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1. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

2. ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการที่มีต่อผลการด าเนินงานของบรษิัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

1. Director Remuneration in Thai Publicly Listed Firms: 
Trends over the last 15 years (2001-2015)

2. Board Diversity in Thai Publicly Listed Firms

3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกรรมการ ระดับของการก ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทย
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Background from Previous Papers



BOARD EFFICIENCY and FIRM PERFORMANCE

Study the relationship between BOARD EFFICIENCY
(as measured by various corporate governance 

aspects of firm’s board of directors) and               
FIRM PERFORMANCE. 

H1: Board independence has a positive 
relationship with firm performance.

H2: Board activity has a positive 
relationship with firm performance.

H3: Board diversity has a positive 
relationship with firm performance.

H4: Board remuneration has a positive 
relationship with firm performance.
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Determinants of Director and Top Management Compensation

DIRTC ExdTC NexdTC AuditTC subTC MgtTC

IOS - - - - - -

dta + +

Inmv + + + + + +

Roa_1 + +

Industry + + + + +

dfin + +

dmai + + -

drehab + + +

No.of obs 2318 882 1149 1014 405 2195

R-Square 0.45 0.25 0.47 0.24 0.27 0.39

HA1: Firm with higher investment opportunity set (IOS) 
will pay directors higher and rely less on fixed 
compensation 

HA2: Larger Firm will pay directors higher and rely less 
on fixed compensation 

HA3: Firm with lower debt will pay directors higher and 
rely less on fixed compensation 

Ha4: Financial (and Rehab) firms will pay directors 
higher and rely less on fixed compensation 

Ha5:  Firm in the industry that has higher average board 
compensation will pay directors higher

HA1: Firm with higher investment opportunity set (IOS) 
will pay managers higher and rely less on fixed 
compensation 

HA2: Larger Firm will pay managers higher and rely less 
on fixed compensation 

HA3: Firm with lower debt will pay managers lower and 
rely less on fixed compensation 

Ha4: Financial (Rehab) firms will pay managers higher 
and rely less on fixed compensation 

Ha5:  Firm in the industry that has higher average 
management compensation will pay managers higher
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Director Remuneration in Thai Publicly Listed Firms: 
Trends over the Last 15 Years (2001-2015)

For 
the 
firms 
listed 
on 
SET

Directors’ total compensation exhibits an upward 
trend during 2001 (356,133 Baht) to 2007 (597,984 
Baht), then slightly dropped in 2009 to 571,386 Baht 
and increased from 628,248 Baht in 2010 to 784,485 
in 2014 and dropped again to 711,720 Baht in 2015. 

Executive directors’ total compensation increased 
during 2010 (about 578,000 Baht) - 2012 (about 637,000 
Baht) and slightly dropped in 2013, then increased to 
678,211 Baht in 2014 and dropped to 581,664 Baht in 
2015. 

Non-executive directors’ total compensation 
increased from 666,183 Baht in 2010 to 880,496 
Baht in 2011, then continually dropped to 
609,652 Baht in 2015.

For 
the 
firms 
listed 
on 
mai

Total compensation shows similar pattern of 
fluctuation for all directorial positions. In the recent 
year (2015), directors in mai firms obtain 265,148 
Baht: 195,233 Baht for executives and 233,425 Baht 
for non-executives. . 

Director compensation of mai firms is less than half of 
that of SET firms
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Director Remuneration in Thai Publicly Listed Firms: 
Results: Firm size 

7

Set Bottom



Board Diversity in Thai Publicly Listed : Full Sample

Full sample

• The proportion of female is approximately one-fifth with the maximum and the minimum values at 67% and 0%, respectively. 
This female proportion is quite high relative to the phenomenon by Ararat et al. (2015) in Turkey at 0.096%, Grosvold et al. 
(2007) in the UK and Norway at 10.5% and 15.7%, Norden (2006) in Denmark at 14.5%, Singapore Institute of Directors & 
Institute of Singapore Chartered Accountants (2014) at 9.7%. However, nearly 80% of the sample firms have at least one 
female director.

• Average age is about 67 years with the youngest average age of 32 years old and the oldest average age of 96 years. Directors in 
our sample firms are more senior than those in existing literature in other markets: Turkey at 54 years old with a range of 40 –
72 years old by Ararat et al. (2015) and Denmark at 54 years with the range of 40 – 68 years by Norden (2006). Among four 
cohorts, directors in the range of older than 60 years are found often (46.87%).

• The directors have been appointed about 8 years with the maximum of 20 years. 

• Approximately one-third of the directors have a direct working experience in the industry. All of the firms have at least one 
director having industry expertise

• 30% of the directors have accounting/finance expertise or experience and 94% of the firms have at least one director with 
accounting/finance expertise or experience

• The majority of directors have Master’s degree (53%)

• The top three cohorts of study majors are business administration (32%), engineering (14%), and law (13%). Accounting, 
economics and finance are less frequently found, i.e. 4%, 10.57% and 8%, respectively. 

• On average, the firms have only 4% of their directors being political bureaucrats and approximately 28% of our sample have at 
least one political bureaucrat director. 8



Board Diversity in Thai Publicly Listed : Sub samples

Sub samples

• The proportion of female: Non-finance 18% (0 - 67%) vs Finance 19% (0 – 56%); SET 18% (0 – 63%) vs mai 20% (0 –
67%); Large 16% (0 – 60%) vs Medium 19% (0 – 60%) vs Small 19% (0 – 63%)

• The average age is about 67 years old (32 - 96 years for non-finance firms and 48 – 85 for finance firms) - slightly higher
than that in Sitthipongpanich et al. (2012) with the average oft 55 years old with the range of 40 – 70 years old in 2001 –
2005. (>> non-finance firms are more likely to design their board to earn skills/experience from the senior directors and
simultaneously allow the dynamics from the junior directors). The first ranked age cohort is older than 60 years old in
every sub-sample, excepting mai (between 46 and 60 years old.)

• The directors in non-finance firms and SET firms have been appointed for 8 years with the maximum of 20 years, while
the directors in finance firms and mai firms have been appointed for 7 years with the maximum of 16 years

• 38% of the directors in non-finance firms and 45% of the directors in finance firms have a direct working experience in
the industry.

• 94% of the SET firms or 91% of the mai firms have at least one director with account/finance expertise or experience.

• In non-finance firms, the top three cohorts of study majors are business administration (31.55%), engineer (15.13%), and
law (12.46%). In finance firms, the top three cohorts of study majors are business administration (34.80%), law (12.84%)
and accounting (12.36%). Economics and finance are less frequently found at 10.96% and 6.06% respectively. .

