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บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบนั ความส าคญัของธรรมาภิบาลของบริษทัจดทะเบียนไดรั้บความสนใจ และให้ความส าคญั 

เน่ืองจากเป็นกลไกส าคญัเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่กิจการ และผูถื้อหุน้ ซ่ึงบทบาทความรับผดิชอบใน

การสร้างเสริมธรรมาภิบาลของบริษทัเป็นของคณะกรรมการบริษทั โดยเฉพาะคณะกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหารในการตรวจสอบ สอบทาน อยา่งเป็นอิสระต่อการด าเนินงานของบริษทัและผูบ้ริหาร การศึกษาช้ินน้ีมี

จุดประสงค์ศึกษาความสัมพนัธ์ ของระดบัการก ากบัดูแลกิจการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหาร และผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน   โดยศึกษาจาก บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2558 ผลการศึกษาสรุปไดว้่าการ

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารถูกก าหนดมาจากการด าเนินงานในอดีตของบริษทัและระดบัของ       

การก ากบัดูแลกิจการ โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางท่ีเป็นบวก อีกทั้ง การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการยงัส่งผล

ทางบวกต่อผลการด าเนินงานของบริษัท แต่ไม่พบว่าระดับของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีผลเพิ่มต่อ

ความสัมพนัธ์ของค่าตอบแทนกรรมการต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 

 

ค าส าคญั : ค่าตอบแทนกรรมการ; กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร; การก ากบัดูแลกิจการ; ผลการด าเนินงานของ

บริษทั 
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Abstract 

In current days, the public has given greater attention to the importance of good corporate governance 
within listed companies because of its significant role in securing the best interest of the companies and the 
stock holders. The role of implementing good corporate governance lies within the responsibility of the board 
of directors, especially those who are not a part of the management executives. The purpose of this research is 
to study the relationship between the levels of corporate governance ranked by the institution of directors, the 
compensation for the non-executive directors, and the overall performance of the companies through 
investigating companies within SET and mai from 2008 until 2015 . From result’s  we can conclude that 
companies are using past performance and level of corporate governance to decide on the amount of the non-
executive directors’ compensation, displaying a positive relation. Therefore, managing the compensations, it is 
benefiting to the overall performance of the companies, however the relation is indifference among the firms 
with different level of corporate governance within companies with good corporate governance.  

 

Keywords: Director Remuneration; Non-Executive Directors; Corporate Governance; Firm Performance 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทนกรรมการ ระดับของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทย 

1. บทน า 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์ลกัษณะท่ีส าคญัคือมีการแบ่งแยกความเป็นเจา้ของออกจากการ
มีอ านาจควบคุมกิจการ (Separation of Ownership and Control) ส่งผลให้อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ระหว่างตวัแทนของกลุ่มต่างๆ โดยกลุ่มท่ีส าคญัได้แก่ เจ้าของกิจการ (ผูถื้อหุ้น) และผูบ้ริหารของบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุ้นจึงมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษทัมีบทบาทความรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบการ
บริหารงานของผูบ้ริหาร อันเป็นกลไกหน่ึงท่ีส าคัญในการลดปัญหาของตัวแทนได้ (Fama, 1983) ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการจะแสดงบทบาทดงักล่าวอย่างมีประสิทธิผลได้นั้น คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งประกอบดว้ย
กรรมการท่ีมีคุณสมบติัและความสามารถท่ีเหมาะสม อีกทั้งมีความเป็นอิสระจนท าใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่กิจกรรมต่างๆ 
ของบริษทัไดด้ าเนินไปอยา่งถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั การปฏิรูปการก ากบัดูแล
กิจการในปัจจุบนัจึงใหค้วามส าคญักบับทบาทความรับผดิชอบ ความเป็นอิสระ คุณสมบติั และความหลากหลาย
ของคณะกรรมการบริษทัมากข้ึน รวมทั้งการส่งเสริมให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมให้มีการก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการท่ีเหมาะสม 

โครงการพฒันาฐานขอ้มูลและงานวจิยัดา้นธรรมาภิบาลในปีน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ระดบัของการก ากบัดูแลกิจการ กบัผลการด าเนินงานบริษทัซ่ึงวดัด้วย
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมและอตัราส่วน Tobin’s Q  

 โดยค่าตอบแทนกรรมการในการศึกษาคร้ังน้ีจะหมายถึงเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับค่าตอบแทน
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัเท่านั้น เน่ืองจากตอ้งการให้ความสนใจมุ่งเนน้ต่อกลุ่มของกรรมการท่ี
ท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระจากการบริหารของผูบ้ริหาร โดยเม่ือพิจารณาผลการศึกษาในต่างประเทศจะเห็นวา่มี
การศึกษาถึงปัจจยัท่ีก าหนด และส่งผลต่อการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารดงักล่าว
จ านวนมาก  ซ่ึงผลการศึกษาส่วนใหญ่พบวา่ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่ไดถู้กก าหนด
มาจากคุณสมบติัส่วนบุคคลของคณะกรรมการ แต่มีความเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของบริษทัจดทะเบียน และ
การศึกษาในประเทศไทยจากโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัยด้านธรรมาภิบาลในปี 2558 พบว่า             
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัโดยรวมแลว้อิงกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดบัอุตสาหกรรม 
และหรือบริษัทท่ีเทียบเคียงกันโดยค่าตอบแทนกรรมการมีการแปรผนัตามขนาดของบริษัทและผลการ
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ด าเนินงานของบริษทั (พรอนงค ์และคณะ 2556) ในขณะท่ีมีงานวจิยัอีกส่วนหน่ึงใหค้วามส าคญัในการศึกษาถึง
องค์ประกอบดา้นธรรมาภิบาลกบัผลการด าเนินงานของกิจการ โดยเฉพาะองค์ประกอบดา้นธรรมาภิบาลของ
คณะกรรมการบริษทั อาทิ ความเป็นอิสระ ความหลากหลายเชิงประชากรเป็นตน้  

ซ่ึงค่าตอบแทนและการถือหุ้นของกรรมการในบริษทัไดจ้ดัเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบดา้นธรรมาภิบาล
ดว้ย อยา่งไรก็ดี ผลการวิจยัในต่างประเทศมีทั้งพบวา่ องคป์ระกอบดา้นธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริษทั
เป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวา่ องคป์ระกอบดา้นธรรมาภิบาลท่ีดีมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษทั และมีอีกเช่นกนัท่ีพบผลท่ีไม่สอดคลอ้งและหรือไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั ซ่ึงจาก
การศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งไทยในปี พ.ศ. 2557 จากโครงการพฒันาฐานขอ้มูลและ
งานวิจยัดา้นธรรมาภิบาลในปี 2558 พบวา่ มีเพียงองคป์ระกอบดา้นความเป็นอิสระของคณะกรรมการ และดา้น
กิจกรรมของคณะกรรมการผ่านจ านวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเท่านั้น ท่ีส่งผลทางบวกต่อการ
ด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ไม่พบความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั จากองค์ประกอบดา้น
ธรรมาภิบาลอ่ืน (พรอนงคแ์ละคณะ 2558) 

 ดงันั้นในการศึกษาช้ินน้ีจึงตอ้งการต่อยอดการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของระดบัการก ากบัดูแลกิจการกบั
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งความสัมพนัธ์ของระดบัการก ากบัดูแลกิจการกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทั และทา้ยสุดเม่ือค านึงถึงปัจจยัทั้งค่าตอบแทนกรรมการ พร้อมทั้งระดบัของการก ากบัดูแลกิจการร่วมกนั
วา่จะสามารถส่งผลเพิ่มต่อผลการด าเนินงานของบริษทัไดห้รือไม่ 

โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีการจดัส่งงบการเงินส าหรับผล
ประกอบการปีในแต่ละปี โดยคดักรองตวัอยา่งให้ตอ้งมีขอ้มูลไม่ต ่ากวา่ 2 ปี และไม่จดัเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ี
อยู่ในข่ายเพิกถอนรวมทั้งมีขอ้มูลมูลค่าตลาดและขอ้มูลของการจ าแนกอุตสาหกรรมท่ีครบถ้วน ส่งผลให้มี
บริษทัท่ีท าการศึกษา จ านวน 3,047 ตวัอย่าง แบ่งเป็นบริษทัท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2,617 
ตวัอยา่ง บริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 430 ตวัอยา่ง 

