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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการทีว่ ดั ผลทางด้านบัญชีและทางด้าน
ตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2560 ถึงปี พ.ศ.2561 มีจํานวนข้อมูลที่ใช้ศกึ ษาทัง้ สิ้น 200 ปี บริษัท โดยใช้การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการ
ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการบริษทั มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ากิจการทีว่ ดั ผลทางด้านบัญชีและทางด้านตลาด
อาจเป็ นเพราะการทีก่ รรมการบริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ ด้วย จะช่วยกําหนดกลยุทธ์ ทิศทาง และเป้ าหมายของบริษทั ได้ดยี งิ่ ขึน้ ส่วนขนาดของ
คณะกรรมการบริษทั และจํานวนการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษทั มีความสัมพันธ์เชิงลบกับมูลค่ากิจการทีว่ ดั ผลทางด้านบัญชีและ
ทางด้านตลาด โดยหากกิจการมีจํานวนคณะกรรมการทีม่ ากเกินไป หรือจํานวนครัง้ การประชุมทีม่ ากเกินไป จะส่งผลทางลบต่อประสิทธิ
ภาพในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั ทําให้มลู ค่ากิจการลดลง การควบรวมตําแหน่ งระหว่างประธานกรรมการกับผูบ้ ริหารสูงสุดพบ
ความสัมพันธ์เชิงลบกับมูลค่ากิจการทีว่ ดั ผลทางด้านตลาด กล่าวคือหากกิจการแบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่างประธานกรรมการกับผูบ้ ริหารสูงสุด
จะส่งผลให้มลู ค่ากิจการเพิม่ สูงขึน้ เพราะถือเป็ นการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ แสดงถึงความเป็ นอิสระในการบริหารงาน งานวิจยั ครัง้
นี้แสดงให้เห็นว่าการกํากับดูแลกิจการเป็ นสิ่งสําคัญที่สร้างความมันใจให้
่
แก่ผู้ถอื หุ้นและนักลงทุน โดยมีระบบกลไกที่มปี ระสิทธิภ าพ
โปร่งใส ซึง่ ส่งผลให้มลู ค่ากิจการเพิม่ ขึน้ และส่งเสริมการเติบโตทีย่ งยื
ั ่ นของบริษทั
คําสําคัญ: การกํากับดูแลกิจการ มูลค่ากิจการ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน SET100

Abstract

The purpose of this research is to study the relationship between Corporate Governance (CG) and firm value measured
by accounting approach and marketing approach of listed companies on the stock exchange of Thailand in SET100. Data are
collected from listed companies on the stock exchange of Thailand in SET100 from 2017 to 2018. There are 200 firm- years in
this study. Multiple regression analysis is used to examine the relationship between CG and firm value. The result shows that the
proportion of director ownership has a positive relationship with firm value, which is measured by both accounting- based and
marketing-based measurement. This is because directors who are simultaneously shareholders, determine more efficiently the
company’s strategies, directors, and goals. Furthermore, the size of the board and the number of board director meetings have
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a negative relationship with the firm value measured by both accounting and marketing aspects. If companies have inordinate
board members or excessive numbers of board meetings, they will have a negative impact on the director’s decision and lead to
lower in firm value. The duality of the chairperson and the executive position is negatively related to firm value in which measured
by marketing base. In other words, separation of board chairman and CEO can increase in firm value because there is
decentralization that has a quasi-independent government. This research illustrates that CG is essential for building shareholders
and investors’ confidence because implementing CG will provide a firm with efficient and transparent systems, and that can add
to firm value and encourage the company’s sustainable growth.
Keywords: Corporate Governance, Firm Value, The Stock Exchange of Thailand in SET100
Paper type: Research

1. บทนํา

ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยได้เริม่ ส่ งเสริมให้
บริษทั จดทะเบียนตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชน์ของการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นปี พ.ศ. 2545 ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้ม ี
การปรับ ปรุ ง หลัก การกํ า กับ ดู แ ลกิจ การที่ดีสํ า หรับ บริษัท จด
ทะเบียน โดยเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ The
Organization for Economic Co- Operation and Development
ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้
ทําการปรับปรุงหลักการโดยเพิม่ เติมในส่วนของแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี
ของทัง้ 5 หมวด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate
Governance Scorecard และล่ า สุ ด เมื่อ ปี พ.ศ. 2560 ได้ อ อก
หลัก การกํ า กับ ดู แ ลกิจ การที่ดี (CG Code) ฉบับ ใหม่ สํ า หรับ
บริษัท จดทะเบีย นเพื่อ ให้ธุ ร กิจ ปรับ ตัว และสร้า งคุ ณ ค่ า ให้แ ก่
กิจการควบคู่ไ ปกับผู้มสี ่ ว นได้ส่ ว นเสีย กับสังคมโดยรวม (The
stock exchange of Thailand, 2019)
ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล
กิจการมีความสําคัญต่ อบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากประชาชน
จํานวนมาก ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้ามาร่วมบริหารจัดการ
บริษัทได้อย่างใกล้ชดิ จึงมีการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษทั เพื่อ
เข้าไปควบคุมดูแลผู้บริหาร วิธกี ารที่กจิ การใช้สร้างความมันใจ
่
และไว้ว างใจให้แ ก่ ผู้ม ีส่ ว นได้เ สีย ทุ ก ฝ่ าย คือ การนํ า หลักการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ไี ปปรับใช้ในกิจการ ทัง้ ยังช่วยเพิม่ มูลค่าและ
ส่งเสริมการเติบโตของกิจการอย่างยั ่งยืน (The stock exchange
of Thailand, 2012) เมื่อการกํากับดูแลกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของ
การเพิ่ม มูล ค่ า ให้ก ับ กิจ การแล้ว นัน้ งานวิจ ัย ชิ้น นี้ จึง ต้ อ งการ
ศึกษาว่าการกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กบั มูลค่ากิจการจริง
หรือไม่ โดยวิธกี ารวัดมูลค่าของกิจการนัน้ สามารถวัดได้หลายวิธี
เช่น งานวิจยั ของ Phadoongsitthi (2005) ได้ใช้การวัดมูลค่าของ
กิจการ คือ 1) มูลค่ากิจการจากผลการดําเนินงานทางบัญชี โดย
วัดด้วยอัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ และ 2) มูลค่า
กิจการจากผลการดําเนิน งานทางตลาด โดยวัดด้วยอัตราส่วน
Tobin’s Q นอกจากนี้ งานวิจยั ของ Phiromrak & Sincharoonsak
(2017) ที่ ไ ด้ ใ ช้ ก ารวัด มู ล ค่ า ของกิ จ การ คื อ 1) อั ต ราส่ ว น
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และ 2) ผลการดําเนินงานทางการตลาด
ด้วยอัตราส่วน Tobin’s Q

ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การกํ า กับ ดู แ ลกิ จ การกั บ มู ล ค่ า กิ จ การของบริ ษั ท ในตลาด
หลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย กลุ่ ม SET100 เนื่ อ งจากผู้ใ ช้ง บ
การเงิน ไม่ เ พีย งต้ อ งการข้อ มู ล ทางการเงิน เท่ า นัน้ แต่ ย ัง ให้
ความสําคัญกับข้อ มูล ที่ไ ม่ ใช่ ท างการเงิน ที่อ าจส่ ง ผลถึง มูล ค่ า
กิจการ ซึ่งงานวิจยั ในอดีตทีผ่ ่านมาได้มกี ารศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการ แต่ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุป
ที่แน่ ชดั กล่าวคือบางงานวิจยั กลับไม่พบความสัมพันธ์ดงั กล่าว
หรือพบความสัมพันธ์ในทิศทางทีแ่ ตกต่างกันไป งานวิจยั ชิน้ นี้จงึ
ต้ อ งการศึก ษากับ บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยทีน่ ํ าหลักการกํากับดูแลกิจการฉบับปี 2560 ไปปรับ
ใช้ ซึง่ ถือเป็ นหลักการกํากับดูแลกิจการฉบับล่าสุดทีค่ รอบคลุมถึง
แนวคิดและปั จจัยต่างๆ ของโลกธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับ ดูแ ล
กิจ การกับ มู ล ค่ า กิจ การที่ว ัด ผลทางด้ า นบัญ ชีข องบริ ษั ท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับ ดูแ ล
กิจ การกับ มู ล ค่ า กิจ การที่ว ัด ผลทางด้ า นตลาดของบริษัท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100

3. ทบทวนวรรณกรรม
3.1 ทฤษฎีตวั แทน
Khanthavit, Srijunpetch & Chansirisi (2009)
ได้ ก ล่ า วถึ ง ทฤษฎี ต ั ว แทน (Agency Theory) ตามแนวคิ ด
Jensen & Meckling (1976) ว่าเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวการ
(Principal) และตั ว แทน (Agent) ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ส ั ญ ญา โดย
กําหนดให้เจ้าของกิจการผูเ้ ป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือตัวการ แล้วกําหนดให้
ผู้ บ ริ ห ารเป็ นตั ว แทน โดยจะทํ า สัญ ญาให้ ต ั ว แทนเป็ นผู้ ใ ช้
ทรัพย์สนิ ของกิจการแทนตัวการ และได้กล่าวถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริหารคือ 1) ผูเ้ ห็นประโยชน์ส่วนตน (Self-Interest) คือผูท้ าํ ให้
ผลประโยชน์ ต กแก่ ต นและพวกพ้อ ง และ 2) ผู้ท่ีฉ วยโอกาส
(Opportunistic) คือ ผู้พ ยายามสร้า งโอกาสให้ส ามารถตัก ตวง
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.9 No.4 (Oct – Dec 2020): หน้ า 1-14

