตอบแทนสอดคลอ้งกบัรายได ้โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึนตาม
ขนาดของรายไดท่ี้เพิ่มสูงข้ึนทั้ง 3 ปี แต่ไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนเพิ่มสูงข้ึนทุกปี 

หากพิจารณาในภาพรวมทั้ง 3 ปี พบวา่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเฉล่ียเพิ่ม
สูงข้ึนตามขนาดของรายได้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเท่ากบั 13,298,491  22,364,424  40,677,895  47,117,206 
และ 97,172,708 บาท ตามล าดบั 
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ส่วนที ่5  สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทนเฉลีย่กบัขนาดของก าไร เปรียบเทียบกัน
ระหว่างปี 2551 – 2553 

จากตารางท่ี 42 – 47 สามารถสรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าตอบแทนเฉล่ียกบัขนาดของ
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับ ปี 2551 – 2553  

 

ตารางท่ี 64  แสดงจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัเฉล่ียจ าแนกตามขนาดของก าไร
(ขาดทุน)สุทธิ เปรียบเทียบกนัระหวา่งปี 2551 – 2553 
                              ปี 
ขนาดของก าไร 
(ขาดทุน)สุทธิ  (ล้านบาท) 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
ค่าตอบแทนเฉลีย่

รวม 

< 0 34,242,345 25,024,767 21,741,357 27,002,823 
0 - < 50 19,915,849 36,255,685 17,720,910 24,630,815 

50 - < 100 24,184,090 25,405,656 44,411,426 31,333,724 
100 - < 300 41,678,874 37,321,906 36,225,084 38,408,621 
300 - < 500 40,474,172 38,290,465 49,567,496 42,777,378 

500 - < 1,000 50,720,581 57,080,769 58,938,479 55,579,943 
1,000 - < 10,000 77,996,846 83,860,998 86,703,590 82,853,811 
≥ 10,000 87,341,825 167,009,653 158,806,398 137,719,292 

 

จากตารางท่ี 64  แสดงให้เห็นว่าในปี 2551 – 2553 บริษทัจดทะเบียนฯ ส่วนใหญ่จ่าย
ค่าตอบแทนสอดคลอ้งกบัก าไร(ขาดทุน)สุทธิ โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเฉล่ียเพิ่ม
สูงข้ึนตามขนาดของก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ท่ีเพิ่มสูงข้ึนทั้ง 3 ปี แต่ไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการ
สูงข้ึนทุกปี 

แต่ขอ้สังเกตพบว่าบริษทัจดทะเบียนฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียในช่วงของ
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ี < 0 ล้านบาท มากกว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียในช่วงของก าไร
(ขาดทุน)สุทธิท่ี 0 - < 50 ลา้นบาท ทั้ง 3 ปี จึงสามารถสรุปไดว้า่บริษทัจดทะเบียนฯ ส่วนใหญ่มีการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียท่ีสูงส าหรับช่วงของก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ี < 0 ลา้นบาท เพื่อเป็นการ
จูงใจให้คณะกรรมการของบริษทัท างานอยา่งเต็มท่ีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ และเป็น
การรักษากรรมการบริษทัท่ีมีคุณภาพไว ้

หากพิจารณาในภาพรวมทั้ง 3 ปี พบว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียสูงข้ึนตาม
ขนาดของก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงบริษทัจดทะเบียนมีการจ่ายค่าตอบแทนต ่าท่ีสุดในช่วง
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ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ี 0 - < 50 ลา้นบาท และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสูงท่ีสุดคือ ช่วงขนาดของ
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ี ≥ 10,000 ลา้นบาท ซ่ึงสามารถสรุปเป็นตวัเลขเฉล่ียรวมตามขนาดของก าไร
(ขาดทุน)สุทธิไดเ้ท่ากบั 27,002,823  24,630,815  31,333,724  38,408,621  42,777,378  55,579,943  
82,853,811 และ 137,719,292 บาท ตามล าดบั      

  
ส่วนที ่6 สรุปร้อยละของค่าตอบแทนกรรมการเฉลีย่รวมต่อบริษัทต่อรายได้เฉลีย่รวม

จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม  
จากตารางท่ี 20 – 22 สามารถสรุปร้อยละของค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียรวมต่อบริษทัต่อ

รายไดเ้ฉล่ียรวมจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 65 แสดงร้อยละของค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียรวม ต่อรายไดเ้ฉล่ียรวม จ าแนกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม เปรียบเทียบระหวา่งปี 2551 - 2553 
                              ปี 
 
 
กลุ่มอุตสาหกรรม 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ร้อยละของ
ค่าตอบแทนเฉลีย่
รวมต่อรายได้
เฉลีย่รวม 

สินคา้อุตสาหกรรม 0.4480 0.7725 0.6634 0.6280 
เกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 