 

2. การทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานของการศึกษา 

การทบทวนวรรณกรรม 

ในส่วนน้ีจะแสดงถึงการทบทวนวรรณกรรมซ่ึงประกอบด้วยการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องซ่ึง
ประกอบดว้ยกลุ่มงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกลุ่มงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั



6 
 

ระดบัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและผลการด าเนินของบริษทั จากนั้นจึงอธิบายเก่ียวกบัการจดัระดบัของการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในประเทศไทย 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

หลกัการของ Contracting กล่าวถึงการก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทัวา่ควรสอดคลอ้งกบัขอบเขตความรับผิดชอบและโอกาสเกิดปัญหาของตวัแทนในบริษทั ซ่ึงพิจารณาได้
จากคุณลักษณะของบริษทั โดยบริษทัท่ีมีโอกาสในการเติบโตสูงจะมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งเจา้ของกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร กรรมการและผูบ้ริหารบริษทัจึงตอ้งเป็นผูต้ดัสินใจ 
ใช้เวลากบัการติดตาม ก ากบันโยบาย ดูแลการบริหารจดัการ ส่งผลให้มีโอกาสท่ีจะสามารถสร้างมูลค่าไดจ้าก
การลดปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ดงันั้นการก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารจึงควรสะทอ้น
บทบาทดงักล่าว และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนจึงควรอิงกบัผลการด าเนินงานหรือมูลค่าหุ้นเพื่อสะทอ้นมูลค่า
ของบริษทัส่วนเพิ่มท่ีกรรมการและผูบ้ริหารสามารถสร้างไดจ้ากโอกาสในการเติบโตดงักล่าว  นอกจากน้ี ความ
ซบัซ้อนหรือขนาดท่ีใหญ่ของบริษทัเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลให้บริษทัตอ้งการทกัษะ ประสบการณ์ และเวลา
จากคณะกรรมการและผูบ้ริหารในการด าเนินการตามบทบาทของตนมากข้ึน เพราะขนาดกิจการท่ีใหญ่สะทอ้น
ขอบเขตงานท่ีมากข้ึนต้องการเวลาของกรรมการผูบ้ริหารท่ีสูงข้ึน ดงันั้นค่าตอบแทนของทั้งกรรมการและ
ผูบ้ริหาร จึงควรมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับขนาดของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้ น การก าหนดค่าตอบแทนควร
สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีเผชิญ บริษทัท่ีมีความเส่ียงทางการเงินท่ีสูงกว่าหรือมีระดับหน้ีสินท่ีสูงกว่าย่อม
ตอ้งการความรู้ ความสามารถและทกัษะของคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมากกวา่เช่นกนั  

ต่อมาได้แก่ ปัจจยัทางด้านผลการด าเนินงานของบริษทัโดยอิงจากแนวคิดทฤษฎีตวัแทน (Agency 
Theory) กล่าวคือ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนอกเหนือจากจะมีความสัมพนัธ์แปรตามผนักบัโอกาสเกิด
ปัญหาของตวัแทนในบริษทัแลว้ ในอีกมุมหน่ึง การก าหนดค่าตอบแทนยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแรงจูงใจ
ให้กรรมการตดัสินใจท่ีสอดคล้องกบัผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของบริษทั (Incentive Alignment) หรือจ่ายตามผลการ
ด าเนินงาน (Pay-for-Performance) ด้วยส่งผลให้นอกจากการก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว้ 
การก าหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนมีความส าคญัในการสร้างแรงจูงใจ (Incentive Based Compensation) แก่
คณะกรรมการและผูบ้ริหารด้วยเช่นกัน กล่าวคือ บริษัทท่ีมีโอกาสการเติบโตสูง มีความซับซ้อนในการ
บริหารงาน และมีความเส่ียงท่ีตอ้งเผชิญสูง มกัก าหนดรูปแบบของค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นค่าตอบแทนประจ า แต่
ควรจะมีการก าหนดผลตอบแทนอา้งอิงกบัผลการด าเนินงานหรือมูลค่าหุ้นสามญัเพื่อเป็นการจูงใจให้กรรมการ
และผูบ้ริหารตดัสินใจสอดคลอ้งกบัเจา้ของ 
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 ส าหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย Theeravanich  (2013) พบว่า การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการแปรผนัทางบวกกบัมูลค่าของบริษทั ขนาดของสินทรัพยร์วม การแบ่งแยกหน้าท่ีของ
ประธานกรรมการบริษทักบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัรวมทั้งสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริษทั 
แต่แปรผนัทางลบกบัสัดส่วนการเป็นเจา้ของของกรรมการและระดบัหน้ีสินของกิจการ โดยการศึกษาด้าน
ค่าตอบแทนกรรมการในต่างประเทศมกัใหค้วามสนใจกบัรูปแบบของการจ่ายค่าตอบแทน โดยการศึกษาท่ีมีการ
อา้งอิงถึงจ านวนมากไดแ้ก่การศึกษาของ Yermack, (2004) ท่ีท าการศึกษาบริษทัจดทะเบียนในประเทศสหรัฐ 
พบวา่ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบท่ีมีการอา้งอิงกบัหุ้นสามญัของบริษทัร่วมกบัอตัราการเขา้ออก 
(Turnover) ของกรรมการสะทอ้นวา่การจ่ายค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของบริษทั 

 Andreas, Rapp and Wolff (2012) ท าการศึกษาในบริษทัจดทะเบียนของประเทศเยอรมนั พบว่า    การ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการแปรผนัทางบวกกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ในขณะท่ีผลการศึกษาของบริษทัจด
ทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ของ Haron and Akhtaruddin (2013) พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการได้ผลกระทบ
ทางบวกจากขนาดของกิจการแต่ไดรั้บผลทางลบจากการกระจุกตวัของสัดส่วนการเป็นเจา้ของ การศึกษาท่ีน่าใน
ใจต่อมาได้แก่ การศึกษาเปรียบเทียบการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการระหว่างประเทศของ Burns, 
Kapalczyhgki และ Wald ในปี ค.ศ. 2005 ท่ีเป็นการศึกษาจากบริษทัจดทะเบียนใน 27 ประเทศ ระหวา่งปี ค.ศ. 
2005 – 2012 พบวา่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแปรผนัทางบวกกบัขนาดของกิจการ ระดบัของก าไร อตัราการ
เติบโต และระดบัของค่าใชจ่้ายดา้นวิจยัของกิจการโดยท่ีปัจจยัระดบัประเทศท่ีส่งผลต่อการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมต่อหวัของประชากร และระดบัดชันีของคอร์รัปชนัท่ีสามารถอธิบายการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการไดเ้ช่นกนั โดยประเทศท่ีมีผลิตภณัฑ์มวลรวมต่อหวัของประชากรและระดบัดชันีคอร์รัป
ชนัสูงกวา่ จะจ่ายค่าตอบแทนสูงกวา่พร้อมกบัท่ีพบวา่ ระดบัดชันีคอรัปชนัส่งผลทางผลต่อมูลค่ากิจการและเม่ือ
พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการร่วมกบัระดบัดชันีคอร์รัปชนัต่อมูลค่ากิจการการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีสูงข้ึนสามารถลดผลกระทบดา้นลบของระดบัคอร์รัปชนัต่อมูลค่าของกิจการได ้

ระดับของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีและผลการด าเนินของบริษทั 

งานวิจยัท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการและผลการด าเนินงาน มีการตั้งสมมติฐาน
เบ้ืองต้นคือบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะท าให้ต้นทุนตวัแทน (Agency costs) หรือค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมดูแลตรวจสอบผูบ้ริหารของผูถื้อหุ้นลดลง ดงันั้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจึงส่งผลให้บริษทัมีผลการ
ด าเนินงานในอนาคตท่ีดี และเม่ือบริษทัเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั
สู่สาธารณชนจะส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยข์องบริษทัสูงข้ึนดว้ย ทั้งน้ี ตวัช้ีวดัของการก ากบัดูแลกิจการถูกก าหนด
ทั้งในรูปขององคป์ระกอบของการก ากบัดูแลกิจการและดชันี/คะแนน/ระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 