3
The Relationship between Corporate Governance and Firm Value of Listed Companies …
ผลประโยชน์โดยการใช้อํานาจโดยถูกต้องแต่ไม่เกิดประโยชน์ กบั
กิจการ ซึ่งพฤติกรรมทัง้ สองทําให้ผลประโยชน์เกิดขึน้ กับกิจการ
และตัว การลดน้ อ ยลง แต่ ก ิจการยังคงต้อ งว่ า จ้า งผู้บริห ารอยู่
เพราะความสามารถในการบริหารงานอาจเป็ นสิง่ ทีผ่ เู้ ป็ นตัวการ
ไม่ ม ีค วามสามารถเท่ า กับ ตัว แทน แต่ ถ้ า หากผู้บ ริห ารไม่ ม ี
พฤติกรรมเห็นแก่ตวั และไม่มพี ฤติกรรมเป็ นนักฉวยโอกาสก็จะ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย จากปั ญหาตัวแทน
(Agency Problem) ข้างต้น ทําให้เกิดแนวคิดเกีย่ วกับการกํากับ
ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญหาดั ง กล่ า ว โดยมี ร ะบบกลไกที่
กรรมการบริษัท ซึ่ง เป็ นตัว แทนของผู้ถือ หุ้น เป็ นผู้ส อดส่ อ ง
ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหาร ให้สามารถสร้างมูลค่า
ให้แก่กจิ การ และส่งผลตอบแทนกลับคืนสู่ผถู้ อื หุน้ ได้อย่างยังยื
่ น
3.2 แนวคิดเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการ
การกํ า กับ ดู แ ลกิ จ การ คื อ ระบบหรื อ กระบวนที่
เกี่ย วข้อ งกับ ความสัม พัน ธ์ เ พื่อ ใช้ป ฏิบ ัติใ นองค์ ก ร ด้ ว ยการ
กํ า ห น ดแนวท างก ารปฏิ บ ั ติ ภ ายในองค์ ก ร โ ดย เฉพาะ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิ
เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั องค์กรและผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนการคํานึงถึงผูม้ ี
ส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดขององค์กร เพือ่ ให้องค์กรสามารถ
แข่งขัน ได้ และเพื่อ ให้อ งค์ก รสามารถเติบโตอย่ างยังยื
่ น (The
stock exchange of Thailand, 2012) ตามหลัก การกํ า กับ ดู แ ล
กิ จ การที่ ดี (Corporate Governance Code) ได้ ย กตั ว อย่ า ง
บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั ไว้ เช่น คณะกรรมการ
ควรพิ จ ารณาจํ า นวนกรรมการที่ เ หมาะสม และมี ค วาม
หลากหลาย อาทิ อายุ เพศ สัด ส่ ว นการถือ หุ้น นอกจากนี้
คณะกรรมการควรประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน
3 แต่ไม่ควรน้อยกว่า 3 คน กระบวนการสรรหากรรมการบริษัท
ควรมีค วามโปร่ง ใส ปราศจากอิท ธิพ ลของผู้ถือ หุ้น ที่ม ีอํ านาจ
ควบคุม และควรแยกบุ ค คลที่ดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการ
ออกจากบุคคลทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นต้น จะ
เห็ น ได้ ว่ า หลัก การต่ า งๆ เหล่ า นี้ ไ ด้อ อกแบบมาให้บ ริษัท จด
ทะเบีย นนํ าไปปรับใช้เพื่อผลประกอบการที่ดใี นระยะยาว และ
สร้างความน่ าเชื่อถือให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งถือเป็ นการสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั ่งยืน
3.3 แนวคิดเกีย่ วกับมูลค่ากิจการ
Phadoongsitthi (2005) ได้ ก ล่ า วถึ ง ตัว วัด ผลการ
ปฏิบตั งิ าน (Performance Measures) ของบริษทั ว่าเป็ นสิง่ สําคัญ
ในการวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานและผลักดันให้เกิดมูลค่า
(Value) ซึ่งการวัดมูล ค่ากิจการนัน้ ควรสะท้อนให้เห็น ถึงมูลค่า
ของบริษทั ทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในช่วงเวลาทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้
Gentry (2010) ได้เสนอวิธกี ารวัดผลการดําเนินงานทางการเงิน
ของกิจการหรือมูลค่ากิจการไว้ 2 มุมมอง ได้แก่ มุมมองทางด้าน
บัญชี และมุมมองทางด้านตลาด เนื่องจากการวัดมูลค่ากิจการ
เพีย งมุ ม มองใดมุ ม มองหนึ่ ง อาจไม่ เ หมาะสม เพราะทัง้ สอง
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มุมมองสะท้อนมูลค่ากิจการทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ งานวิจยั ชิน้ นี้จงึ
เลือกวัดผลมูลค่ากิจการทัง้ 2 มุมมอง ดังนี้
3. 3. 1 มู ล ค่ า กิ จ ก า ร ที่ วั ด ผ ล ท า ง ด้ า น บั ญ ชี
(Accounting-Based Performance Measures) ถือเป็ นตัววัดผล
ที่สําคัญที่ผู้ลงทุนใช้ในการประเมินความสามารถของผู้บริห าร
และใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน งานวิจยั ของ Buasai (2015)
ที่อ้างอิงงานวิจยั ของ Francis, Schipper & Vincent (2003) ยัง
พบว่า ตัววัดผลการดําเนินงานทางการบัญชีมคี วามสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางบวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ซึ่งการทีข่ อ้ มูลกําไร
สามารถสะท้ อ นมู ล ค่ า ของกิจ การผ่ า นราคาหลัก ทรัพ ย์ ห รื อ
ผลตอบแทนของหลัก ทรัพ ย์ ไ ด้นัน้ เป็ นการบ่ ง บอกถึง ความมี
คุณค่าของข้อมูล และ ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานทางบัญชีเป็ น
ตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้จากข้อมูลในงบการเงิน ซึง่ ถือว่าเป็ นข้อมูลในอดีต ใน
การวิจยั นี้ได้เลือกใช้อตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return
On Assets: ROA) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่ อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (Return On Equity: ROE) เพราะเป็ นอัตราส่วนที่แสดงถึง
ความสามารถในการทํ า กํ า ไรของบริษัท โดยหากบริษัท มีค่ า
ROA หรือ ROE ที่สูง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถใน
การทํากําไรทีส่ งู ซึง่ ส่งผลต่อมูลค่ากิจการทีเ่ พิม่ ขึน้ เช่นกัน
3.3.2 มูลค่ากิจการทีว่ ดั ผลทางด้านตลาด (MarketingBased Performance Measures) เ ป็ น อั ต ร า ส่ ว น ที่ ม ี ก า ร
ผสมผสานกันระหว่างตัวเลขทางบัญชีและมูลค่ าทางการตลาด
ของบริษทั ได้แก่ ราคาตลาดของหุน้ ซึง่ ได้รวมทัง้ ข้อมูลทีเ่ กิดขึน้
แล้วในอดีตและข้อมูลทีเ่ ป็ นการคาดการณ์ของนักลงทุนเกีย่ วกับ
โอกาสในอนาคต อัต ราส่ ว น Tobin's Q เป็ น แนวคิดที่นํ าเสนอ
โดย Professor James T Tobin ซึ่งได้ใช้ราคาหุน้ ในการทํานาย
ปริมาณการลงทุนในภาคธุรกิจ เพื่อพิจารณาแนวโน้มของมูลค่า
กิจการในอนาคต (Forward Looking) ทัง้ นี้ Professor Tobin เชือ่
ว่ า ค่ า Tobin's Q เป็ นตัว วัด ผลที่ดีท่ีจ ะสะท้อ นให้ เ ห็น มู ล ค่ า ที่
แท้จริงของกิจการ กล่ าวคือ หาก Tobin's Q มีค่ าสูง แสดงว่ า
ผู้บริห ารสามารถบริห ารงานได้อ ย่างมีประสิท ธิภ าพก่ อให้เกิด
มูลค่าเพิม่ แก่ผถู้ อื หุน้ (Phadoongsitthi, 2005)
เอกสารและงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
จ า ก ก า ร ท บ ท ว น ง า น วิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง พ บ ว่ า
Lertrujiwanich (2016) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี การป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้องกับคอร์รปั ชัน่ และ
มู ล ค่ า กิจ การของบริษั ท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยที่มคี วามโดดเด่ นด้านสิง่ แวดล้อ ม สังคม และธรร
มาภิบาล จํานวน 100 บริษัท ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนของ
กรรมการอิสระ และคะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ากิจการ ซึ่งวัดผลโดยใช้อตั ราส่วน
ผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น และพบว่ า ขนาดของ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามสัม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบกั บ อั ต ราส่ ว น
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษากลับ
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ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการของบริษทั จดทะเบียน…
ไม่ พ บความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการควบรวมตํ า แหน่ ง ระหว่ า ง
ประธานกรรมการกับผูบ้ ริหารสูงสุดกับมูลค่ากิจการทางบัญชี
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ของ Kruerattikarn (2014) ที่
ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกลไกการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การกับ
ตัว ชี้ว ดั ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพ ย์ MAI จํานวน 60 บริษัท ผลการศึก ษาพบว่ า
สัดส่วนของกรรมการอิสระ และสัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการ
บริษทั มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
และยังพบว่า จํานวนการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัท มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนต่ อสินทรัพย์ ส่วนตัว
แปรการควบรวมตําแหน่ งระหว่างประธานกรรมการกับผูบ้ ริหาร
สูงสุดไม่มอี ิทธิพลต่ อมูลค่าเพิม่ เชิงเศรษฐศาสตร์ ทัง้ นี้งานวิจยั
ของ Phanomai & Chancharat (2016) ก็ ไ ด้ ศ ึก ษาโครงสร้า ง
คณะกรรมการบริหารกับผลการดําเนินงานของบริษทั จดทะเบียน
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครือ่ งดื่มในปี พ.ศ. 2552 ถึง 2556 จํานวน
ตัวแปรอิ สระ
1. สัดส่วนของกรรมการอิสระ
2. สัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการบริษทั
3. สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
4. ขนาดของคณะกรรมการบริษทั
5. จํานวนการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษทั
6. คะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
7. การควบรวมตําแหน่ งระหว่างประธานกรรมการกับ
ผูบ้ ริหารสูงสุด
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั

4. วิ ธีการดําเนิ นงานวิ จยั
4.1 เครือ่ งมือวิจยั
ผู้ ว ิ จ ั ย ไ ด้ ใ ช้ ข ้ อ มู ล จ า ก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) ในการศึก ษาครัง้ นี้ ซึ่ง ได้แ ก่ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 562) งบการเงิน ของบริษัทจดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย SET100

ณัฐวุฒ ิ ทรัพย์สมบัติ และคณะ

25 บริษัท ผลการศึกษาพบว่ าขนาดของคณะกรรมการบริษัท
และสัดส่วนจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 5 อันดับแรก มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วน Tobin’s Q ส่วนการควบรวม
ตําแหน่ งผูจ้ ดั การใหญ่กบั ประธานกรรมการในคนเดียวกันพบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราส่วน Tobin’s Q
กรอบแนวคิ ดงานวิ จยั
จากทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อง พบว่ า
ปั ญหาตัว แทน (Agency Problem) ที่เกิดระหว่ างตัวการ (ผู้ถือ
หุน้ ) และตัวแทน (ผูบ้ ริหาร) สามารถแก้ไขได้โดยการนําหลักการ
กํากับดูแลกิจการไปปรับใช้ เพื่อให้กจิ การมีผลประกอบการทีด่ ี
ซึ่งเป็ นการเพิม่ มูล ค่าให้แก่ก ิจการ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงสนใจศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการ ซึ่ง
แสดงกรอบแนวคิดงานวิจยั ได้ดงั นี้

ตัวแปรตาม
1. มูลค่ากิจการทีว่ ดั ผลทางด้านบัญชี
1.1 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
1.2 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
2. มูลค่ากิจการทีว่ ดั ผลทางด้านตลาด
2.1 อัตราส่วน Tobin’s Q