0.3127 0.3068 0.3231 0.3142 

ทรัพยากร 0.0555 0.0666 0.0559 0.0593 
สินคา้อุปโภคบริโภค 1.0409 1.2012 1.0669 1.1030 
เทคโนโลย ี 0.2144 0.2397 0.2399 0.2313 
ธุรกิจการเงิน 0.6490 0.7853 0.7128 0.7157 
อสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง 

0.4225 0.4626 0.4479 0.4443 

บริการ 0.4524 0.4760 0.4434 0.4573 
รวม 0.4494 0.5388 0.4942 0.4941 

 

จากตารางท่ี 65 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคมีการจ่ายค่าตอบแทนคิดเป็น
ร้อยละสูงสุดเท่ากบั 1.1030 ต่อรายไดเ้ฉล่ียรวม รองลงมาคือกลุ่มธุรกิจการเงินคิดเป็นร้อยละ 
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0.7157 ต่อรายไดเ้ฉล่ียรวม ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการจ่ายค่าตอบแทนนอ้ยท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อย
ละของค่าตอบแทนต่อรายไดเ้ฉล่ียรวมคือกลุ่มทรัพยากร คิดเป็นร้อยละ 0.0593 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มทรัพยากรมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทัมากท่ีสุด
เฉล่ียรวม 3 ปี เท่ากบั 81,841,492 บาท ส่วนกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการบริษทัน้อยท่ีสุดเท่ากบั 29,312,928 บาท แต่หากพิจารณาเป็นร้อยละของค่าตอบแทนต่อ
รายได้รวมพบว่ากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค มีการจ่ายค่าตอบแทนคิดเป็นร้อยละสูงสุดเท่ากับ 
1.1030 ต่อรายไดเ้ฉล่ียรวม และกลุ่มทรัพยากรมีการจ่ายค่าตอบแทนคิดเป็นร้อยละนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 
0.0593 
 หากพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการจ าแนกตามประเภทของกรรมการ
พบว่าในปี 2551 – 2553 บริษทัจดทะเบียนฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานกรรมการมาก
ท่ีสุดเฉล่ียรวมทั้ง 3 ปี เท่ากบั 4,151,806 บาท สูงรองลงมาคือ ประธานกรรมการบริษทั เท่ากบั 
1,025,646 บาท และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการน้อยท่ีสุด คือ กรรมการตรวจสอบ เท่ากบั 373,376 
บาท 
 หากพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่า 
ในปี 2551 – 2553 เฉล่ียทั้ง 3 ปี สูงท่ีสุดคือ กลุ่มทรัพยากร เท่ากบั 81,841,492 บาท สูงรองลงมาคือ
กลุ่มธุรกิจการเงิน เท่ากบั 78,795,218 บาท แต่กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
บริษทันอ้ยท่ีสุดคือ กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค เท่ากบั 29,312,928 บาท 

จากการศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการจ าแนกตามขนาดของรายได้ของ
กรรมการแต่ละประเภท พบว่า ในปี 2551 ถึงปี 2553 มีแนวโน้มการจ่ายค่าตอบท่ีเพิ่มสูงข้ึนตาม
ขนาดของรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน และหากพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจ าแนกตามขนาดของก าไร
(ขาดทุน)สุทธิ ของกรรมการแต่ละประเภท พบว่า ในปี 2551 ถึงปี 2553 มีแนวโน้มการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีเพิ่มสูงข้ึนตามขนาดของก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเพิ่มข้ึน แต่มีการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในขนาดของก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ี < 0 ลา้นบาท สูงกวา่ขนาดของรายไดท่ี้ 0 - < 50 ลา้น
บาท และไม่ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเพิ่มสูงข้ึนทุกปี แต่จะจ่ายค่าตอบแทนโดยข้ึนอยู่
กบัขนาดของรายได ้และก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 
 และจากการศึกษาถึงประเภทของการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละ
ประเภท พบว่าบริษทัจดทะเบียนนั้นมีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจ าปี ค่าเบ้ีย
ประชุม เงินบ าเหน็จ/โบนัส มากท่ีสุด ซ่ึงหลักในการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
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กรรมการพบวา่บริษทัส่วนใหญ่ใชห้ลกัเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากรายได/้
ผลการด าเนินงาน/ฐานะการเงินมากท่ีสุด รองลงมาคือพิจารณาจากวงเงินท่ีผ่านการอนุมติัในท่ี
ประชุม รองลงมาคือพิจารณาจากภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และรองลงมาคือ
พิจารณาจากการเทียบกบัค่าเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั  