8 
 

องคป์ระกอบของการก ากบัดูแลกิจการท่ีมกัถูกน ามาพิจารณาในผลกระทบท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของ
บริษทั ไดแ้ก่ สัดส่วนของกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร (เช่น Agrawal and Knoeber (1996) Cotter et al. (1996) และ 
Hermalin and Weisbach (1991) ส าหรับการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา) ขนาดของคณะกรรมการ (เช่น 
Eisenberg et al. (1998) และ  Yermack (1995) ส าหรับการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ) การถือหุ้นโดย
ผูบ้ริหาร (เช่น Aboody et al., 2005 ส าหรับการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ; Teshima and Shuto (2008) 
ส าหรับการศึกษาในประเทศญ่ีปุ่น; Connelly and Limpaphayom (2004) และ Wiwattanakantang (2001) ส าหรับ
การศึกษาในประเทศไทย) ระยะเวลาสัญญาการจ้างบริษทัตรวจสอบบญัชี (เช่น Carcello and Nagy (2004) 
ส าหรับการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษายงัคงเป็นท่ีโตแ้ยง้ กล่าวคือ พบ
ทั้งความสัมพนัธ์แบบเชิงเส้นท่ีแปรตามกัน (Cotter et al., 1996) แบบเชิงเส้นแปรผกผนักัน (Hermalin and 
Weisbach, 1991; Eisenberg et al., 1998; Yermack, 1995) และแบบซบัซอ้นท่ีไม่ใช่เชิงเส้น (Aboody et al., 2005; 
Carcello and Nagy, 2004; Teshima and Shuto, 2008; Wiwattanakantang, 2001) รวมทั้งพบความสัมพนัธ์ในบาง
องคป์ระกอบดา้นธรรมาภิบาลต่อผลการด าเนินงานของบริษทัแต่ไม่ใช่ทุกองคป์ระกอบของธรรมาภิบาลจะมีผล
ต่อการด าเนินงานของบริษทั ดงันั้นการจะสรุปผลวา่ธรรมาภิบาลส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษทัหรือไม่จึง
ข้ึนอยูก่บัวธีิการศึกษาของแต่ละงานวจิยั 

งานวิจยัท่ีพิจารณาผลกระทบท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของบริษทัจากดชันีหรือคะแนนหรือระดบัของ
การก ากบัดูแลกิจการเป็นตวัช้ีวดัองคร์วมของการก ากบัดูแลท่ีดี ไดแ้ก่ Durnev and Kim (2002) และ Gompers et 
al. (2003) ส าหรับการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา Bauer et al. (2003) และ Render et al. (2010) ส าหรับ
การศึกษาในประเทศยุโรป Klapper and Love (2004) และ Morey et al. (2009) ส าหรับการศึกษาในประเทศใน
ตลาดเกิดใหม่ และ Gary and Gonzalez (2006) ส าหรับการศึกษาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา Leal and 
Carvalhal-da-Silva (2005) ส าหรับการศึกษาในประเทศบราซิล Black et al (2006a) ส าหรับการศึกษาในประเทศ
รัสเซีย Chong and Lopez-de-Silanes (2006) ส าหรับการศึกษาในประเทศเม็กซิโก Lefort and Walker (2005) 
ส าหรับการศึกษาในประเทศชิลี Klapper and Love (2004) ส าหรับการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชีย Chen et al. 
(2007) ส าหรับการศึกษาในประเทศไตห้วนั Aman and Nguyan (2008) ส าหรับการศึกษาในญ่ีปุ่น และ Black et 
al. (2006b) ส าหรับการศึกษาในประเทศเกาหลีใต ้เป็นตน้ ผลการศึกษาโดยรวมพบความสัมพนัธ์แบบแปรตาม
กัน Li et al. (2007) และ Premuroso and Bhattacharya (2008) อธิบายสาเหตุของความสัมพนัธ์ดังกล่าวจาก
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาวา่เป็นผลจากเทคโนโลยีข่าวสาร ระบบการรวบรวมรายงานทางการเงิน และ
ระบบการเก็บขอ้มูลของบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการน าเสนอรายงานทางการเงินท่ีรวดเร็ว ในบริษทัท่ี
มีระดบัการก ากบัดูแลกิจการดี 
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อยา่งไรก็ตาม การก าหนดดชันีหรือคะแนนหรือระดบัของการก ากบัดูแลกิจการเป็นตวัช้ีวดัค่าเดียวแบบ
องค์รวม (Single integrated index) เพื่อสะท้อนถึงองค์รวมของการก ากับดูแลท่ีดีควรถูกใช้อย่างระมดัระวงั 
เน่ืองจากงานวิจยัในกลุ่มน้ีจะมีการตั้งสมมติฐานเพิ่มเติมคือ ดชันี/คะแนน/ระดบัของการก ากบัดูแลกิจการเป็น
ตวัช้ีวดัท่ีดีส าหรับการวดัคุณภาพดา้นการก ากบัดูแลกิจการในภาพรวมของบริษทั ซ่ึงสมมติฐานดงักล่าวอาจมีขอ้
โต้แยง้ดังจะเห็นได้จากข้อค้นพบใน Donker and Zahier (2008) Epps and Cereola (2008) และ Ertugrul et al. 
(2009) ท่ีแสดงหลกัฐานการเปรียบเทียบระดบัของการก ากบัดูแลกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีประกาศโดย
หลายบริษัทจัดระดับของการก ากับดูแลกิจการ เช่น Governance Metrics International (GMI) Corporate 
Governance Quotient (CGQ) Corporate Governance Score (CGS) และ  Board Effectiveness Rating of the 
Corporate Library (BER) ท่ีมีทั้งผลสนบัสนุนและผลโตแ้ยง้ในความสัมพนัธ์การก ากบัดูแลกิจการและผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งงานของ Daines et al. (2010) จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกนัท่ีพบว่า
ระดับของการก ากับดูแลกิจการไม่ได้เป็นตัวท านายท่ีดีของผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึนของระบบธรรมาภิบาล 
(Governance-related outcomes) ซ่ึงสะทอ้นจากการออกเสียงของผูถื้อหุน้ 

ส าหรับงานวิจยัท่ีมีขอบเขตการศึกษาในประเทศไทยและใช้ระดบั/คะแนนของการก ากบัดูแลกิจการ
เป็นตวัช้ีวดัของคุณภาพดา้นการก ากบัดูแลกิจการมีงานของ Limpaphayom and Connelly(2004) และ Hodgson, 
Lhaopadchan and Buakes (2011) โดยท่ี Limpaphayom and Connelly(2004) ศึกษาทั้งจากระดบัและคะแนนของ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีจดัท าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors: IOD) 
ในปี พ.ศ. 2545 และก าหนดตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานท่ีอิงจากมูลค่าตลาดในกลุ่มตวัอย่าง 61 บริษทั พบ
ความสัมพนัธ์ท่ีแปรตามกนัระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการและมูลค่าตลาดของบริษทัเม่ือตวัช้ีวดัคือระดบัของการ
ก าดบัดูแลกิจการเท่านั้น ขณะท่ี Hodgson, Lhaopadchan and Buakes (2011) ศึกษาจากระดบัของการก ากบัดูแล
กิจการในปี พ.ศ. 2544 - 2549 ในกลุ่มตวัอย่าง 402 บริษทั พบความสัมพนัธ์ท่ีแปรตามกนัระหวา่งตวัช้ีวดัทาง
การเงินส าหรับผลการด าเนินงานบริษทั (ทั้งท่ีอิงจากมูลค่าทางบญัชีและมูลค่าตลาด) และระดบัของการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ียงัพบความสัมพนัธ์ท่ีผกผนักนัระหวา่งความเส่ียงของบริษทัและระดบัของการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี พร้อมให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่ากลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนท่ีจดัตามระดบัของการก ากบัดูแลกิจการ 
(ซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัระดบัของการก ากบัดูแลกิจการเพิ่มข้ึนและขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัระดบัของ
การก ากบัดูแลกิจการลดลง) มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินท่ีปรับดว้ยค่าความเส่ียงแลว้สูงอยา่งมีนยัส าคญั จึงอาจ
กล่าวไดว้า่โดยรวมแลว้ระดบัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการเปล่ียนแปลงของระดบัก ากบัดูแลกิจการได้
ให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนและผูก้  ากบัดูแลตลาด แต่อย่างไรก็ตามอตัราผลตอบแทนส่วนเกินน้ีมี
แนวโนม้ท่ีจะมีค่าลดลงตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา  
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การจัดระดับของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในประเทศไทย 