• On average, the firms do not have many directors being political bureaucrats (4% for non-finance firms and 2% for
finance firms) and less than one-third of the sample in all sub-samples have at least one political bureaucrat director
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกรรมการ 
ระดับของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และผลการด าเนินงาน

ของบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทย



Motivations and Literature Background

• การศึกษาในปีที่ผ่านมาพบว่า การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
โดยรวมแล้วอิงกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับอุตสาหกรรม 
และหรือบริษัทที่เทียบเคียงกันโดยค่าตอบแทนกรรมการมีการแปรผัน
ตามขนาดของบริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารไม่ได้ถูกก าหนดมาจากคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ แต่มีความเกี่ยวข้อง
กับคุณลักษณะของบริษัทจดทะเบียน

• ผลการด าเนินงานของกิจการยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน
ผลการวิจัยในต่างประเทศมีทั้งพบว่า องค์ประกอบด้านธรรมาภิบาล
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ว่า 
องค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลที่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษัท และมีอีกเช่นกันที่พบผลที่ไม่สอดคล้องและ
หรือไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ในขณะที่ ค่าตอบแทนกรรมการและการ
ถือหุ้นของกรรมการในบริษัทจัดได้ว่าเป็น

หนึ่งในองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาล
เช่นเดียวกับความเป็นอิสระ และ

คุณสมบัติที่หลากหลาย

• ความสัมพันธ์ของระดับการก ากับดูแลกิจการกับการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งความสัมพันธ์ของระดับการก ากับดูแล
กิจการกับผลการด าเนินงานของบริษัท และท้ายสุดเมื่อค านึงถึงปัจจัย
ทั้งค่าตอบแทนกรรมการ พร้อมทั้งระดับของการก ากับดูแลกิจการ
ร่วมกันว่าจะสามารถส่งผลเพิ่มต่อผลการด าเนินงานของบริษัทได้
หรือไม่

เพื่อต่อยอดการศึกษาถึงความสัมพันธ์
ของระดับการก ากับดูแลกิจการ กับการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต่อผลการ

ด าเนินงานของบริษัท
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กลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

Theeravanich (2013) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแปรผันทางบวกกับมูลค่าของบริษัท 
ขนาดของสินทรัพย์รวม การแบ่งแยกหน้าที่ รวมทั้งสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริษทั 
แต่แปรผันทางลบกับสัดส่วนการเป็นเจ้าของของกรรมการและระดับหนี้สนิของกิจการ 

Andreas, Rapp and Wolff (2012) พบว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแปรผันทางบวกกับ
ผลการด าเนินงานของบริษัท ในขณะที่ Haron and Akhtaruddin (2013) พบว่าค่าตอบแทน
กรรมการได้ผลกระทบทางบวกจากขนาดของกิจการแต่ไดร้ับผลทางลบจากการกระจุกตวัของ
สัดส่วนการเป็นเจ้าของ

Burns, Kapalczyhgki ,and Wald (2005) พบว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแปรผันทางบวกกับขนาดของ
กิจการ ระดับของก าไร อัตราการเติบโต และระดับของค่าใช้จ่ายด้านวิจัยของกิจการ โดยท่ีปัจจัยระดับประเทศที่ส่งผล
ต่อการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของประชากร และระดับดัชนีของคอร์รัปชัน 
การศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่สูงขึ้นสามารถลดผลกระทบด้านลบของระดับคอร์รัปชัน
ต่อมูลค่าของกิจการได้
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มีการศึกษาหลายช้ินที่พบผลกระทบองค์ประกอบของการก ากับดูแลกิจการที่มีต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 

Add your title in here

งานวิจัยที่พิจารณาผลกระทบที่มีต่อผลการด าเนินงานของบริษัทจากดัชนีหรือคะแนนหรือระดับของการก ากบัดแูลกิจการเป็นตวัชี้วัด
องค์รวมของการก ากับดูแลที่ด๊ ผลการศึกษาโดยรวมพบความสัมพันธ์แบบแปรตามกนั 

- Agrawal and Knoeber(1996)  Cotter et al., (1996)  Hermalin and Weisbach (1991) สัดส่วนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
- Eisenberg et al. (1998) Yermack (1995) ขนาดของคณะกรรมการ
- Aboody et al.( 2005) Connelly and Limpaphayom (2004) Teshima and Shuto (2008) Wiwattanakantang (2001)
การถือหุ้นโดยผู้บริหาร

- Durnev and Kim (2002) และ Gompers et al. (2003) ส าหรับการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา Bauer et al. (2003) และ Render et al. 
(2010) ส าหรับการศึกษาในประเทศยุโรป Klapper and Love (2004) และ Morey et al. (2009) ส าหรับการศึกษาในประเทศในตลาดเกิดใหม่ และ 
.Gary and Gonzalez (2006) ส าหรับกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา Leal and Carvalhal-da-Silva (2005) ส าหรับกรณีศึกษาในประเทศ
บราซิล Black et al (2006a) ส าหรับกรณีศึกษาในประเทศรัสเซีย Chong and Lopez-de-Silanes (2006) ส าหรับกรณีศึกษาในประเทศเม็กซิโก Lefort
and Walker (2005) ส าหรับกรณีศึกษาในประเทศชิลี Klapper and Love (2004) ส าหรับกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชีย Chen et al. (2007) ส าหรับ
กรณีศึกษาในประเทศไต้หวัน Aman and Nguyan (2008) ส าหรับกรณีศึกษาในญี่ปุ่น และ Black et al. (2006b) ส าหรับกรณีศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ 
- Limpaphayom and Connelly(2004) และ Hodgson, Lhaopadchan and Buakes (2011) โดยท่ี Limpaphayom and Connelly(2004) ใน

ประเทศไทย

- Cotter et al.( 1996) พบทั้งความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นที่แปรตามกนั 
- Hermalin and Weisbach ( 1991) Eisenberg et al.( 1998) Yermack (1995) 
- Aboody et al.( 2005) Carcello and Nagy (2004) Teshima and Shuto( 2008) Wiwattanakantang (2001)

แบบเชิงเส้น   แปรผกผันกัน แบบซับซ้อนที่ไม่เชิงเส้น 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษายังคงเป็นที่โต้แย้ง กล่าวคือ 

กลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ระดับของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและผลการด าเนินของบริษัท
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สมมติฐานของการศึกษา