ตัวแปรควบคุม
1. ความเสีย่ งทางการเงิน
2. ขนาดของบริษทั

4.2 การได้มาของข้อมูล
ข้อ มูล ที่ใช้ในการศึกษาด้านการกํ ากับดู แ ลกิจ การ
ได้ แ ก่ สัด ส่ ว นของกรรมการอิ ส ระ สัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ของ
กรรมการบริษทั สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ขนาด
ข อ งค ณะ กร รมการบริ ษั ท จํ า น ว น การ จั ด ประ ชุ ม ของ
คณะกรรมการบริษทั และการควบรวมตําแหน่ งระหว่างประธาน
กรรมการกับผู้บริหารสูงสุ ด ทําการเก็บรวบรวมข้อ มูล มาจาก
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส่วนคะแนนการ
ประเมินการกํากับดูแลกิจการ เก็บข้อมูลมาจากผลสํารวจการ
กํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Scorecard: CGS)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute
of Directors: IOD) สําหรับข้อมูลทีว่ ดั มูลค่ากิจการทัง้ ในส่วนที่
เป็ นมุมมองทางบัญชี ได้แก่ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.9 No.4 (Oct – Dec 2020): หน้ า 1-14

5
The Relationship between Corporate Governance and Firm Value of Listed Companies …
(ROA) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE)
และมูลค่ากิจการในมุมมองทางการตลาดทีว่ ดั ผลโดยอัตราส่วน
Tobin’s Q รวมทัง้ ตั ว แปรควบคุ ม ทางด้ า นความเสี่ย งทาง
การเงิน และขนาดของบริษัท ได้เ ก็บ รวบรวมข้อ มูล มาจาก
ฐานข้อ มูล ออนไลน์ SETSMART ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561
4.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่ม SET100 ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2561 ทัง้ หมด 200 ปี
บริ ษั ท (Firm-year) เนื่ อ งจากในปี พ.ศ. 2560 สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ไ ด้อ อก
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี ําหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560
( Corporate Governance Code for listed companies 2017)
ซึ่งถือเป็ นฉบับใหม่ล่าสุดที่ออกมาเพื่อให้บริษทั จดทะเบียนได้
นํามาปรับใช้ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงไป
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเริม่ เก็บข้อมูลตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ.
2561
4.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้ว ิจยั ได้นํ าข้อมูล ที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติ ดังนี้
4.4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Description
Analysis) ได้แ ก่ ค่ า สูง สุ ด (Maximum) ค่ า ตํ่ า สุ ด (Minimum)
ค่ า เฉลี่ ย ของข้อ มู ล (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.)
4.4.2 การวิเ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิง อนุ ม าน (Inferential
Statistics) ใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ
(Multiple Regression Analysis) กํ าหนดเป็ นสมการถดถอยได้
ดังนี้
แบบจําลองที่ 1
+ b1[PROPINDi] + b2[PROPDIRi]
ROAi = b0
+ b3[PROPBIGi] +
b4[BODi]
+ b5[MEETINGi] +
b6[GOODCGi]
+ b7[DUALITYi]
+ b8[DEi]
+ b9[SIZEi]
+e

แบบจําลองที่ 2
ROEi = b0

แบบจําลองที่ 3
TOBINQi = b0
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+ b1[PROPINDi]
+ b3[PROPBIGi]
+ b5[MEETINGi]
+ b7[DUALITYi]
+ b9[SIZEi]

+ b2[PROPDIRi]
+ b4[BODi]
+ b6[GOODCGi]
+ b8[DEi]
+e

+ b1[PROPINDi]
+ b3[PROPBIGi]
+ b5[MEETINGi]
+ b7[DUALITYi]
+ b9[SIZEi]

+ b2[PROPDIRi]
+ b4[BODi]
+ b6[GOODCGi]
+ b8[DEi]
+e

โดยที ่
PROPIND
PROPDIR
PROPBIG
BOD
MEETING

คือ สัดส่วนของกรรมการอิสระ
คือ สัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการบริษทั
คือ สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
คือ ขนาดของคณะกรรมการบริษทั
คือ จํานวนการจัดประชุมของคณะกรรมการ
บริษทั
GOODCG คือ คะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
DUALITY คือ การควบรวมตําแหน่ งระหว่างประธาน
กรรมการกับผูบ้ ริหารสูงสุด
ROA
คือ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ROE
คือ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
TOBINQ คือ อัตราส่วน Tobin’s Q
DE
คือ ความเสีย่ งทางการเงิน
SIZE
คือ ขนาดของบริษทั
i
คือ จํานวนบริษทั ทีต่ อ้ งการศึกษา
e
คือ ค่าความคลาดเคลือ่ น
4.5 การกําหนดตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตั ว แปรที่ ใ ช้ ศ ึ ก ษาในงานวิ จ ั ย นี้ ม ี ว ิ ธี ก ารวั ด ค่ า
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 การวัดค่าของตัวแปรอิสระ
ตัวแปร
สัดส่วนของกรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ขนาดของคณะกรรมการบริษทั
จํานวนการจัดประชุมของคณะกรรมการ
บริษทั
คะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
การควบรวมตําแหน่ งระหว่างประธาน
กรรมการกับผูบ้ ริหารสูงสุด
ตารางที่ 2 การวัดค่าของตัวแปรตาม
ตัวแปร
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(ROE)
อัตราส่วน Tobin’s Q
ตารางที่ 3 การวัดค่าตัวแปรควบคุม
ตัวแปร
ความเสีย่ งทางการเงิน
ขนาดของบริษทั

ณัฐวุฒ ิ ทรัพย์สมบัติ และคณะ

การวัดค่า
จํานวนกรรมการอิสระ หารด้วยคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด
จํานวนหุน้ ทีก่ รรมการบริษทั ถือ หารด้วยจํานวนหุน้ ทีอ่ อกและชําระแล้ว
จํานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 5 อันดับแรก หารด้วยจํานวนหุน้ ทีอ่ อกและชําระแล้ว
จํานวนของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด
จํานวนวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด ใน 1 ปี
ตัวแปร Dummy ซึง่ มีค่าเป็ น 1 เมือ่ บริษทั ได้รบั คะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
ทีด่ ี และมีค่าเป็ น 0 เมือ่ บริษทั ไม่ได้รบั คะแนน
ตัวแปร Dummy ซึง่ มีค่าเป็ น 1 เมือ่ ผูบ้ ริหารสูงสุดและประธานกรรมการเป็ นบุคคล
เดียวกัน และมีค่าเป็ น 0 เมือ่ ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน

การวัดค่า
กําไรสุทธิ หารด้วยสินทรัพย์รวม
กําไรสุทธิ หารด้วยส่วนของผูถ้ อื หุน้
(มูลค่าตลาดของหุน้ สามัญ ณ สิน้ ปี + หนี้สนิ รวม) หารด้วยสินทรัพย์รวม

การวัดค่า
หนี้สนิ รวม หารด้วยส่วนของผูถ้ อื หุน้
ค่าลอการิทมึ ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

5. ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล

5.1 ผลการวิจยั ประกอบไปด้วยผลการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา การวิเคราะห์สมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ และการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1 ผลการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ตัวแปร
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
(หน่วย: เท่า)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(หน่วย: เท่า)
อัตราส่วน Tobin's Q
(หน่วย: เท่า)
สัดส่วนของกรรมการอิสระ
(หน่วย: ร้อยละ)
สัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการบริษทั
(หน่วย: ร้อยละ)
สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(หน่วย: ร้อยละ)
ขนาดของคณะกรรมการบริษทั
(หน่วย: คน)
จํานวนการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษทั (หน่วย: ครัง้ )
บริษทั ทีไ่ ด้รบั คะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
(หน่วย: ร้อยละ)
การควบรวมตําแหน่ งระหว่าง
ประธานกรรมการกับผูบ้ ริหารสูงสุด (หน่วย: ร้อยละ)
ความเสีย่ งทางการเงิน วัดค่าโดย D/E Ratio
(หน่วย: เท่า)
ขนาดของบริษทั วัดค่าโดย Market Capitalization
(หน่วย: ล้านบาท)
กลุ่มตัวอย่าง
(ปี -บริษทั )
จากตารางที่ 4 พบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ม ี
ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.09 เท่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.15 เท่า และอัตราส่วน Tobin’s Q มีค่าเฉลี่ยอยู่ 2.14
เท่า
สํ า หรับ สัด ส่ ว นของกรรมการอิส ระนั น้ บริษั ท ที่ ม ี
สัดส่วนกรรมการอิสระต่อกรรมการทัง้ คณะตํ่าทีส่ ุดคิดเป็ นร้อยละ
25.00 ส่วนบริษทั ทีม่ สี ดั ส่วนของกรรมการอิสระสูงทีส่ ุดคิดเป็ นร้อย
ละ 80.00 โดยมีค่าเฉลีย่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 43.30 แสดงให้เห็นว่าบริษทั
ส่วนใหญ่ได้ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดี ที่แนะนํ าให้บริษัทควรมีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทัง้ ชุด
สัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการบริษทั มีบางบริษทั ที่
คณะกรรมการบริษทั ไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั ทีต่ นปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ยู่
ส่วนคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ตนเองมีสดั ส่วน
สูงทีส่ ุดคิดเป็ นร้อยละ 71.30 โดยมีค่าเฉลีย่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 12.60

ค่าเฉลี่ย
(Mean)

ค่าสูงสุด
(Max)

ค่าตํา่ สุด
(Min)

ส่วนเบี่ยงเบนฯ
(S.D.)

0.09

0.75

-0.22

0.09

0.15

0.81

-0.45

0.13

2.14

27.01

0.57

2.33

43.30

80.00

25.00

10.70

12.60

71.30

0.00

18.20

59.90

89.40

16.40

15.80

11.39
9.29

18.00
27.00

5.00
4.00

2.69
3.81

97.50

100.00

0.00

15.70

15.50

100.00

0.00

36.30

2.17

14.44

0.16

2.45

127,886.22

1,313,897.83

8,857.24

197,354.93

200

200

200

200

สัดส่วนการถือหุน้ ของผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ 5 อันดับแรก
รวมกันตํ่าทีส่ ุดคิดเป็ นร้อยละ 16.40 และมี สัดส่วนการถือหุน้ ของ
ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ 5 อัน ดับ แรกรวมกัน สู ง ที่สุ ด คิด เป็ นร้อ ยละ
89.40 โดยมีค่าเฉลีย่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 59.90
ขนาดของคณะกรรมการบริ ษั ท พบว่ า บริ ษั ท ที่ม ี
จํ า นวนคณะกรรมการน้ อ ยที่ สุ ด คื อ 5 คน ส่ ว นบริ ษั ท ที่ ม ี
คณะกรรมการสู ง ที่ สุ ด มี จํ า นวน 18 คน ค่ า เฉลี่ ย ขน าด
คณะกรรมการบริษัทอยู่ท่ปี ระมาณ 11 คน จะเห็น ได้ว่ าการที่
ขนาดของคณะกรรมการบริษทั แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะว่าแต่
ละบริษทั มีสดั ส่วนเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ ตกต่างกัน
จํานวนการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัท น้ อ ย
ทีส่ ุดเท่ากับ 4 ครัง้ ส่วนจํานวนการจัดประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทสูงที่สุดเท่ากับ 27 ครัง้ โดยมีค่าเฉลี่ยจํานวนครัง้ การจัด
ประชุมของคณะกรรมการบริษทั อยู่ทป่ี ระมาณ 9 ครัง้
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คะแนนการประเมิน การกํ า กับ ดู แ ลกิจ การ พบว่ า
บริษทั ทีไ่ ด้รบั คะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการ มีค่าเฉลีย่
ร้อ ยละ 97.50 (หรือ คิด เป็ น 195 จาก 200 กลุ่ ม ตัว อย่า ง) ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
SET100 ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ร ับ คะแนนการประเมิน การกํ า กับ ดู แ ล
กิจการ
การควบรวมตําแหน่ งระหว่ างประธานกรรมการกับ
ผู้บริหารสูงสุด พบว่ามีบริษัทที่ควบรวมตําแหน่ งดังกล่าวเพียง
ร้อ ยละ 15.50 ของบริษัทจดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยกลุ่ ม SET100 (หรื อ คิ ด เป็ น 31 จาก 200 กลุ่ ม
ตัวอย่าง)
ความเสีย่ งทางการเงิน วัดค่าจากอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) พบว่ามีค่าน้ อยทีส่ ุดเท่ากับ 0.16
เท่า และค่าสูงสุดเท่ากับ 14.44 เท่า โดยมีค่าเฉลีย่ D/E Ratio อยู่
ที่ 2.17 เท่า

ณัฐวุฒ ิ ทรัพย์สมบัติ และคณะ

ขนาดของบริษทั วัดค่าจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด (Market Capitalization) พบว่าบริษทั ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดน้อยทีส่ ุดอยู่ท่ี 8,857.24 ล้านบาท ส่วนบริษทั ทีม่ ี
มูล ค่ าหลักทรัพ ย์ต ามราคาตลาดสูงที่สุ ดเท่ ากับ 1,313,897.83
ล้ า นบาท ซึ่ ง คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย Market Capitalization เท่ า กั บ
127,886.22 ล้านบาท
5.1.2 ผลการวิเ คราะห์ ค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสั ม พัน ธ์
( Correlation Analysis) จากการ วิ เ ค ร าะ ห์ ค่ า สั ม ปร ะ สิ ท ธิ ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่พบว่าตัวแปรอิสระทีศ่ กึ ษา ตัวแปร
ตาม และตัวแปรควบคุมมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์อยู่ระหว่าง 0.372 ถึง 0.496 สามารถสรุปได้ว่าทุกตัวแปรไม่มคี วามสัมพันธ์
กันอย่างแน่ นแฟ้ น กล่าวคือตัวแปรดังกล่าวมีความอิสระต่อกัน
ซึ่งไม่ก่ อ ให้เกิดปั ญหา Multicollinearity ในการวิเคราะห์ค วาม
ถอดถอยเชิงพหุต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 5

BOD

MEETING

GOODCG

DUALITY

DE

1
-0.006
-0.283
-0.139
-0.084
0.137
-0.207
-0.350

1
0.028
0.072
0.029
-0.055
-0.095
0.213

1
0.278
0.011
-0.180
0.167
0.496

1
0.079
-0.141
0.228
0.306

1
-0.108
-0.036
-0.107

1
0.009
-0.002

1
0.164

SIZE

PROPBIG

PROPIND

TOBINQ

PROPDIR

ROA
ROE
TOBINQ
PROPIND
PROPDIR
PROPBIG
BOD
MEETING
GOODCG
DUALITY
DE
SIZE

ROE

ROA

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร

1
1
0.023
0.203
0.028
-0.201
-0.178
-0.009
0.036
-0.372
0.044

-0.015
0.176
0.044
-0.196
-0.151
-0.019
0.058
-0.160
0.171

1
0.006
0.239
0.016
-0.202
-0.186
-0.024
-0.032
-0.223
0.023

1
-0.018
0.091
0.105
0.278
0.118
-0.155
0.063
0.209

5.1.3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
จากการศึก ษาการวิเ คราะห์ ค วามถดถอยเชิง พหุ
(Multiple Regression Analysis) ได้สรุปผลการวิจยั ดังนี้
1) ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งการกํา กับ ดูแ ลกิจ การกับ
มูลค่ากิจการทีว่ ดั ผลทางด้านบัญชี
แบบจําลองที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับ
มูลค่ากิจการวัดโดยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
จากตารางที่ 6 พบว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม
ทุกตัวสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์กบั อัตราส่วนผลตอบแทน