ระดับของการก ากับดูแลกิจการในประเทศไทยถูกจัดท าโดย IOD ภายใต้โครงการ Corporate 
Governance Baselining ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มาทุกปี ยกเวน้ปี พ.ศ. 2547 เพื่อทบทวนปรับปรุงหลกัเกณฑ์
ในการประเมิน โดยเป็นการส ารวจในมุมมองของนกัลงทุนท่ีเขา้ถึงขอ้มูลเฉพาะท่ีเปิดเผยเท่านั้น ไดแ้ก่ รายงาน
ประจ าปีของบริษทั แบบรายงานขอ้มูลประจ าปี (56-1) หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 
เวบ็ไซตข์องบริษทัหุน้ ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีเผยแพร่ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ี IOD ส ารวจจะครอบคลุมบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยกเวน้
บริษทัท่ีอยูร่ะหว่างฟ้ืนฟูกิจการ บริษทัท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน บริษทัท่ีไม่มีการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นในปีท่ี
ส ารวจ และบริษทัท่ีส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบปรับหรือกล่าวโทษ การให้
คะแนนจะเทียบเคียงกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) ซ่ึงแบ่งเป็น 5 หมวด และในปีล่าสุด (พ.ศ. 2559) IOD มีการให้คะแนนในแต่ละหมวด
แบบถ่วงน ้ าหนกัดงัน้ี สิทธิของผูถื้อหุ้น ร้อยละ 15 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั ร้อยละ 10 บทบาท
ของผูมี้ส่วนได้เสีย ร้อยละ 20 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ร้อยละ 20 และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ร้อยละ 35  

ส าหรับการประกาศผลส ารวจ IOD จะประกาศเฉพาะรายช่ือเฉพาะบริษทัท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มบริษทัดีข้ึนไป1 
โดยในปี พ.ศ. 2544 - 2545 ประกาศรายช่ือ 50 บริษทัแรกท่ีไดค้ะแนนสูงสุด (Top 50) ปี ในปี พ.ศ.2546 ประกาศ
รายช่ือบริษทัท่ีอยูใ่นควอร์ไทล์สูงสุด (Top quartile) ในปี พ.ศ. 2548 - 2549 ประกาศรายช่ือบริษทัท่ีอยูใ่นควอร์
ไทล์ท่ี 1 – 2 (Quartile 1-2) และนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 IOD มีการจดักลุ่มบริษทัตามช่วงคะแนนท่ีไดรั้บและใช้
ตราสัญลกัษณ์ของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาติแสดงระดบัคะแนนในแต่ละกลุ่ม ตามช่วงคะแนน 6 
กลุ่ม คือ กลุ่มบริษทัดีเลิศ ช่วงคะแนน 90 ข้ึนปี (ตราสัญลกัษณ์ 5 ตรา) กลุ่มบริษทัดีมาก ช่วงคะแนน 80 – 89 
(ตราสัญลกัษณ์ 4 ตรา) กลุ่มบริษทัดี ช่วงคะแนน 70 – 79 (ตราสัญลกัษณ์ 3 ตรา) กลุ่มบริษทัดีพอใช ้ช่วงคะแนน 
60 – 69 (ตราสัญลกัษณ์ 2 ตรา) กลุ่มบริษทัผา่นการส ารวจ ช่วงคะแนน 50 – 59 (ตราสัญลกัษณ์ 1 ตรา) และกลุ่ม
บริษทัท่ีไม่มีการให้ระดบั ช่วงคะแนนต ่ากว่า 50 (ไม่มีตราสัญลกัษณ์) แล้วประกาศรายช่ือเฉพาะบริษทัท่ีมี
คะแนนระดบัดี – ดีเลิศ  

 

                                                           
1 ปี พ.ศ. 2550 ไมม่ีการประกาศผลส ารวจ 
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สมมติฐานของการศึกษา 

 จากการศึกษาในอดีตพบความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานของบริษทัและการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้า่ บริษทัท่ีมีผลการด าเนินงานดียอ่มมีความสามารถใน
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีสูงเพื่อดึงดูดผู ้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในขณะเดียวกันบริษัทท่ีมีจ่าย
ค่าตอบแทนสูงเม่ือมีความสามารถท่ีจะดึงดูดผูมี้ความรู้ความสามารถไดดี้กวา่ ดงันั้น ผลของการตดัสินใจของ
กรรมการท่ีมีความสามารถยอ่มส่งผลทางบวกต่อผลการด าเนินงานดว้ย 

 H1:  ค่าตอบแทนกรรมการถูกก าหนดมาจากผลการด าเนินงานในอดีตของบริษทั 

 H2: ค่าตอบแทนกรรมการส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 

 การศึกษาท่ีน่าสนใจต่อมาไดแ้ก่การศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของทั้งค่าตอบแทนกรรมการและระดบัของ
การก ากบัดูแลกิจการต่อผลการด าเนินงานของบริษทัโดยคาดว่าผลกระทบทางบวกต่อผลการด าเนินงานของ
กิจการจะเพิ่มข้ึนในบริษัทท่ีมีระดับของธรรมาภิบาลท่ีดี เน่ืองจากในบริษัทท่ีมีระบบธรรมาภิบาลท่ีดี                
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล เช่น เป็นการจ่ายเพื่อดึงดูดผู ้มีความรู้
ความสามารถ ไม่เป็นการจ่ายท่ีสูงเกินไปและหรือไม่มีความเช่ือมโยงต่อประสิทธิผลของผลการด าเนินงาน ใน
ขณะเดียวกนั ในบริษทัท่ีมีระบบธรรมาภิบาลท่ีดีคณะกรรมการโดยเฉพาะ คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะมี
โอกาสท่ีจะท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระจากฝ่ายบริหารซ่ึงจะส่งผลต่อการมีประสิทธิผลของผลการปฏิบติังาน ดงันั้น
การก าหนดค่าตอบแทนท่ีสูงจะดึงดูดผูมี้ความรู้ความสามารถเพื่อมาท าหนา้ท่ีไดม้ากข้ึนและจะส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษทัท่ีสูงข้ึน 

H3: การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจะสูงข้ึนในบริษทัท่ีมีระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีสูงข้ึน 
H4: ระดบัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 
H5: ผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผลการด าเนินงานของกิจการจะมากข้ึนใน 

บริษทัท่ีมีระดบัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีสูงข้ึน 
 
3. ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

งานวจิยัฉบบัน้ี ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งของบริษทัจดทะเบียนทั้งในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ (SET)  
และในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2558 ซ่ึงคดักรองเฉพาะบริษทัท่ีมีการจดัส่ง
งบการเงินประจ าปีอย่างน้อย 2 ปี ในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา และไม่จดัเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ในข่ายเพิก
ถอน รวมทั้งมีขอ้มูลมูลค่าตลาดและขอ้มูลของการจ าแนกอุตสาหกรรม ส่งผลใหมี้ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา รวม
จ านวนทั้งส้ิน 3,047 ตวัอยา่ง แยกเป็นจ านวนตวัอยา่งรายปีและตามตลาดดงัในตารางท่ี 1 โดยบริษทัตวัอยา่งท่ีใช้
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ในการศึกษามีการกระจายตวัในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆดงัในตารางท่ี 2โดยมีตวัแปรและค าอธิบายตวัแปรท่ีใช้
ในการศึกษาดังตารางท่ี 3 ซ่ึงข้อมูลทั้ งหมดมาจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SETSMART) 
 