Past
performance

CG

Remu

Remu

Future 
Performance

Future 
Performance

+

+

+

++

Firm
Characteristics

Firm
Characteristics

𝑯𝒂
𝟏 : ค่าตอบแทน

กรรมการถูกก าหนด
มาจากผลการ
ด าเนินงานในอดีต
ของบริษัท

𝑯𝒂
𝟐 : ค่าตอบแทน

กรรมการส่งผลต่อ
ผลการด าเนินงาน
ของบริษัท

𝑯𝒂
𝟑 : การก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ
จะสูงขึ้นในบริษัทที่มี
ระดับการก ากับดแูล
กิจการที่สูงขึ้น

𝑯𝒂
𝟒 : ระดับของการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี
ส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานของ
บริษัท

𝑯𝒂
𝟓 : ผลของการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการต่อ
ผลการด าเนินงานของ
กิจการจะมากขึ้นในบริษัท
ที่มี ระดับของการก ากับ
ดูแลกิจการที่สูงขึ้น



ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (SET) และในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 

ถึง พ.ศ. 2558

คัดกรองเฉพาะบริษัทที่มีการจัดส่งงบการเงิน
ประจ าปีอย่างน้อย 2 ปี ในช่วงเวลาที่

ท าการศึกษา และไม่จัดเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ี
อยู่ในข่ายเพิกถอน รวมทั้งมีข้อมูลมูลค่าตลาด

และข้อมูลของการจ าแนกอุตสาหกรรม

ส่งผลให้มีตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 3,047 ตัวอย่าง  โดยมีตัวแปรที่ใช้ใน

การศึกษาดังตารางที่ 3

โดยข้อมูลทั้งหมดมาจากฐานข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETSMART) 

Sample
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ตัวแปรและค าอธิบายตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ตัวแปร         ค าอธิบาย

SET
ตัวแปรหุ่น (0,1) โดย 1 เป็นบริษัทจดทะเบียนในองค์ประกอบของดัชนเีซ็ท
และ 0 ไม่เป็นเป็นบริษัทจดทะเบียนในองค์ประกอบของดัชนเีซ็ท

mai
ตัวแปรหุ่น (0,1) โดย 1 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ
และ 0 ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ

avremned_mil ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ล้านบาท)
avremmgr_mil ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (ล้านบาท)

sum_ned จ านวนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและได้รับค่าตอบแทน (คน)
sum_mgr จ านวนของผู้บริหารระดับสูงและได้รับค่าตอบแทน (คน)

logibmned ค่าลอการึธัมของค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
logaremmgr ค่าลอการึธัมของค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
logaremned ค่าลอการึธัมของค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

wavemned2myr* อัตราส่วนค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (ร้อยละ) 
wlroa* อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมงวดก่อนหน้า* (ร้อยละ)
wlq* อัตราส่วน Tobin’s Q งวดก่อนหน้า* (ร้อยละ)
cgr** ตัวแปรหุ่น (0, 1, 2,3) ของระดับการก ากับดูแลกิจการ**

wltasst_mil* สินทรัพย์รวมงวดก่อนหน้า* (ล้านบาท)
wlsale_mil* รายได้รวมงวดก่อนหน้า* (ล้านบาท)
wlmv_mil* มูลค่ากิจการงวดก่อนหน้า* (ล้านบาท)

wldebt_asst* อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมงวดก่อนหนา้* (ร้อยละ)
wlcfi_sale* อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการลงทุนต่อยอดขายงวดก่อนหนา้* (ร้อยละ)

wdebt_asst* อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมงวดปัจจุบัน* (ร้อยละ)
logwsale* ค่าลอการึธัมของรายได้รวมงวดปัจจุบัน* (ล้านบาท)
logwslale* ค่าลอการึธัมของรายได้รวมงวดก่อนหน้า* (ล้านบาท)
abslwgwth* ค่าสัมบูรณ์ของอัตราการเติบโตงวดก่อนหน้า

หมายเหตุ : * เป็นตัวแปร winsoriged เพื่อ
คัดกรองข้อมูลที่มีค่าสูงหรือต่ าที่ผิดปกติ 
(สูงกว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 99 และต่ ากว่า 
เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 1) ออกโดยปรับให้เป็น
ค่าที่เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 99 และ 1 แทน 
ตามล าดับ ** ระดับของการก ากับดูแล
กิจการ ระดับ 3 คือบริษัทที่มีคะแนนจาก
ผลการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน 90 คะแนนขึ้นไป (อยู่ในระดับ
ดีเลิศ) ระดับของการก ากับดูแลกิจการ 
ระดับ 2 คือบริษัทที่มีคะแนนจากผลการ
ส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียน 80 – 89 (อยู่ในระดับดีมาก) 
ระดับของการก ากับดูแลกิจการ ระดับ 1
คือ บริษัทที่มีคะแนนจากผลการส ารวจการ
ก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 70 –
79 (อยู่ในระดับดี) และระดับของการก ากับ
ดูแลกิจการ ระดับ 0 คือบริษัทที่มีคะแนน
จากผลการส ารวจการก ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนต่ ากว่า 70 คะแนน ซึ่ง
ส ารวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 16
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1.  ใช้การวิเคราะห์จากสมการถดถอยของ
ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2. ใช้การวิเคราะห์จากสมการถดถอยของ
ผลการด าเนินงานของบริษัท 

• ตัวแปรอิสระคือ ผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทร่วมกับตัวแปรควบคุมท่ีสะท้อนคุณลักษณะของบริษัทได้แก่ ยอดขายรวม 
สินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน อัตราการเติบโต ที่ค านวณมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของยอดขายสามารถสรุปความสัมพันธ์ของปัจจัยควบคุมต่อค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ดังนี้

- บริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่าจะก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสูงกว่าบริษัทที่มีขนาด  เล็กกว่า
- บริษัทที่มีระดับหนี้สินต่ ากว่าจะก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสูงกว่าบริษัทที่มีระดับหนี้สินสูงกว่า
- บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการสูงกว่าจะก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทสูงกว่าบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการต่ ากว่า
- บริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของงวดก่อนหน้าสูงจะก าหนดค่าตอบแทนสูงกว่าบริษัทที่

มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของงวดก่อนหน้าต่ ากว่า

• ตัวแปรอิสระคือ ระดับของการก ากับดูแลกิจการของบริษัทร่วมกับตัวแปรอิสระ คือ ระดับของการก ากับดูแลกิจการของบริษัท
ร่วมกับตัวแปรควบคุมท่ีสะท้อนคุณลักษณะของบริษัทได้แก่ ยอดขาย และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ โดยมีการคาดการณ์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยควบคุมต่อผลการด าเนินงานของบริษัท ได้ดังนี้
- บริษัทมียอดขายสูงกว่าจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทให้สูงกว่า

- บริษัทท่ีมีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สูงกว่าจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทให้สูงกว่า
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ลักษณะของตัวอย่าง/ข้อมูล

ค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง สูงกว่าค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อคน (4.67 ล้าน และ 0.73 
ล้านบาทตามล าดับ) 

ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะพบว่ามีสัดส่วนที่ต่ ากว่าในทุกปี โดย
บริษัทจดทะเบียนตัวอย่างมีการก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงกว่าค่าตอบแทนกรรมการประมาณ 5 เท่า

ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีความแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมและแตกต่างกันตามตลาด โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สูงกว่าค่าตอบแทนกรรมการ  ท่ีไม่เป็นผู้บริหารในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในทุกหมวดอุตสาหกรรม การ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสูงท่ีสุดส าหรับ SET ได้แก่อุตสาหกรรมการเงิน ส าหรับ MAI ได้แก่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ตัวอย่างมีขนาดของสินทรัพย์รวมที่สูงขึ้นในแต่ละปี ขณะที่ไม่มีความสม่ าเสมอของผลการด าเนินงานในช่วงที่ท าการศึกษา เมื่อ
พิจารณาทั้งจากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วน Tobin’s q

ระดับการก ากับดูแลกิจการที่สูงขึ้นมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสูงขึ้นเมื่อพิจารณาทั้งจากค่าเฉลี่ย
ค่าตอบแทน และอัตราส่วนของค่าตอบแทนกรรมการต่อค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทที่มีระดับของการก ากับดูแลกิจการที่สูงมีคุณลักษณะที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาดีด้วย
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ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนเฉลี่ยของ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ระดับของการก ากับดูแลกิจการ อัตราการเติบโตของยอดขาย
ในงวดก่อนหน้า 

ส าหรับตัวแปรควบคุมเกือบทุกปัจจัยมีผลต่อการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในทางบวกยกเว้นอัตราส่วนกระแส
เงินสดจากการลงทุนของงวดก่อนหน้าที่มีผลทางลบและมีเพียงปัจจัยเดียว ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมในงวดก่อนหน้า 
ที่ไม่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ส าหรับปัจจัยที่เป็นตัวแทนผลการด าเนินงานในงวดก่อนหน้าของกิจการมีเพียงอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเท่านั้นเป็นที่
มีผลทางบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นไปตามคาดการณ์ โดยอัตราส่วน 
Tobin’s q ในงวดก่อนหน้าไม่สามารถอธิบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้

โดยผลของการวิเคราะห์แยกตามขนาดของกิจการพบผลที่สอดคล้องกันว่า ระดับของการก ากับดูแลกิจการ และผลการด าเนินงาน
ของงวดก่อนหน้า ส่งผลต่อการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เมื่อพิจารณารายหมวดอุตสาหกรรมพบว่า ระดับของการก ากับดูแลกิจการยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในทุกหมวดอุตสาหกรรมขณะที่ผลการด าเนินงานในอดีต (ROA) ไม่ส่งผลต่อการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเฉพาะในตลาด เอ็ม เอ ไอ และ หมวดอุตสาหกรรมบริการเท่านั้น

19

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

สรุปได้ว่า สมมติฐานที่ 1 เป็นจริง : ค่าตอบแทนกรรมการถูกก าหนดมาจากการด าเนินงานในอดีตของบริษัท
สมมติฐานท่ี 3 เป็นจริง : การก าหนดค่าตอบแทนจะสูงขึ้นในบริษัทที่มีระดับการก ากับดูแลกิจการที่สูงขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการ

•จากการใช้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
- ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ระดับของการก ากับ

ดูแลกิจการและขนาดของกิจการต่างส่งผล ทางบวกต่ออัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของกิจการ 

- มีเพียงอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมส่งผลทางลบต่อ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

สรุปได้ว่าผลการศึกษา สมมติฐานที่ 2 และสมมติฐานที่ 4 เป็นจริง
- ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารส่งผลต่อการ

ด าเนินงานของบริษัทและระดับของการก ากับดูแลกิจการส่งผลต่อ
ผลการด าเนินงานของบริ ษัท โดยที่การก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สูงจะส่งผลต่อผลการ  ด าเนินงานของ
บริษัทให้สูงขึ้น อีกทั้งบริษัทที่มีระดับการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น 
จะส่งผลต่อการด าเนินงานบริษัทท่ีดีขึ้นด้วยเช่นกัน 

ในขณะที่มีเพียงอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมที่ส่งผลทาง
ลบต่ออัตราส่วน Tobin’s q

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
แยกตามขนาดของกิจการ พบผลที่สอดคล้องกันว่า
ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระดับของการ
ก ากับดูแลกิจการส่งผลทางบวกต่อผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวมในทุกขนาดของกิจการ

- เมื่อพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อผลการด าเนินงานของกิจการ พบว่าเมื่อระดับของการก ากับดูแลกิจการ
อยู่ในระดับดี (คะแนน CGR ในระดับ 70-79) การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารส่งผลทางบวกต่อผลการด าเนินงานของ
กิจการเมื่อวัดด้วยอัตราส่วน Tobin’s q
- อย่างไรก็ดีไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวในระดับของการก ากับดูแลกิจการอื่น ส่งผลโดยรวมให้ สมมติฐานที่ 5 ไม่เป็นจริง (ผลของการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อผลการด าเนินงานของบริษัทจะมากขึ้นในบริษัทที่มีระดับการก ากับดูแลกิจการที่สูงขึ้น ไม่เป็นจริง)

ปัจจัยด้านการก ากับดูแลกิจการในการส่งผลเพิ่มต่อผลการด าเนินงานของกิจการ



ข้อเสนอแนะ
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1 2
ผลการศึกษาสามารถน าไปสู่การสร้างการตระหนัก
รับรู้และน าไปสู่การเผยแพร่ถึงประโยชน์ของการ
สร้างเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ว่า 
สามารถส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทได้ 