1

ต่ อ สิน ทรัพ ย์ ไ ด้ ร้ อ ยละ 20 ซึ่ ง สัง เกตได้ จ ากค่ า Adjusted R
Squared และจากผลการวิเคราะห์ พบว่า สัดส่วนการถือหุน้ ของ
กรรมการบริ ษั ท (PROPDIR) มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่ อสินทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 กล่าวคือ การทีส่ ดั ส่วนการถือหุน้ ของกรรมการบริษทั
สูง จะส่งผลต่ อมูลค่ากิจการสูงตามไปด้วย นอกจากนี้ยงั พบว่า
ขนาดของคณะกรรมการบริษทั (BOD) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่ อสินทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 กล่าวคือ หากคณะกรรมการบริษทั มีปริมาณมาก จะ
ส่งผลต่อมูลค่ากิจการทีล่ ดลง ในทํานองเดียวกัน จํานวนการจัด
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.9 No.4 (Oct – Dec 2020): หน้ า 1-14

9
The Relationship between Corporate Governance and Firm Value of Listed Companies …
ประชุมของคณะกรรมการบริษัท (MEETING) มีค วามสัมพันธ์
เชิงลบกับอัต ราส่ว นผลตอบแทนต่ อสิน ทรัพย์อย่ างมีนัย สําคัญ
ท างส ถิ ติ ท่ี ร ะ ดั บ 0.05 ก ล่ า ว คื อ ห าก มี ก าร จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัทบ่อยครัง้ จะส่งผลต่ อมูลค่ากิจการที่ล ดลง
นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า ตัว แปรควบคุ ม ทางด้า นความเสี่ย งทาง

Nuthawut Sabsombat et.al.

การเงิน (DE) และขนาดของบริษัท (SIZE) มีความสัมพันธ์ก บั
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เช่นเดียวกัน

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการวัดโดยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ค่าความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (b)
มาตรฐานa (Standardized
t-stat
ตัวแปร
Errors)
INTERCEPT
-0.206
0.093
-2.209
PROPIND
0.033
0.060
0.551
PROPDIR
0.078
0.029
2.673***
PROPBIG
-0.031
0.043
-0.736
BOD
-0.007
0.002
-3.473***
MEETING
-0.003
0.001
-2.026**
GOODCG
0.009
0.021
0.429
DUALITY
-0.005
0.014
-0.334
DE
-0.012
0.002
-6.169***
SIZE
0.023
0.006
4.106***
Dependent Variable : ROA
R Squared = 0.236, Adjusted R Squared = 0.200
Number of Observation: 200
หมายเหตุ: ** นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 *** นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
a White Heteroskedasticity-Cosistent Standard Errors and Covariance
แบบจําลองที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับ
มูลค่ากิจการวัดโดยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
จากตารางที่ 7 พบว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม
ทุกตัวสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์กบั อัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ได้รอ้ ยละ 18.10 (ค่า Adjusted R Squared)
และจากผลการวิเคราะห์ พบว่าสัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการ
บริ ษั ท (PROPDIR) มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ อั ต ราส่ ว น
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.01 กล่าวคือ หากสัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการบริษทั เพิม่ ขึน้
จะส่งผลให้มลู ค่ากิจการเพิม่ ขึน้ เช่นกัน ในทางตรงกันข้าม ขนาด

ของคณะกรรมการบริษั ท (BOD) มีค วามสัม พัน ธ์ เ ชิง ลบกับ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 กล่าวคือ หากขนาดของคณะกรรมการเพิม่ ขึน้
จะส่งผลให้มลู ค่ากิจการลดลง เช่นเดียวกันกับจํานวนการประชุม
ของคณะกรรมการบริษัท (MEETING) ที่มคี วามสัมพันธ์เชิงลบ
กับอัตราส่วนผลตอบแทนต่ อส่วนของผู้ถอื หุ้นอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 กล่ าวคือ หากมีจํานวนการประชุ มของ
คณะกรรมการบริษทั ทีเ่ พิม่ ขึน้ จะส่งผลให้มลู ค่ากิจการลดลง อีก
ทัง้ ยัง พบตั ว แปรควบคุ ม ด้ า นขนาดของบริ ษั ท (SIZE) ที่ ม ี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื
หุน้
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการวัดโดยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ค่าความคลาดเคลื่อน
ตัวแปร
โดยประมาณ (b)
มาตรฐานa (Standardized
t-stat
Errors)
INTERCEPT
-0.617
0.165
-3.734
PROPIND
-0.037
0.101
-0.369
PROPDIR
0.156
0.050
3.150***
PROPBIG
-0.039
0.062
-0.638
BOD
-0.015
0.003
-4.479***
MEETING
-0.005
0.002
-2.405**
GOODCG
0.018
0.023
0.783
DUALITY
-0.002
0.023
-0.086
DE
-0.006
0.005
-1.338
SIZE
0.056
0.011
4.906***
Dependent Variable : ROE
R Squared = 0.218, Adjusted R Squared = 0.181
Number of Observation: 200
หมายเหตุ: ** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05, *** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
a White Heteroskedasticity-Cosistent Standard Errors and Covariance
2) ความสัมพัน ธ์ร ะหว่ างการกํ ากับดู แลกิจการกับ
มูลค่ากิจการทีว่ ดั ผลทางด้านตลาด
แบบจําลองที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับ
มูลค่ากิจการวัดค่าโดยอัตราส่วน Tobin’s Q
จากตารางที่ 8 พบว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม
ทุกตัวสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์กบั อัตราส่วน Tobin’s Q
ได้ร้อ ยละ 13.70 (ค่ า Adjusted R Squared) และจากผลการ
วิ เ คราะห์ พบว่ า สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ของกรรมการบริ ษั ท
(PROPDIR) มีค วามสัมพัน ธ์เชิงบวกกับ อัต ราส่ว น Tobin’s Q
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 กล่าวคือ การที่สดั ส่ ว น
การถือหุน้ ของกรรมการบริษทั สูง จะส่งผลต่อมูลค่ากิจการสูงตาม