4. วธีิการวจัิย 

การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทนกรรมการและผลการด าเนินงานของบริษทั
ตามท่ีไดต้ั้งสมมติฐานไวข้า้งตน้ ใชก้ารวิเคราะห์จากสมการถดถอยของค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ซ่ึงมีตวัแปรอิสระคือ ผลการด าเนินงานในอดีตของบริษทัร่วมกบัตวัแปรควบคุมท่ีสะทอ้นคุณลกัษณะของ
บริษทัไดแ้ก่ ยอดขายรวม สินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนค่าใช้จ่ายดา้นการลงทุน 
อตัราการเติบโตท่ีค านวณมาจากการเปล่ียนแปลงของยอดขาย 

ดงันั้น หากอา้งอิงตามทฤษฎีตวัแทน การก าหนดค่าตอบแทนท่ีจดัไดว้่าเป็นกลไกหน่ึงของการก ากบั
ดูแลท่ีดีเพื่อลดปัญหาของตวัแทน ผลการศึกษาจึงคาดหวงัความสัมพนัธ์ทางบวกระหวา่งจ านวนเงินค่าตอบแทน
กบัคุณลกัษณะของบริษทัท่ีมีโอกาสเกิดปัญหาของตวัแทนสูง โดยในการศึกษาไดใ้ชต้วัแปรควบคุมดา้นขนาด
ของบริษทัและระดบัของหน้ีสินของบริษทัให้สะทอ้นคุณลกัษณะดงักล่าวของบริษทัโดยขนาดบริษทัท่ีมีขนาด
ใหญ่กวา่จะสะทอ้นโอกาสเกิดของความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีสูงกว่าตามมูลค่าท่ีผูบ้ริหารมีอ านาจในการ
จดัการท่ีมากข้ึน ส่วนคุณลกัษณะของบริษทัด้านระดบัหน้ีสิน เม่ือบริษทัมีการก่อหน้ีจะส่งผลให้ผูบ้ริหารมี
พนัธะในการใช้จ่ายกระแสเงินสดในอนาคตตามสมมติฐานกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow Hypothesis) 
หรือต้นทุนตัวแทนของกระแสเงินสดอิสระ (Agency Cost of Free Cash Flow) โดย Jensen (1986) กล่าวว่า
เจา้หน้ีจะมีส่วนร่วมในการติดตาม ก ากบัดูแลการท างานของผูบ้ริหาร ส่งผลให้ผูบ้ริหารตอ้งระมดัระวงัการใช้
จ่ายและหรือลงทุนมากข้ึน ดงันั้นระดบัหน้ีสินท่ีสูงจึงลดปัญหาตวัแทนระหวา่งเจา้ของและผูบ้ริหารได้2  

นอกจากน้ี การศึกษาหลายช้ินท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมกบัการก าหนดค่าตอบแทน 
เช่น Hilburn (2010) Lin and Lin (2014) และ Nickell (1996) พบวา่ประเภทของอุตสาหกรรมท่ีบริษทัอยูมี่ผลต่อ
วนิยัของการบริหารจดัการของผูบ้ริหารท่ีจะส่งผลต่อการเกิดปัญหาของตวัแทนดว้ย บริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม
ท่ีมีการแข่งขนัสูง จะมีกลไกตลาดเขา้มาท าให้ผูบ้ริหารตอ้งมีวินยัในการบริหารจดัการเพื่อให้บริษทัอยูร่อดมาก
ข้ึน ปัญหาตวัแทนจึงควรลดลง ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีการก าหนดตวัแปรควบคุมท่ีเป็นค่าเฉล่ียของค่าตอบแทน
ของบริษทัเทียบเคียงในอุตสาหกรรมเดียวกนัเป็นตวัแปรอิสระท่ีสะทอ้นปัจจยัดา้นอุตสาหกรรมไวด้ว้ยและ
เน่ืองจากจ านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการมกัเป็นการก าหนดโดยอา้งอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม 

                                                           
2 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการก่อหนี้สนิจะช่วยลดปัญหาตวัแทนระหว่างเจ้าของและผู้บรหิาร แต่อาจน าไปสู่ปัญหาระหว่าง
เจา้หนี้และเจา้ของได ้(Harris and Raviv, 1991) 
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ตามแนวปฏิบติัท่ีดีการศึกษาจึงคาดหวงัความสัมพนัธ์ทางบวกระหว่างจ านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและ
ค่าเฉล่ียของจ านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทัและส าหรับ
การก าหนดค่าตอบแทนท่ีมาจากแนวคิดของการก าหนดค่าตอบแทนเพื่อเป็นรางวลัส าหรับผลงานท่ีกรรมการ
สร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษทัไดน้ั้น ส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานในอดีตของบริษทัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลในการ
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั  

จึงสามารถสรุปความสัมพนัธ์ของปัจจยัควบคุมต่อค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไดด้งัน้ี 

 บริษทัท่ีมีขนาดใหญ่กวา่จะก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัสูงกวา่บริษทัท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 
 บริษทัท่ีมีระดบัหน้ีสินต ่ากว่าจะก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัสูงกว่าบริษทัท่ีมีระดบั

หน้ีสินสูงกวา่ 
 บริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนกรรมการสูงกวา่จะก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษทัสูงกวา่บริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนกรรมการต ่ากวา่ 
 บริษทัท่ีมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของงวดก่อนหน้าสูงกว่าจะก าหนดค่าตอบแทน

สูงกวา่บริษทัท่ีมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของงวดก่อนหนา้ต ่ากวา่ 
ส าหรับการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ของระดบัการก ากบัดูแลกิจการและผลการด าเนินงานของ

บริษทัตามท่ีไดต้ั้งสมมติฐานไวข้า้งตน้ ใชก้ารวเิคราะห์จากสมการถดถอยของผลการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงมี
ตวัแปรอิสระคือ ระดบัของการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัร่วมกบัตวัแปรควบคุมท่ีสะทอ้นคุณลกัษณะของ
บริษทัไดแ้ก่ ยอดขาย และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม โดยในการวิเคราะห์สมการถดถอยทั้ง 2 ส่วน จะมี
การวิเคราะห์แยกตามประเภทอุตสาหกรรม และขนาดของกิจการเพื่อศึกษาผลของความสัมพนัธ์ท่ีไดว้า่มีความ
แตกต่างกนัตามประเภทอุตสาหกรรมและขนาดของกิจการหรือไม่ 

ทั้งน้ี ตวัช้ีวดัของตวัแปรระดับการก ากบัดูแลกิจคือ กลุ่มบริษทัตามช่วงคะแนนท่ีได้รับจากผลการ
ส ารวจของ IOD ในแบบมาตราอนัดบั (Ordinal scale) 4 อนัดบั คือ ตั้งแต่ระดบั 0 ถึง 4 โดยท่ี ระดบั 0 แสดงถึง
กลุ่มบริษทัท่ีไม่มีการประกาศช่วงคะแนนหรือไม่มีการประกาศตราสัญลกัษณ์ ระดบั 1 แสดงถึงกลุ่มบริษทัดี 
ช่วงคะแนน 70 – 79 (ตราสัญลักษณ์ 3 ตรา) ระดับ 2 แสดงถึงกลุ่มบริษทัดีมาก ช่วงคะแนน 80 – 89 (ตรา
สัญลกัษณ์ 4 ตรา) ระดบั 3 แสดงถึงกลุ่มบริษทัดีเลิศ ช่วงคะแนน 90 ข้ึนปี (ตราสัญลกัษณ์ 5 ตรา) 

 
5. ผลการศึกษา 

จากตารางท่ี 4 จะพบว่าค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูง สูงกว่าค่าเฉล่ียของค่าตอบแทน
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารต่อคน (4.67 ลา้น และ 0.73 ลา้นบาทตามล าดบั) โดยบริษทัจดทะเบียนโดยรวมโดย
เฉล่ียจะมีจ านวนผูบ้ริหารระดบัสูงมากกวา่จ านวนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยู ่2 คน (9.22 คน และ7.36 
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คนตามล าดบั) โดยบริษทัจดทะเบียนตัวอย่างโดยรวมมีความแตกต่างของตวัแปรท่ีสะทอ้นคุณลกัษณะดา้น
ขนาดกิจการอยูสู่งพิจารณาไดจ้ากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีสูงประมาณ 2 เท่าของค่าเฉล่ียในตวัแปรสินทรัพยร์วม 
รายไดร้วม  และมูลค่ากิจการ 