ถึ งแม้ ว่ า  ปั จจั ยที่ ส่ งผลหลั กต่อการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยที่อ้างอิงจากอุตสาหกรรม แต่ส าหรับ
กิจการมีพัฒนาการด้านการก ากับดูแลกิจการใน
ระดับดีและต้องการที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นนั้น พบว่า 
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส่งผลต่อการด า
นินงานได้ ดังนั้นบริษัทควรให้ความส าคัญกับ
บทบาทของคณะกรรมการ โดยควรเริ่มจากการ
ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดผู้ที่มี
คุณสมบัติที่ เหมาะสมและมีเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อให้บทบาทของกรรมการดังกล่าวสร้าง
มูลค่าเพ่ิมต่อองค์กรได้
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ตารางท่ี 1 การแจกแจงของบริษทัจดทะเบียนตวัอย่างแยกตามปีและตามตลาด

ปี
จ านวน (บริษทั)

รวม SET mai
2553 464 413 51
2554 476 418 58
2555 512 440 72
2556 543 459 84
2557 532 450 82
2558 521 438 83
รวม 3048 2618 430

ตารางท่ี 2 การแจกแจงของบริษทัจดทะเบียนตวัอย่างแยกตามประเภทอตุสาหกรรม
อตุสาหกรรม จ านวน (บริษทั) ร้อยละของตวัอย่าง (%)

AGRO 258 8%
CONSUMP 236 8%
FINCIAL 332 11%
INDUS 489 16%
MAIIND 287 9%

PROPCON 485 16%
RESOURC 163 5%
SERVICE 548 18%

TECH 250 8%
รวม 3048 100%

ผลการศึกษา



ผลการศึกษา (ต่อ)
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ตารางท่ี 4 สถิติเชิงพรรณาของค่าตอบแทนกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงู ผลการ
ด าเนินงานของกิจการ และคณุลกัษณะของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2556

ตวัแปร
จ านวน 
(บริษทั)

ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ
ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน

avremned_mil 2794 0.73 0.42 0.00 50.45 1.39 
avremmgr_mil 2786 4.67 3.05 0.00 49.20 5.25 
sum_ned 2763 7.36 7.00 0.00 28.00 2.96 
sum_mgr 2831 9.22 8.00 0.00 80.00 5.96 
wltasst_mil 2981 13,694.17 3,105.00 417.53 126,350.60 26,454.49 
wlsale_mil 2964 8,253.09 2,252.86 151.97 71,937.62 15,273.43 
wlmv_mil 2986 10,256.54 2,173.66 168.34 99,820.00 20,097.27 
wldebt_asst 2981 0.46 0.46 0.08 0.90 0.22 
wlgwth 2880 0.08 0.06 -0.47 0.84 0.24 
wlcfi_sale 2964 -0.10 -0.05 -0.86 0.21 0.18 
wlroa 2980 0.08 0.07 -0.09 0.27 0.08 
wlq 2983 1.41 1.16 0.54 4.61 0.75 
cgr 2981 0.06 0.05 -1.53 51.01 0.94 
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ผลการศึกษา (ต่อ)

ตารางท่ี 5 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของค่าเฉล่ียค่าตอบแทนกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารและอตัราส่วนค่าตอบแทน
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารต่อค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงู

ปี

avremned_mil wavemned2mgr

จ านวน (บริษทั) ค่าเฉล่ีย 
(ล้านบาท)

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน

จ านวน 
(บริษทั)

ค่าเฉล่ีย 
(ล้านบาท)

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน

2553 440 0.6220 0.8110 421 0.1722 0.1286

2554 458 0.8103 1.1678 436 0.2188 0.2282

2555 414 0.7784 1.2204 362 0.1696 0.1260

2556 498 0.7650 1.1463 458 0.1805 0.1349

2557 497 0.7675 2.3953 468 0.1503 0.1222

2558 487 0.6600 0.8380 461 0.1433 0.1057
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ตารางท่ี 6 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารแยกตามตลาดและประเภทอตุสาหกรรม

ผลการศึกษา (ต่อ)

อตุสาหกรรม
SET mai รวม

จ านวน ค่าเฉล่ีย จ านวน ค่าเฉล่ีย จ านวน ค่าเฉล่ีย
(บริษทั) (ล้านบาท) (บริษทั) (ล้านบาท) (บริษทั) (ล้านบาท)

AGRO 224 0.6787 10 0.1974 234 0.6581
CONSUMP 173 0.4646 14 0.2406 187 0.4478
FINCIAL 306 1.4287 8 0.1826 314 1.3970
INDUS 393 0.4592 43 0.3304 436 0.4465
MAIIND 23 0.6211 246 0.3069 269 0.3337
PROPCON 441 0.8962 20 0.1640 461 0.8644
RESOURC 139 1.2507 15 0.4957 154 1.1772
SERVICE 470 0.5973 46 0.3594 516 0.5761
TECH 219 0.9627 4 0.5609 223 0.9555
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ตารางท่ี 7 สถิติของขนาดกิจการ (สินทรพัยร์วม) และผลการด าเนินงานของกิจการ 
(อตัราค่าตอบแทนต่อสินทรพัยแ์ละอตัราส่วน Tobin’s q)

ผลการศึกษา (ต่อ)

ปี
wltasst_mil wlroa wlq

จ านวน ค่าเฉล่ีย
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

จ านวน ค่าเฉล่ีย
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

จ านวน ค่าเฉล่ีย
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

2553 455 10,059.62 17,837.08 455 0.0666 0.0790 455 1.0834 0.4057

2554 467 11,054.22 19,740.17 467 0.0891 0.0760 467 1.2866 0.5563

2555 493 13,626.16 25,919.23 493 0.0799 0.0763 495 1.2452 0.5368

2556 513 14,731.44 28,609.81 513 0.0863 0.0875 513 1.6028 0.9070

2557 532 15,565.10 30,364.06 531 0.0761 0.0783 532 1.4641 0.7002

2558 521 16,367.22 31,160.39 521 0.0663 0.0704 521 1.7003 0.9819
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ตารางท่ี 8 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารแยกตามระดบัของธรรมาภิบาล

CGR
avremned_mil wavremned2mgr

จ านวน ค่าเฉล่ีย
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน จ านวน ค่าเฉล่ีย

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

0 885 0.4093 0.5835 815 0.1501 0.1415
1 843 0.5666 1.7909 774 0.1659 0.1472
2 740 0.8804 1.1767 699 0.1791 0.1507
3 326 1.7165 1.6711 318 0.2280 0.1487