ซ่ึงจากการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2549) ท่ีได้ท  าการสรุปขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนปี 2548 พบวา่บริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่จ่ายค่าตอบแทนสอดคลอ้ง
กบัความสามารถในการท ารายไดแ้ละผลก าไรของกิจการ และสอดคลอ้งกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (2549) ซ่ึงได้ท าการส ารวจความเห็นของผูเ้ข้าร่วมสัมมนาผลส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัไทยปี 2547 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันไม่จ  าเป็นต้องมี
ค่าตอบแทนท่ีเหมือนกัน ข้ึนอยู่กับสถานภาพของแต่ละบริษทั และยงัสอดคล้องกับหลักการ
พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ของศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการ
บริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2551 : 2-4) ท่ีไดก้  าหนดหลกัการส าคญัใน
การพิจารณารูปแบบค่าตอบแทนประจ าวา่ควรค านึงปัจจยั 3 ประการ คือ 1) แนวปฏิบติัท่ีบริษทัใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัใช้อยู่ 2) ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษทั 3) ความรับผิดชอบ 
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการหรือกรรมการผูจ้ดัการท่ีบริษทัตอ้งการ อีกทั้ง
ยงัสอดคล้องกับสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (2549 : 3-5) ท่ีได้ระบุไวใ้น
องค์ประกอบและระดบัของค่าตอบแทนว่า ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน เป็นค่าตอบแทน
พิเศษท่ีจ่ายใหก้บักรรมการแต่ละคร้ัง โดยเช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ีสร้างให้กบัผูถื้อหุ้น เช่น ผลก าไรของ
บริษทั หรือเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น เป็นตน้ ซ่ึงค่าตอบแทนในส่วนน้ีไม่ควรจะอยูใ่นระดบัท่ี
สูงจนเกินควร 

นอกจากน้ีบริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามขนาดของรายได ้
และก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยุทธ  วรฉตัรธาน (2554 : ออนไลน์) ท่ีไดก้ล่าววา่การจ่าย
ค่าตอบแทนตอ้งมีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัมาตรการหรือตวัช้ีวดัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผล
ประกอบการ 
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ข้อค้นพบจากการศึกษา 
1. จากการศึกษาพบวา่กลุ่มทรัพยากรมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียมากท่ีสุด 

และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียน้อยท่ีสุด แต่เม่ือ
เปรียบเทียบตามสัดส่วนของค่าตอบแทนต่อรายได้เฉล่ียรวมโดยคิดเป็นร้อยละพบว่ากลุ่มสินคา้
อุปโภคบริโภคมีการจ่ายค่าตอบแทนคิดเป็นร้อยละต่อรายไดเ้ฉล่ียรวมมากท่ีสุด และกลุ่มทรัพยากร
กลบัมีการจ่ายค่าตอบแทนคิดเป็นร้อยละต่อรายไดเ้ฉล่ียรวมนอ้ยท่ีสุด 

2. บริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่มีการจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับรายได้ และก าไร
(ขาดทุน)สุทธิ ซ่ึงถึงแมบ้ริษทัจะประสบผลขาดทุนสุทธิบริษทัก็ยงัมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการบริษทั 

3. บริษทัส่วนใหญ่มีการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละประเภท แต่ยงัมีบาง
บริษทัท่ีเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการไม่ชัดเจน เช่น เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการรายคน
เฉพาะค่าเบ้ียประชุม แต่ในการเปิดเผยจ านวนเงินยอดรวมระบุวา่เป็นเบ้ียประชุมพร้อมดว้ยโบนสั 
ดงันั้นจึงท าใหจ้  านวนเงินท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บขาดขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นโบนสั อีกทั้งบริษทัจด
ทะเบียนบางบริษทัไม่เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบจ าแนกออก
จากกนั ท าให้ไม่ทราบชดัเจนวา่กรรมการตรวจสอบไดค้่าตอบแทนเท่าไหร่ และบริษทัจดทะเบียน
บางบริษทัเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะวงเงินท่ีขออนุมติัจากในท่ีประชุมเท่านั้น แต่ไม่
เปิดเผยว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีแทจ้ริงเท่าไหร่ นอกจากน้ียงัมีบริษทัจดทะเบียนบางบริษทัไม่มี
การเปิดเผยจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการเลย 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทันั้นนอกจากจะค านึงถึงจ านวน
เงินแลว้ ยงัควรค านึงถึงสัดส่วนของค่าตอบแทนต่อรายได ้หรือก าไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษทัดว้ย 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการก าหนดกฎเกณฑ์ขั้นต ่าเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์หรือการ
เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน รวมทั้งก าหนด
บทลงโทษ และเปิดเผย เพื่อกระตุ้นให้บริษทัจดทะเบียนฯ ปฏิบติัตาม ทั้งน้ีควรค านึงถึงความ
เหมาะสมส าหรับการแข่งขนัของโลกธุรกิจในปัจจุบนั ว่าควรเปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ
ในประเด็นเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีสุด และเกิดความโปร่งใส เป็นธรรมมากท่ีสุด 
รวมทั้งค  านึงถึงขอ้มูลบางอยา่งเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการท่ีหากเปิดเผยแลว้อาจจะมีผลกระทบ
ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยก็ได ้เช่น ในเร่ืองของการเปิดเผยโบนสัของกรรมการเป็น
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รายบุคคล เพราะขอ้มูลดงักล่าวอาจมีผลกระทบทางดา้นจิตใจ หรือมีผลกระทบต่อคู่แข่งทางธุรกิจ
ได ้