จากตารางท่ี 5 จะพบวา่ ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียท่ีปรับสูงข้ึนในปี พ.ศ.2554 จาก
ปี พ.ศ. 2553 แต่ค่อนขา้งคงท่ีในปี 2555 – 2557 และปรับลดลงในปีล่าสุด (พ.ศ. 2558) อย่างไรก็ดี เม่ือน าไป
เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงจะพบวา่มีสัดส่วนท่ีต ่ากวา่ในทุกปี โดยบริษทัจดทะเบียนตวัอยา่ง
โดยรวมมีการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารสูงกวา่ค่าตอบแทนกรรมการประมาณ 5 เท่า 
 จากตารางท่ี 6 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีความแตกต่างกนัในแต่ละอุตสาหกรรมและ
แตกต่างกนัตามตลาด โดยค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สูงกวา่
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสูงท่ีสุดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย แต่กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสูงท่ีสุดในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
 จากตารางท่ี 7 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างโดยรวมมีขนาดของสินทรัพยร์วมท่ีสูงข้ึนในแต่ละปี ขณะท่ีไม่มี
ความสม ่าเสมอของผลการด าเนินงานในช่วงท่ีท าการศึกษา เม่ือพิจารณาทั้งจากอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวมและอตัราส่วน Tobin’s q 

ตารางท่ี 8 แสดงค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร แยกตามระดบัการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงพบวา่
ระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีสูงข้ึนมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสูงข้ึนเม่ือพิจารณาทั้ง
จากค่าเฉล่ียค่าตอบแทน และอตัราส่วนของค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารต่อค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและ จากตารางท่ี 9 แสดงว่าบริษทัท่ีมีระดบัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีสูงมีคุณลกัษณะท่ีเป็นบริษทั
ขนาดใหญ่และมีผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมาท่ีดีดว้ย 

จากตารางท่ี 10 ไม่พบความสัมพนัธ์ท่ีมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์สูงกวา่ 0.5 ระหวา่งตวัแปรท่ีเป็นตวั
แปรอิสระดว้ยกนั โดยตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์สูง (ค่าสัมประสิทธ์ิมากกวา่ 0.4) กบัตวัแปรค่าตอบแทน
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไดแ้ก่ ตวัแปรค่าเฉล่ียค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบัของการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัและอตัราการเติบโต (การเปล่ียนแปลงของยอดขาย) โดยเป็นความสัมพนัธ์ในทางบวก 
 ตารางท่ี 11 แสดงผลของการทดสอบสมการถดถอยของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารโดยท่ีสมการท่ี 1 ใช้อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเป็นตวัแทนของผลการ
ด าเนินงานของกิจการ ในขณะท่ีสมการท่ี 2 ใช้อตัราส่วน Tobin’s q เป็นตวัแทนของผลการด าเนินงานของ
กิจการร่วมกบัตวัแปรอิสระอ่ืน ซ่ึงในการวิเคราะห์มีการคลสัเตอร์ตามประเภทของอุตสาหกรรมดว้ย จากการ
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วิเคราะห์สมการถดถอย พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ได้แก่ 
ค่าตอบแทนผู ้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหารของบริษัทอ่ืนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกนั ระดบัของการก ากบัดูแลกิจการ อตัราการเติบโตของยอดขายในงวดก่อนหนา้ รวมทั้ง ตวั
แปรควบคุมอ่ืน ซ่ึงทุกปัจจยัมีผลต่อการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารในทางบวกซ่ึงผลเป็นไป
ตามท่ีคาดการณ์ยกเวน้ตวัแปรอตัราส่วนกระแสเงินสดจากการลงทุนต่อยอดขายงวดก่อนหนา้ท่ีมีความสัมพนัธ์
ผกผนัต่อการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ และมีเพียงปัจจยัเดียว 
ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมในงวดก่อนหนา้ท่ีไม่ส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีไม่เป็นไปตามคาดการณ์ท่ีเช่ือวา่จะส่งผลในทางผกผนัต่อค่าตอบแทนกรรมการท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหาร ส่วนปัจจยัท่ีเป็นตวัแทนผลการด าเนินงานในงวดก่อนหน้าของกิจการท่ีมีเพียงอตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเท่านั้นเป็นท่ีมีผลทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัต่อการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีเป็นไปตามคาดการณ์ โดยอตัราส่วน Tobin’s q ในงวดก่อนหนา้ไม่สามารถอธิบายการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารได ้

ตารางท่ี 12 วิเคราะห์สมการถดถอยของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารแยกตาม
ระดบัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั พบผลท่ีน่าสนใจวา่ ส าหรับบริษทัท่ีมีระดบัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีต ่า 
(ระดบั 0) ผลการด าเนินงานของกิจการในอดีตและค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเฉล่ียของบริษทัใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัไม่ส่งผลต่อการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงแตกต่างจากผลท่ีพบใน
บริษทัท่ีมีระดบัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกวา่ 

โดยผลของการวิเคราะห์แยกตามขนาดของกิจการในตารางท่ี 13 พบผลท่ีสอดคลอ้งกนัว่า ระดบัของ
การก ากบัดูแลกิจการและผลการด าเนินงานของงวดก่อนหน้าส่งผลต่อการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหาร และเม่ือพิจารณาแยกตามประเภทอุตสาหกรรมในตารางท่ี 14 พบว่า ระดบัของการก ากบัดูแล
กิจการยงัคงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารในทุกประเภทอุตสาหกรรม
ขณะท่ีผลการด าเนินงานในอดีต (ROA) ไม่มีผลต่อการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเฉพาะใน
ตลาด เอม็ เอ ไอ และประเภทอุตสาหกรรมบริการเท่านั้น 
 จึงไดข้อ้สรุปวา่ จากการทดสอบสมการถดถอยดงักล่าวสามารถยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ท่ีวา่ค่าตอบแทน
กรรมการท่ีไม่ เป็นผู ้บริหารถูกก าหนดมาจากการด าเนินงานในอดีตของบริษัทเม่ือพิจารณาจากอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม รวมทั้งยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ดว้ยวา่การก าหนดค่าตอบแทนจะสูงข้ึนในบริษทัท่ี
มีระดบัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีสูงข้ึน 

ตารางท่ี 15 แสดงผลการทดสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินงานของกิจการโดยท่ีสมการท่ี 1 ใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเป็นตวัแปรตาม ในขณะท่ีสมการท่ี 2 ใชอ้ตัราส่วน Tobin’s q เป็นตวัแปรตามและ
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มีการคลสัเตอร์ตามกลุ่มอุตสาหกรรมดว้ย จากสมการท่ี 1 พบวา่ ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ระดบั
ของการก ากบัดูแลกิจการและขนาดของกิจการต่างส่งผลทางบวกต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม มีเพียง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมท่ีส่งผลทางลบต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมอยา่งมีนยัส าคญั ในขณะ
ท่ีจากสมการท่ี 2 มีเพียงอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมท่ีส่งผลทางลบต่ออัตราส่วน Tobin’s q อย่างมี
นัยส าคญั  ดงันั้นเม่ือพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเป็นตวัแทนของผลการด าเนินงานของ
กิจการแลว้ ท าให้ผลการศึกษายอมรับสมมติฐานท่ี 2 และ 4 ท่ีวา่ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารส่งผล
ต่อการด าเนินงานของบริษทั และระดบัของการก ากบัดูแลกิจการส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทั โดยท่ี
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีสูงจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนให้
สูงข้ึน อีกทั้งบริษทัท่ีมีระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีข้ึน จะส่งผลต่อการด าเนินงานบริษทัท่ีดีข้ึนดว้ยเช่นกนั  

เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมแยกตามขนาดของกิจการดงัในตารางท่ี 16 
พบผลท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและระดบัการก ากบัดูแลกิจการส่งผลทางบวก
ต่อผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมในทุกขนาดของกิจการและเม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของ
บริษทั แยกตามประเภทของอุตสาหกรรม พบวา่มีความแตกต่างกนัในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมดงัในตารางท่ี 
17 อย่างไรก็ดีพบว่าปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงหรือร่วมกันของค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและหรือ           
ทั้งระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีผลต่อการด าเนินงานของบริษทั มีเพียงบริษทัในตลาด เอ็ม เอ ไอ ท่ีทั้งสอง
ปัจจยัดงักล่าวไม่มีผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 

เม่ือวเิคราะห์เพิ่มเติมจากตารางท่ี 18 ในการพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร
ต่อผลการด าเนินงานของกิจการ พบวา่เม่ือระดบัของการก ากบัดูแลกิจการอยูใ่นระดบัดี (คะแนน CGR ในระดบั 
70-79) การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารส่งผลทางบวกต่อผลการด าเนินงานของกิจการเม่ือวดั
ดว้ยอตัราส่วน Tobin’s q อย่างไรก็ดีไม่พบความสัมพนัธ์ดงักล่าวในระดบัของการก ากบัดูแลกิจการอ่ืน ส่งผล
โดยรวมให้ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 5 ท่ีว่า ผลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษทัจะมากข้ึนในบริษทัท่ีมีระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีสูงข้ึน 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและปีท่ีท าการศึกษา

รวมทั้งมีความแตกต่างตามตลาดท่ีท าการศึกษาด้วย อย่างไรก็ดีเม่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจากผลการศึกษาเม่ือใชอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเป็นตวัแปรท่ี
วดัผลการด าเนินงานของกิจการพบว่า การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมาจากปัจจยัท่ี
สะทอ้นคุณลกัษณะของกิจการร่วมกบัปัจจยัอ่ืน โดยปัจจยัท่ีสะทอ้นคุณลกัษณะของกิจการนอกเหนือจากขนาด
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ของกิจการ อตัราการเติบโต (ยอดขาย) กระแสเงินสดจากการลงทุนต่อยอดขายแลว้ คุณลกัษณะดา้นผลตอบแทน
การด าเนินงานในอดีต (งวดก่อนหน้า) และระดับของการก ากับดูแลกิจการสามารถอธิบายการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการได้ โดยปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อค่าตอบแทนกรรมการได้แก่ ค่าตอบแทนเฉล่ียของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และค่าตอบแทนเฉล่ียของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เม่ือ
พิจารณาถึงขอ้แนะน าตามแนวทางการปฏิบติัดา้นธรรมาภิบาลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีไดเ้สนอ
วา่ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการควรจะเทียบเคียงไดก้บักิจการอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั และสะทอ้น
ถึงประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ อยา่งไรก็ดี เม่ือมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มกัจะเป็นการพิจารณาค่าตอบแทนรวมส าหรับกรรมการทั้งคณะ อีกทั้งผลลพัธ์ของการปฏิบติังานของกรรมการ
บริษทัจะอยูใ่นรูปแบบของคณะกรรมการแต่ละชุด จึงจะเห็นไดว้า่ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไป
ตามหนา้ท่ีงานมากกวา่คุณสมบติัส่วนบุคคล รวมทั้งจะอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีเทียบเคียงกนั ซ่ึงสามารถพิจารณา
ผลสรุปไดจ้ากแผนภาพท่ี 1 ท่ีสะทอ้นวา่ปัจจยัหลกัท่ีใชใ้นการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกตามค่าเฉล่ียของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทัท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั ส่วนความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมาจากคุณลกัษณะของกิจการนั้นอธิบายไดว้า่กิจการขนาด
ใหญ่จะมีความสามารถในจ่ายค่าตอบแทนไดสู้งกวา่ อีกทั้ง บริษทัขนาดใหญ่สะทอ้นถึงความซบัซอ้นและหรือมี
ขอบเขตของภาระงานท่ีมากกว่า จึงตอ้งจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีสูงกว่า กิจการท่ีมีการลงทุนสูงสะทอ้นถึง
ความไม่แน่นอนจากการลงทุนท่ีตอ้งอาศยัการติดตามดูแลจากกรรมการท่ีมากข้ึนจึงจะตอ้งการกรรมการท่ีมี
คุณสมบติัและการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึนเช่นเดียวกนั อีกทั้งกิจการท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาดี จะสะทอ้นถึงการ
มีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีสูงกวา่ ทา้ยท่ีสุดไดแ้ก่ บริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะ
ใชก้ารก าหนดค่าตอบแทนเป็นปัจจยัในการดึงดูดกรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีดี และหรือใหค้วามส าคญักบับทบาท
คณะกรรมการ ดงันั้นบริษทัท่ีมีระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีสูงกวา่บริษทัท่ี
มีระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีต ่ากวา่ 

และในทางกลบักนั การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและรับของธรรมาภิบาล ซ่ึง
หมายถึงบริษทัท่ีมีระดบัของการก ากบัดูแลกิจการมีผลทางบวกต่อผลการด าเนินงานของบริษทั สะทอ้นถึง
มูลค่าเพิ่มท่ีค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระดบัธรรมาภิบาลต่อบริษทัตวัอยา่ง 
 ส าหรับการวิเคราะห์ว่าการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและระดบัการก ากับดูแล
กิจการมีผลร่วมเพิ่มต่อผลการด าเนินของบริษทัหรือไม่ ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ การก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและระดบัของการก ากบัดูแลกิจการส่งผลร่วมเพิ่มทางบวกต่อผลการด าเนินงานของ
กิจการเม่ือวดัดว้ยอตัราส่วน Tobin’s q เฉพาะในบริษทัตวัอย่างท่ีมีระดบัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีในระดบัดี 
(คะแนนของ CGR ในระดบั 70 – 79 ) เท่านั้น 
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ผลจากงานวจิยัช้ินน้ีจึงไดมี้ขอ้เสนอแนะ 
1. ผลการศึกษาสามารถน าไปสู่การสร้างการตระหนกัรับรู้และน าไปสู่การเผยแพร่ถึงประโยชน์ของ

การสร้างเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององค์กร ว่า สามารถส่งผลต่อผลการด าเนินงานของ
บริษทัได ้ 

2. ถึงแมว้า่ ปัจจยัท่ีส่งผลหลกัต่อการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียท่ี
อา้งอิงจากอุตสาหกรรม แต่ส าหรับกิจการมีพฒันาการด้านการก ากบัดูแลกิจการในระดบัดีและ
ตอ้งการท่ีจะพฒันาใหสู้งข้ึนนั้น พบวา่ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส่งผลต่อการด านินงานได ้
ดังนั้ นบริษัทควรให้ความส าคัญกับบทบาทของคณะกรรมการ โดยควรเร่ิมจากการก าหนด
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเพื่อดึงดูดผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและมีเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อให้
บทบาทของกรรมการดงักล่าวสร้างมูลค่าเพิ่มต่อองคก์รได ้
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ตารางที ่1 การแจกแจงของบริษัทจดทะเบียนตัวอย่างแยกตามปีและตามตลาด 

ปี จ านวน (บริษัท) 

 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 
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ตารางที ่2 การแจกแจงของบริษัทจดทะเบียนตัวอย่างแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน (บริษัท) ร้อยละของตัวอย่าง (%) 
Agro & Food Industry 258 8% 
Consumer Products 236 8% 
Financials 332 11% 
Industrials 489 16% 
MAI Industry 287 9% 
Property & Construction 485 16% 
Resources 163 5% 
Services 548 18% 
Technology 250 8% 

รวม 3048 100% 
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ตารางที่ 3 ตัวแปรและค าอธิบายตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ตวัแปร          ค าอธิบาย 
SET 