ตารางท่ี 9 แสดงขนาดของกิจการและผลการด าเนินงานของกิจการแยกตามระดบัของธรรมาภิบาล

CGR
wltasst_mil wlroa wlq

จ านวน ค่าเฉล่ีย
ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน จ านวน ค่าเฉล่ีย

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน จ านวน ค่าเฉล่ีย

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน

0 959 5,088.64 10,410.96 959 0.0554 0.0834 961 1.3533 0.7620
1 915 7,449.51 15,560.99 915 0.0854 0.0753 915 1.3876 0.7587
2 775 17,449.69 28,544.22 775 0.0884 0.0729 775 1.4622 0.7392
3 331 47,119.02 44,115.74 331 0.0929 0.0718 331 1.4897 0.7031

ผลการศึกษา (ต่อ)
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ผลการศึกษา (ต่อ)

ตารางท่ี 10 ค่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรท่ีศึกษา

ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 logaremned 1.00
2 logaremmgr 0.52 *** 1.00
3 logibmned 0.31 *** 0.24 *** 1.00
4 cgr 0.46 *** 0.36 *** 0.22 *** 1.00
5 logwlsale 0.57 *** 0.56 *** 0.21 *** 0.40 *** 1.00
6 wlroa 0.18 *** 0.15 *** -0.09 *** 0.17 *** 0.18 *** 1.00
7 wlq 0.08 *** 0.12 *** -0.11 *** 0.07 *** 0.04 ** 0.13 *** 1.00
8 wldebt_asst 0.19 *** 0.18 *** 0.31 *** 0.10 *** 0.33 *** -0.12 *** -0.08 *** 1.00
9 abslwgwth -0.01 -0.06 *** 0.05 ** -0.05 *** -0.13 *** -0.03 -0.01 0.04 * 1.00
10 wlcfi_sale -0.09 *** -0.05 ** -0.10 *** -0.06 *** 0.02 -0.03 -0.11 *** 0.01 -0.05 *** 1.00
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะหส์มการถดถอยของค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
ผลการด าเนินงานของบริษทั และระดบัของธรรมาภิบาล 

ผลการศึกษา (ต่อ)

Y: logaremned (1) (2)
coefficient t-stat coefficient t-stat

intercept -3.37 *** -23.27 -3.41 *** -21.06
logaremmgr 0.24 *** 4.77 0.24 *** 4.65
logibmned 0.30 *** 4.90 0.31 *** 4.74
cgr 0.24 *** 7.80 0.25 *** 7.96
logwlsale 0.23 *** 7.43 0.24 *** 7.82
wlroa 1.11 *** 3.18
wlq 0.06 1.17
wldebt_asst 0.06 0.44 -0.07 -0.52
abslwgwth 0.30 *** 4.17 0.33 *** 4.78
wlcfi_sale -0.37 *** -2.77 -0.32 ** -2.87
N 1936 1936
GEE Fit Criteria: QIC 1963.58 1975.89
Industry effects Yes Yes
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะหส์มการถดถอยของค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
และผลการด าเนินงานของบริษทัแยกตามระดบัของธรรมาภิบาล

Y: logaremned cgr 0 cgr 1
(1) (2) (1) (2)

coefficient t-stat coefficient t-stat coefficient t-stat coefficient t-stat
intercept -3.75 *** -13.27 -3.84 *** -24.19 -2.57 *** -8.07 -2.62 *** -7.46
logaremmgr 0.26 *** 2.64 0.26 *** 2.72 0.31 *** 6.26 0.31 *** 6.01
logibmned 0.22 1.43 0.21 1.37 0.38 *** 4.31 0.39 *** 4.06
logwlsale 0.25 *** 3.96 0.28 *** 5.57 0.16 *** 3.97 0.17 *** 3.94
wlroa 1.17 1.19 1.27 *** 5.44
wlq 0.03 0.37 0.11 ** 2.26
wldebt_asst 0.23 1.19 0.1 0.58 0.02 0.15 -0.1 -0.66
abslwgwth 0.51 ** 2.52 0.48 ** 2.21 0.19 0.93 0.22 1.09
wlcfi_sale -0.65 *** -4.75 -0.63 *** -5.81 -0.24 -1.08 -0.18 -0.88
N 504 504 597 597
GEE Fit Criteria: QIC 529.97 528.9 614.19 616.86
Industry effects Yes Yes Yes Yes

Y: logaremned cgr 2 cgr 3
(1) (2) (1) (2)

coefficient t-stat coefficient t-stat coefficient t-stat coefficient t-stat
intercept -2.90 *** -21.38 -2.94 *** -17.44 -3.59 *** -4.96 -3.27 *** -5.22
logaremmgr 0.16 *** 1.97 0.16 *** 1.95 0.18 *** 1.53 0.19 *** 1.53
logibmned 0.22 *** 2.33 0.23 *** 2.45 0.46 *** 5.56 0.48 *** 6.31
logwlsale 0.25 *** 8.33 0.25 *** 8.55 0.35 *** 3.76 0.35 *** 3.67
wlroa 0.79 *** 1.90 *** 1.56 *** 1.45 ***
wlq *** 0.07 *** 1.18 *** 0.00 *** 0.02
wldebt_asst 0.12 *** 0.73 0.06 *** 0.38 -0.11 *** -0.23 -0.44 *** -1.23
abslwgwth 0.18 *** 1.45 0.22 *** 1.98 0.50 *** 1.62 0.56 *** 2.13
wlcfi_sale -0.06 *** -0.23 -0.01 *** -0.05 -0.42 *** -1.79 -0.41 *** -1.93
N 586 586 249 249
GEE Fit Criteria: QIC 601.90 604.71 278.72 274.69
Industry effects Yes Yes Yes Yes
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะหส์มการถดถอยของค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
ผลการด าเนินงานของบริษทั และระดบัของธรรมาภิบาลแยกตามขนาดของกิจการ

Y: logaremned Small Medium Large
coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat

intercept -2.12 *** -18.84 -1.54 *** -12.97 -1.47 *** -9.07
logaremmgr 0.33 *** 5.69 0.20 *** 5.26 0.33 *** 8.44
logibmned 0.17 ** 2.53 0.40 *** 6.13 0.32 *** 3.77
cgr 0.29 *** 6.74 0.21 *** 6.87 0.28 *** 8.64
wlroa 1.22 *** 2.75 1.14 *** 2.67 1.57 *** 3.46
wldebt_asst 0.16 1.00 0.10 0.65 0.45 ** 2.30
abslwgwth 0.23 1.23 0.39 *** 2.59 -0.05 -0.26
wlcfi_sale -0.41 *** -2.65 -0.39 ** -2.23 -0.17 -0.93
N 514 789 633
F-test 0.20 0.20 0.34