ไปด้ ว ย นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า ขนาดของคณะกรรมการบริษัท
(BOD) มีค วามสัมพัน ธ์เชิงลบกับอัตราส่ วน Tobin’s Q อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 กล่าวคือ หากกิจการมีจํ านวน
ของคณะกรรมการบริษทั มาก จะส่งผลให้มลู ค่ากิจการลดลง ใน
ทํานองเดียวกัน จํานวนการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัท
(MEETING) และการควบรวมตําแหน่ งระหว่างประธานกรรมการ
กั บ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด (DUALITY) มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบกั บ
อัต ราส่ ว น Tobin’s Q ทัง้ นี้ ยังพบว่ าตัว แปรควบคุ มด้านความ
เสี่ ย งทางการเงิน และขนาดของบริ ษั ท มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
อัตราส่วน Tobin’s Q เช่นกัน
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการวัดค่าโดยอัตราส่วน Tobin’s Q
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ค่าความคลาดเคลื่อน
ตัวแปร
โดยประมาณ (b)
มาตรฐานa (Standardized
t-stat
Errors)
INTERCEPT
-5.011
2.138
-2.343
PROPIND
0.342
1.885
0.181
PROPDIR
3.007
0.884
3.399***
PROPBIG
-0.719
0.991
-0.724
BOD
-0.196
0.061
-3.174***
MEETING
-0.096
0.041
-2.349**
GOODCG
0.024
0.655
0.037
DUALITY
-0.660
0.328
-2.010**
DE
-0.148
0.044
-3.345***
SIZE
0.589
0.143
4.121***
Dependent Variable: TOBINQ
R Squared = 0.176, Adjusted R Squared = 0.137
Number of Observation: 200
หมายเหตุ: ** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05, *** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
a White heteroskedasticity-Consistent Standard Errors and Covariance
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น เกี่ย วกับ ความสัม พัน ธ์
ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับมูลค่ ากิจการที่วดั ผลทางด้าน
บัญชีและที่ว ดั ผลทางด้านตลาด ซึ่งเป็ น วัต ถุ ประสงค์ห ลักของ
งานวิจยั ครัง้ นี้ พบว่าผลการศึกษาความสัมพันธ์ดงั กล่าวออกมา
ในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงขออภิปรายผลการวิจยั
ในภาพรวม ดังต่อไปนี้
1) สัดส่ ว นของกรรมการอิสระไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
มูลค่าของกิจการ อาจเป็ นเพราะบริษทั จดทะเบียนมีการแต่งตัง้
กรรมการอิสระเพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของหน่ วยงานกํากับ
ดูแ ลเท่ า นัน้ โดยที่ก รรมการอิส ระนี้ ไ ม่ ไ ด้ป ฏิบตั ิห น้ า ที่ใ นการ
ตรวจสอบกิจการอย่างเคร่งครัด จึงไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ
กิจการ ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ Kaeokham (2014) และ
Phongkasem, Boonmunewai & Poowadin (2019)
2) สั ด ส่ ว น ก า ร ถื อ หุ้ น ข อ ง ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ากิจการ กล่าวคือบริษทั ทีม่ สี ดั ส่วน
การถือหุน้ ของกรรมการบริษทั สูง มูลค่ากิจการก็จะสูงตามไปด้วย
ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ Kruerattikarn (2014) ที่พ บว่ า
สัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการบริษทั มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
มูลค่ากิจการ อาจเพราะคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ ําหนดกล
ยุ ท ธ์ ทิศ ทาง และเป้ า หมายของบริษัท ซึ่ง โดยปกติจ ะต้ อ งมี
จุ ด มุ่ง หมายเพื่อ สร้า งกํ า ไรให้สู ง ขึ้น และเพิ่ม มูล ค่ า กิจ การให้
เติบโตอย่างยั ่งยืน การมีค ณะกรรมการบริษัท เป็ น ผู้ถือ หุ้น ใน
กิจการ จึงเป็ นการสร้างผลกําไร และเพิม่ มูลค่ากิจการให้ดขี น้ึ

3) สัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ของผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ไ ม่ พ บ
ความสัมพัน ธ์กบั มูล ค่ ากิจการ อาจเนื่ อ งมาจาก ผู้บริห ารเป็ น
บุคคลสําคัญในการขับเคลือ่ น และสร้างมูลค่าให้แก่กจิ การ ทําให้
ผูบ้ ริหารมีบทบาททางฝ่ ายบริหารมากกว่าผูถ้ อื หุน้ หรืออาจกล่าว
ได้ ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ อ าจไม่ ใ ช่ ผู้ บ ริห ารที่ม ีห น้ า ที่ส ร้า งผล
ประกอบการเพื่อทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนทีส่ ูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ง า น วิ จั ย ข อ ง Buppakarakul ( 2008) แ ล ะ Phongkasem,
Boonmunewai & Poowadin (2019)
4) ขนาดของคณะกรรมการบริษทั มีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับมูลค่ากิจการ กล่าวคือบริษทั ทีม่ จี าํ นวนคณะกรรมการน้อย
จ ะ มี มู ล ค่ า กิ จ ก า ร ที่ สู ง อ า จ เ นื่ อ ง ม า จ าก ก าร มี จํ า น ว น
คณะกรรมการที่ ม ากเกิ น ไป ส่ ง ผลให้ ก ารตั ด สิ น ใจของ
คณะกรรมการบริษัท มีความซับซ้อน อาจทําให้การตัดสิน ใจมี
ความล่าช้าหรือตัดสินใจผิดพลาด ส่งผลให้ผลการดําเนินงานของ
กิ จ การลดลง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของ Lertrujiwanich
(2016) และ Dzingai & Fakoya (2017) อย่างไรก็ตาม งานวิจยั
ของ Harinanon (2017) กลับไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
ของคณะกรรมการบริษทั กับมูลค่ากิจการ
5) จํานวนการจัดประชุ มของคณะกรรมการบริษัท มี
ความสัมพัน ธ์เชิงลบกับมูล ค่ ากิจการ กล่ าวคือ การที่บริษัท จัด
ประชุมจํานวนหลายครัง้ จะส่งผลให้มลู ค่ากิจการน้อยลง เพราะ
จํานวนครัง้ การประชุมทีเ่ พิม่ มากขึน้ อาจเป็ นสัญญาณเตือนว่าผล
การดําเนินงานของบริษทั ลดลง จึงต้องมีการจัดประชุมเพือ่ แก้ไข
ปั ญหามากขึน้ ทัง้ ยังส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายจากการประชุมในแต่
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ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการของบริษทั จดทะเบียน…
ละครัง้ ทําให้มูลค่ากิจการลดลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Kruerattikarn (2014)
6) คะแนนการประเมิน การกํากับดูแลกิจการไม่พ บ
ความสัมพันธ์กบั มูลค่ากิจการ เนื่องจากบริษทั อาจไม่ได้เปิ ดเผย
ข้อ มูล การปฏิบ ัติต ามหลัก การกํ า กับ ดู แ ลกิจ การในเอกสาร
เผยแพร่ขององค์กร หรือเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ ทําให้ส่งผล
ต่อคะแนนการประเมินทีบ่ ริษทั ได้รบั และคะแนนการประเมินการ
กํากับดูแลกิจการอาจไม่ใช่ ประเด็น ที่มผี ลต่ อผลตอบแทนของ
ธุรกิจ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Gupta, Kennedy & Weaver
(2009) ที่พบว่าคะแนนการกํากับดูแลกิจการไม่มคี วามสัมพันธ์
กับอัตราส่วน Tobin's Q อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษากลับตรงกัน
ข้ามกับงานวิจยั ของ Lertrujiwanich (2016) ทีพ่ บว่าคะแนนการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีมคี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ ากิจการที่
วัดผลทางด้านบัญชีและทางด้านตลาด เนื่องจากคะแนนดังกล่าว
ทํ า ให้นั ก ลงทุ น มีค วามเชื่อ มัน่ และสามารถนํ า ธุ ร กิจ ไปสู่ ผ ล
ประกอบการทีด่ แี ละยังยื
่ นได้
7) การควบรวมตําแหน่ งระหว่างประธานกรรมการกับ
ผู้บริห ารสูงสุดมีค วามสัมพัน ธ์เชิงลบกับมูล ค่ ากิจการที่ว ดั โดย
อัตราส่วน Tobin’s Q กล่าวคือหากกิจการมีการแบ่งแยกตําแหน่ ง
ระหว่างประธานกรรมการกับผู้บริห ารสูงสุ ดจะทํา ให้กิจ การมี
มูล ค่ า สูง ขึ้น เนื่ อ งจากการแบ่ง แยกตํา แหน่ ง ระหว่า งประธาน
กรรมการกับผู้บริหารสูงสุดถือเป็ นการกระจายอํานาจ แสดงถึง
ความเป็ นอิสระในการบริหารงาน โดยทีแ่ ต่ละฝ่ ายปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มลู ค่ากิจการสูงขึน้ แต่หากวัดมูลค่า
กิจการด้ว ยอัตราส่ วนผลตอบแทนต่ อสินทรัพ ย์ และอัต ราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ กลับไม่พบความสัมพันธ์กบั ตัว
แปรการควบรวมตําแหน่ งระหว่างประธานกรรมการกับผูบ้ ริหาร
สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lertrujiwanich (2016) และ
Kruerattikarn (2014) ทีไ่ ม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการควบรวม
ตําแหน่ งระหว่างประธานกรรมการกับผู้บริห ารสูงสุ ดกับมูลค่า
กิจการ

6. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจยั
เมื่อ พิจ ารณาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งการกํ า กับ ดู แ ล
กิจ การกับ มูล ค่ ากิจ การที่ว ดั ผลทางด้า นบัญชี ซึ่ง ทดสอบโดย
วัด ผลด้ว ยอัต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ (ROA) พบว่ า
สั ด ส่ ว น การ ถื อ หุ้ น ข อ งก ร ร มก าร บริ ษั ท ( PROPDIR) มี
ความสัมพัน ธ์เชิงบวกกับ อัต ราส่ว นผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์
(ROA) กล่าวคือ การทีส่ ดั ส่วนการถือหุน้ ของกรรมการบริษทั สูง
จะส่งผลต่อมูลค่ากิจการสูงตามไปด้วย นอกจากนี้ยงั พบว่าขนาด
ของคณะกรรมการบริษทั (BOD) และจํานวนการจัดประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท (MEETING) มีค วามสัม พัน ธ์ เ ชิง ลบกับ
อัต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ (ROA) สํ า หรับ ผลการ
ทดสอบมูลค่ากิจการโดยวัดผลด้วยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วน

ณัฐวุฒ ิ ทรัพย์สมบัติ และคณะ

ของผู้ถือ หุ้น (ROE) พบว่ า สัด ส่ ว นการถือ หุ้น ของกรรมการ
บริ ษั ท (PROPDIR) มีค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ อั ต ราส่ ว น
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) ผลการศึกษานี้เป็ นไปใน
ทิศ ทางเดีย วกับ อัต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ (ROA)
นอกจากนี้ยงั พบว่าขนาดของคณะกรรมการบริษทั (BOD) และ
จํานวนการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัท (MEETING) มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วนผลตอบแทนต่ อส่วนของผูถ้ อื
หุน้ (ROE) กล่าวคือ หากบริษทั มีจํานวนของคณะกรรมการทีส่ งู
และมีจํานวนการจัดประชุมหลายครัง้ จะส่งผลให้มูลค่ากิจ การ
ลดลง โดยผลการศึกษานี้สอดคล้องกับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) ทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
ผูว้ จิ ยั ยังได้เลือกใช้วธิ กี ารวัดมูลค่ากิจการด้วยมุมมอง
ทางการตลาด โดยวัด ด้ว ยอัต ราส่ ว น Tobin’s Q จากผลการ
ท ดส อ บพ บว่ า สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ข องกร รมการบริ ษั ท
(PROPDIR) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราส่วน Tobin’s Q ซึง่
ผลงานวิจยั นี้สอดคล้องกับมุมมองมูลค่ากิจการที่วดั ผลทางด้าน
บัญ ชี และยัง พบว่ า ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (BOD)
จํานวนการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษทั (MEETING) และ
การควบรวมตําแหน่ งระหว่างประธานกรรมการกับผูบ้ ริหารสูงสุด
(DUALITY) ตัว แปรเหล่านี้ มคี วามสัมพัน ธ์เชิงลบกับอัตราส่วน
Tobin’s Q
งานวิ จ ั ย ครั ง้ นี้ ยั ง พบตั ว แปรควบคุ ม บางตั ว ที่ ม ี
ความสัมพันธ์กบั มูลค่ากิจการ ได้แก่ ขนาดของบริษทั (SIZE) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ากิจการทีว่ ดั ผลทัง้ มุมมองทางด้าน
บัญชีและทางด้านตลาด กล่าวคือ บริษัทขนาดใหญ่ มกั มีมูล ค่ า
กิจการที่สูงกว่ าบริษัท ขนาดเล็ก ส่ ว นตัว แปรควบคุ มทางด้าน
ความเสี่ย ง (DE) กลับ พบความสัม พัน ธ์ เ ชิง ลบกับ อัต ราส่ ว น
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และ อัตราส่วน Tobin’s Q
6.2 ข้อเสนอแนะ
1) การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการบริษทั ในแบบ
แสดงรายงานข้อ มู ล ประจํ า ปี (แบบ 56-1) เช่ น สัด ส่ ว นของ
กรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริษัท จํานวน
ครัง้ การจัด ประชุ ม เป็ นต้ น ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ค วรมี Template
มาตรฐานให้กบั บริษัทจดทะเบียนใช้สําหรับรายงานข้อมูล เพื่อ
ง่ายต่อการจัดทําข้อมูล นอกจากนี้ นักลงทุนหรือผูถ้ อื หุน้ สามารถ
นําข้อมูลเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับบริษทั อื่นได้
2) หน่ ว ยงานกํ า กับ ดูแ ลควรกระตุ้น และส่ ง เสริมให้
บริษัท จดทะเบีย นตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิต าม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยอาจนํ าผลงานวิจยั ที่แสดงให้
เห็น ถึง ประโยชน์ ข องการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การไปเผยแพร่ ใ ห้ก บั
บริษทั จดทะเบียน ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนได้รบั ทราบ
6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1) ผู้ ท่ีส นใจศึก ษาอาจทํ า การศึก ษาความสัม พัน ธ์
ระหว่ างการกํากับดูแ ลกิจการกับมูลค่ ากิจการในมุมมองอื่น ๆ
เช่น การวัดความน่ าเชื่อถือจากการจัดอันดับเครดิตของบริษัท
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คุณภาพของรายการคงค้าง ความยั ่งยืนของกําไร ความสามารถ
ในการพยากรณ์กาํ ไร หรือความสมํ่าเสมอของกําไร เป็ นต้น
2) ในการศึกษาครัง้ ต่อไป อาจศึกษาเปรียบเทียบมูลค่า
กิจการในแต่ละกลุ่มอุ ตสาหกรรมเพื่อหาข้อแตกต่ างระหว่ างกลุ่ ม
อุตสาหกรรม และอาจศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิง
ลึก เช่น การสัมภาษณ์คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ น
รูปธรรมมากขึน้ เป็ นต้น
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