 
ตวัแปรหุ่น (0,1) โดย 1 เป็นบริษทัจดทะเบียนในองคป์ระกอบของดชันีเซ็ท 
และ 0 ไม่เป็นเป็นบริษทัจดทะเบียนในองคป์ระกอบของดชันีเซ็ท 

mai 
 

ตวัแปรหุ่น (0,1) โดย 1 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด เอม็ เอ ไอ 
และ 0 ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด เอม็ เอ ไอ 

avremned_mil ค่าเฉล่ียค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (ลา้นบาท) 
avremmgr_mil ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง (ลา้นบาท) 

sum_ned จ านวนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและไดรั้บค่าตอบแทน (คน) 
sum_mgr จ านวนของผูบ้ริหารระดบัสูงและไดรั้บค่าตอบแทน (คน) 
logibmned ค่าลอการึธมัของค่าเฉล่ียค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของกิจการอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

logaremmgr ค่าลอการึธมัของค่าเฉล่ียค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง 
logaremned ค่าลอการึธมัของค่าเฉล่ียค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

wavemned2myr* อตัราส่วนค่าเฉล่ียค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารต่อค่าเฉล่ียค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง (ร้อยละ)  
wlroa* อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมงวดก่อนหนา้* (ร้อยละ) 
wlq* อตัราส่วน Tobin’s Q งวดก่อนหนา้* (ร้อยละ) 
cgr** ตวัแปรหุ่น (0, 1, 2,3) ของระดบัการก ากบัดูแลกิจการ** 

wltasst_mil* สินทรัพยร์วมงวดก่อนหนา้* (ลา้นบาท) 
wlsale_mil* รายไดร้วมงวดก่อนหนา้* (ลา้นบาท) 
wlmv_mil* มูลค่ากิจการงวดก่อนหนา้* (ลา้นบาท) 

wldebt_asst* อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมงวดก่อนหนา้* (ร้อยละ) 
wlcfi_sale* อตัราส่วนกระแสเงินสดจากการลงทุนต่อยอดขายงวดก่อนหนา้* (ร้อยละ) 
wdebt_asst* อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมงวดปัจจุบนั* (ร้อยละ) 
logwsale* ค่าลอการึธมัของรายไดร้วมงวดปัจจุบนั* (ลา้นบาท) 
logwslale* ค่าลอการึธมัของรายไดร้วมงวดก่อนหนา้* (ลา้นบาท) 
abslwgwth* ค่าสมับูรณ์ของอตัราการเติบโตงวดก่อนหนา้ 

หมายเหตุ : * เป็นตวัแปร winsoriged เพ่ือคดักรองขอ้มูลท่ีมีค่าสูงหรือต ่าท่ีผิดปกติ (สูงกวา่เปอร์เซนตไ์ทลท่ี์  99 และต ่ากวา่ เปอร์เซนตไ์ทลท่ี์ 1) ออก
โดยปรับให้เป็นค่าท่ีเปอร์เซนตไ์ทลท่ี์ 99 และ 1 แทน ตามล าดบั ** ระดบัของการก ากบัดูแลกิจการ ระดบั 3 คือบริษทัท่ีมีคะแนนจากผลการส ารวจการ
ก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน 90 คะแนนข้ึนไป (อยูใ่นระดบัดีเลิศ) ระดบัของการก ากบัดูแลกิจการ ระดบั 2 คือบริษทัท่ีมีคะแนนจากผลการ
ส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน 80 – 89 (อยูใ่นระดบัดีมาก) ระดบัของการก ากบัดูแลกิจการ ระดบั 1 คือ บริษทัท่ีมีคะแนนจากผลการ
ส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน 70 – 79 (อยูใ่นระดบัดี) และระดบัของการก ากบัดูแลกิจการ ระดบั 0 คือบริษทัท่ีมีคะแนนจากผลการ
ส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนต ่ากวา่ 70 คะแนน ซ่ึงส ารวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   
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ตารางที ่4 สถิติเชิงพรรณาของค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ผลการ
ด าเนินงานของกจิการ และคุณลกัษณะของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2556 

ตัวแปร 
จ านวน 
(บริษัท) 

ค่าเฉลีย่ ค่ามัธยฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเบี่ยงเบน
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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ตารางที ่5 สถิติเชิงพรรณาของค่าเฉลีย่ค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารและอตัราส่วนค่าตอบแทน
กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารต่อค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

ปี avremned_mil wavemned2mgr 

จ านวน 
(บริษัท) 

ค่าเฉลีย่ 
(ล้านบาท) 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

จ านวน 
(บริษัท) 

ค่าเฉลีย่ 
(ล้านบาท) 

ค่าเบี่ยงเบน 
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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ตารางที ่6 ค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารแยกตามตลาดและกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม SET mai รวม 

  จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ 
 (บริษัท) (ล้านบาท) (บริษัท) (ล้านบาท) (บริษัท) (ล้านบาท) 

Agro & Food Industry 224 0.6787 10 0.1974 234 0.6581 
Consumer Products 173 0.4646 14 0.2406 187 0.4478 
Financials 306 1.4287 8 0.1826 314 1.3970 
Industrials 393 0.4592 43 0.3304 436 0.4465 
MAI Industry 23 0.6211 246 0.3069 269 0.3337 
Property & Construction 441 0.8962 20 0.1640 461 0.8644 
Resources 139 1.2507 15 0.4957 154 1.1772 
Services 470 0.5973 46 0.3594 516 0.5761 
Technology 219 0.9627 4 0.5609 223 0.9555 
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ตารางที ่7 สถิติของขนาดกจิการ (สินทรัพย์รวม) และผลการด าเนินงานของกจิการ (อัตราค่าตอบแทน 
                 ต่อสินทรัพย์และอัตราส่วน Tobin’s q) 

ปี wltasst_mil wlroa wlq 

  จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน 
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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ตารางที ่8 ค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารแยกตามระดับของธรรมาภิบาล 

CGR avremned_mil wavremned2mgr 

  จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน 
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 
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ตารางที ่9 ขนาดของกจิการและผลการด าเนินงานของกจิการแยกตามระดับของธรรมาภิบาล 

CGR wltasst_mil wlroa wlq 

  จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน 
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 
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ตารางที ่10 ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรทีศึ่กษา 
  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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ตารางที ่11 การวเิคราะห์สมการถดถอยของค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร ผลการด าเนินงานของบริษัท      
และระดับของธรรมาภิบาล  

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     

 



33 
 

ตารางที ่12 การวิเคราะห์สมการถดถอยของค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร และผลการด าเนินงานของบริษัทแยกตามระดับของธรรมาภิบาล 

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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ตารางที ่13 การวิเคราะห์สมการถดถอยของค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร ผลการด าเนินงานของบริษัท และระดับของธรรมาภิบาลแยกตามขนาดของกจิการ 
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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ตารางที ่14 การวิเคราะห์สมการถดถอยของค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร ผลการด าเนินงานของบริษัท และระดับของธรรมาภิบาลแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

 
 

 
 
 

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

Resources Services TechnologyAgro & Food Consumer Financials Industrial MAI Industry Property & 

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

Services TechnologyProperty & ResourcesAgro & Food Consumer Financials Industrial MAI Industry
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ตารางที ่15 การวเิคราะห์สมการถดถอยของผลการด าเนินงานของบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร และระดับของธรรมาภิบาล 

      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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ตารางที ่16 การวเิคราะห์สมการถดถอยของผลการด าเนินงานของบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร และระดับของธรรมาภิบาลแยกตามขนาด
ของกจิการ 

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     



38 
 

ตารางที่ 17 การวิเคราะห์สมการถดถอยของผลการด าเนินงานของบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระดับของธรรมาภิบาลแยกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

 
 

 
  

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

Technology
Agro & Food 

Indutry
Consumer 
Products

Financials Industrial MAI Industry
Property & 

Construction
Resources Services

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

Resources Services Technology
Agro & Food 

Indutry
Consumer 
Products

Financials Industrial MAI Industry
Property & 

Construction
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ตารางที่ 18 แสดงสมการถดถอยของผลการด าเนินงานของบริษทั และค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแยกตามกลุ่มของระดบัธรรมาภิบาล 

ก : อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเป็นตัวแปรตาม 

  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 เป็นตัวแปรตาม 
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     
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แผนภาพที ่1 ค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารของบริษัทและค่าตอบแทนเฉลี่ยของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารของบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
Full sample 
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