Y: logaremned Small Medium Large
coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat

intercept -2.07 *** -17.12 -1.48 *** -12.72 -1.33 *** -8.39
logaremmgr 0.35 *** 6.01 0.20 5.27 0.33 *** 8.34
logibmned 0.14 ** 2.08 0.40 6.20 0.35 *** 4.20
cgr 0.32 *** 7.61 0.21 6.91 0.28 *** 8.80
wlq 0.02 0.45 0.07 1.76 0.07 * 1.89
wldebt_asst 0.04 0.26 -0.04 -0.28 0.21 1.20
abslwgwth 0.22 1.15 0.42 2.74 0.07 0.40
wlcfi_sale -0.36 ** -2.33 -0.34 -1.92 -0.14 -0.75
N 514 789 633
Adj r-sq 0.19 0.19 0.33
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ตารางท่ี 14 การวิเคราะหส์มการถดถอยของค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
ผลการด าเนินงานของบริษทั และระดบัของธรรมาภิบาลแยกตามประเภทอตุสาหกรรม

Y: logaremned

coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat

intercept -3.98 *** -8.93 -4.35 *** -6.59 -3.52 *** -11.33 -5.51 *** -15.71 -3.01 *** -4.24 -3.46 *** -10.80 -3.16 *** -10.59 -4.20 *** -14.86 -3.27 *** -8.47

logaremmgr 0.09 1.26 0.31 ** 2.11 0.33 *** 4.68 0.07 1.13 0.26 ** 2.00 0.24 *** 3.52 0.41 *** 4.78 0.04 0.71 0.23 ** 2.16

logibmned -0.64 * -1.65 0.08 0.31 0.09 0.46 -0.86 *** -3.67 -0.75 * -1.87 0.20 1.04 0.03 0.26 -0.66 *** -2.66 -0.24 -0.47

cgr 0.27 *** 3.76 0.48 *** 5.89 0.32 *** 4.25 0.12 *** 2.70 0.21 ** 2.37 0.15 *** 2.98 0.19 *** 3.24 0.19 *** 4.65 0.21 *** 3.48

logwlsale 0.26 *** 4.26 0.25 *** 2.82 0.22 *** 4.11 0.43 *** 11.29 0.10 1.14 0.28 *** 5.90 0.18 *** 4.33 0.37 *** 10.13 0.22 *** 3.85

wlroa 2.10 *** 2.61 2.42 ** 2.03 2.48 * 1.81 1.38 ** 2.17 -0.37 -0.42 1.21 * 1.77 2.56 *** 3.55 -0.46 -0.93 1.39 * 1.88

wldebt_asst -0.41 -1.10 0.63 1.42 0.20 0.52 -0.40 * -1.78 -0.49 -1.19 -0.11 -0.42 0.15 0.49 -0.62 *** -2.92 0.02 0.06

abslwgwth 0.74 ** 1.99 -0.03 -0.05 0.65 ** 2.01 -0.13 -0.50 0.13 0.45 0.20 0.97 0.08 0.35 0.18 0.72 -0.29 -0.72

wlcfi_sale -0.85 ** -2.02 0.58 0.76 0.04 0.14 -0.55 -1.26 -0.22 -0.43 -0.50 ** -2.38 -0.29 -1.35 -0.11 -0.60 -0.89 ** -2.46

N 172 123 214 319 141 318 140 367 142

Adj r-sq 0.36 0.43 0.52 0.42 0.06 0.44 0.68 0.44 0.49

AGRO CONSUMP FINCIAL INDUS MAIIND PROPCON RESOURC SERVICE TECH

Y: logaremned

coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat

intercept -4.07 *** -9.28 -4.44 *** -6.29 -3.16 *** -9.32 -5.57 *** -15.14 -3.17 *** -4.37 -3.52 *** -10.55 -3.70 *** -10.37 -4.13 *** -14.57 -3.44 *** -8.64

logaremmgr 0.10 1.45 0.33 ** 2.16 0.34 *** 4.79 0.08 1.26 0.26 ** 2.04 0.23 *** 3.35 0.38 *** 4.46 0.06 1.05 0.21 * 1.87

logibmned -0.51 -1.35 0.20 0.79 0.13 0.66 -0.86 *** -3.67 -0.66 -1.63 0.20 1.08 0.14 1.15 -0.70 *** -2.82 -0.36 -0.74

cgr 0.26 *** 3.71 0.49 *** 5.96 0.31 *** 4.06 0.12 ** 2.52 0.20 ** 2.36 0.16 *** 3.25 0.26 *** 4.47 0.18 *** 4.29 0.22 *** 3.63

logwlsale 0.25 *** 4.17 0.28 *** 2.85 0.24 *** 4.41 0.44 *** 11.22 0.10 1.18 0.30 *** 6.79 0.22 *** 5.13 0.36 *** 10.37 0.24 *** 4.20

wlq 0.28 *** 3.64 0.16 1.45 -0.17 -1.07 0.12 1.52 0.09 1.02 0.03 0.49 0.23 *** 2.94 -0.07 * -1.94 0.12 1.35

wldebt_asst -0.40 -1.13 0.42 0.92 -0.12 -0.36 -0.63 *** -3.00 -0.31 -0.94 -0.30 -1.23 0.15 0.48 -0.59 *** -2.98 -0.07 -0.18

abslwgwth 0.77 ** 2.10 -0.11 -0.17 0.68 ** 2.09 -0.10 -0.39 0.12 0.41 0.23 1.12 0.16 0.71 0.21 0.83 -0.23 -0.56

wlcfi_sale -0.57 -1.37 0.55 0.70 0.00 -0.01 -0.50 -1.13 -0.26 -0.51 -0.44 ** -2.09 -0.10 -0.43 -0.13 -0.68 -0.80 ** -2.12

N 172 123 214 319 141 318 140 367 142

Adj r-sq 0.39 0.42 0.52 0.42 0.07 0.43 0.67 0.45 0.48

PROPCON RESOURCAGRO CONSUMP FINCIAL INDUS MAIIND SERVICE TECH
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ตารางท่ี 15 การวิเคราะหส์มการถดถอยของผลการด าเนินงานของบริษทั 
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และระดบัของธรรมาภิบาล

ผลการศึกษา (ต่อ)

Y: wroa Y: wq
(1) (1)

coefficient t-stat coefficient t-stat

Intercept 0.06 ** 2.56 1.80 *** 6.93

logaremned 0.01 * 1.81 0.06 1.08

logsale 0.01 *** 3.36 0.00 -0.08

wdebt_asst -0.14 *** -9.66 -0.49 ** -1.96

cgr 0.01 ** 2.03 -0.01 -0.34

N 2752 2752
GEE Fit Criteria: QIC/ F 2834.38 2884.06
Industry effects Yes Yes
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ตารางท่ี 16 การวิเคราะหส์มการถดถอยของผลการด าเนินงานของบริษทั 
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และระดบัของธรรมาภิบาลแยกตามขนาดของกิจการ

ผลการศึกษา (ต่อ)

Y: wroa Small Medium Large
coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat

Intercept -0.05 *** -3.03 -0.02 -0.73 0.17 *** 7.29
logaremned 0.01 *** 3.00 0.01 ** 2.27 0.01 *** 3.26
logwsale 0.03 *** 11.14 0.02 *** 5.60 0.00 -0.08
wdebt_asst -0.12 *** -10.62 -0.14 *** -13.99 -0.16 *** -13.40
cgr 0.01 *** 4.20 0.00 * 1.90 0.01 ** 2.35
N 865 1073 834
Adj r-sq 0.24 0.17 0.19

Y: wq Small Medium Large
coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat

Intercept 1.77 *** 9.44 1.04 *** 3.29 2.01 *** 7.80
logaremned 0.02 0.64 0.07 *** 2.60 0.09 *** 2.62
logwsale 0.02 0.83 0.07 * 1.69 -0.01 -0.41
wdebt_asst -0.57 *** -4.48 -0.27 *** -2.59 -0.84 *** -6.14
cgr -0.13 *** -3.41 0.02 0.66 0.03 1.22
N 865 1073 834
Adj r-sq 0.03 0.01 0.05
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ตารางท่ี 17 การวิเคราะหส์มการถดถอยของผลการด าเนินงานของบริษทั 
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และระดบัของธรรมาภิบาลแยกตามประเภทอตุสาหกรรม

ผลการศึกษา (ต่อ)

Y: wroa

coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat

Intercept 0.05 * 1.88 0.07 1.64 0.10 *** 8.79 0.10 *** 3.59 -0.03 -0.74 -0.02 -1.11 0.17 *** 4.92 -0.04 * -1.66 0.04 1.26

logaremned 0.01 ** 2.31 0.01 *** 2.67 0.00 1.17 0.00 0.52 0.00 0.71 0.00 0.08 0.03 *** 3.77 -0.01 ** -2.25 0.02 *** 2.99

logwsale 0.01 *** 4.23 0.00 0.65 0.01 *** 3.56 0.00 1.09 0.03 *** 5.64 0.02 *** 8.20 -0.01 *** -2.70 0.02 *** 8.59 0.01 ** 2.37

wdebt_asst -0.16 *** -6.35 -0.02 -0.95 -0.15 *** -10.38 -0.15 *** -9.08 -0.22 *** -9.11 -0.16 *** -10.41 -0.05 * -1.89 -0.18 *** -9.89 -0.08 *** -2.62

cgr 0.00 -0.44 0.00 0.45 -0.01 ** -2.49 0.01 *** 4.01 0.01 1.55 0.01 *** 2.69 0.02 ** 2.56 0.00 0.87 0.01 ** 2.02

N 234 185 298 435 268 461 154 515 222

Adj r-sq 0.20 0.06 0.28 0.19 0.26 0.32 0.22 0.21 0.20

TECHAGRO CONSUMP FINCIAL INDUS MAIIND PROPCON RESOURC SERVICE

Y: wq

coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat

Intercept 2.32 *** 8.23 3.14 *** 6.87 1.25 *** 10.13 2.07 *** 9.45 2.51 *** 7.30 1.49 *** 6.21 3.49 *** 8.98 0.80 *** 2.86 2.12 *** 6.83

logaremned 0.31 *** 5.41 0.20 *** 3.17 -0.03 -0.86 0.03 0.92 0.03 0.46 0.03 0.62 0.28 *** 3.01 -0.11 ** -1.99 0.28 *** 4.12

logwsale -0.01 -0.41 -0.25 *** -4.52 0.03 * 1.86 -0.12 *** -4.61 -0.05 -0.90 0.04 1.33 -0.18 *** -4.76 0.18 *** 5.20 -0.06 -1.57

wdebt_asst -0.75 *** -2.97 0.68 ** 2.27 -0.45 *** -3.13 0.18 1.39 -0.86 *** -4.04 -0.73 *** -4.31 -0.24 -0.76 -0.72 *** -3.15 -0.16 -0.61

cgr -0.04 -0.82 -0.04 -0.62 -0.05 -1.49 0.07 ** 2.35 -0.15 *** -2.81 0.01 0.17 -0.09 -1.29 -0.13 *** -2.80 0.13 *** 2.78

N 234 185 298 435 268 461 154 515 222

Adj r-sq 0.15 0.10 0.03 0.05 0.10 0.04 0.16 0.05 0.14

RESOURC SERVICE TECHAGRO CONSUMP FINCIAL INDUS MAIIND PROPCON
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ตารางท่ี 18 แสดงสมการถดถอยของผลการด าเนินงานของบริษทั 
และค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารแยกตามกลุ่มของระดบัธรรมาภิบาล

Y: wroa
cgr 0 cgr 1 cgr 2 - 3

coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat
Intercept 0.00 0.05 0.06 ** 2.36 0.11 *** 4.59
logaremned 0.01 1.11 0.00 0.60 0.01 1.38
logwsale 0.02 *** 2.89 0.01 *** 3.87 0.01 ** 1.99
wdebt_asst -0.12 *** -8.52 -0.14 *** -8.50 -0.15 *** -5.31
N 877 834 1057
GEE Fit Criteria: QIC 910.29 872.32 1099.86
Industry effects Yes Yes Yes

ข : อตัราส่วน Tobin’s q เป็นตวัแปรตาม
Y: wq

cgr 0 cgr 1 cgr 2 - 3

coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat
2.27 *** 7.91 1.60 *** 7.18 1.60 *** 4.19

0.04 0.70 0.07 ** 2.00 0.06 0.77

-0.07 -1.53 0.02 0.39 0.03 0.51

-0.40 * -1.76 -0.54 ** -2.04 -0.66 ** -2.09

877 838 1057

915.52 876.06 1128.33

Yes Yes Yes

ก : อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยร์วมเป็นตวัแปรตาม




