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ABSTRACT
This research studies about the collusion between controlling
shareholders with excess control, voting rights exceed cash flow rights, and managers
of firm by finding the relationship between managerial pay to corporate performance
and excess control. This study uses 81 high trading volume and high market
capitalization companies listed in Stock Exchange of Thailand from 2009 to 2013.
The result suggests that the collusion doesn’t occur as the excess control
has positive relationship to managerial pay to corporate performance. This means
that the major shareholders with excess control do not weaken performance-based
incentives which are managers’ risky cost.
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระนี้ จะสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมิได้ห ากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่
เกี่ยวข้องหลายท่านด้วยกัน โดยเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาใน
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล ที่เปิดโอกาสให้
ได้ น าเสนอหั ว ข้ อ การศึ ก ษาอิ ส ระ คอยให้ ค าแนะน า รั บ ฟั ง ปั ญ หา ให้ ค าปรึ ก ษา และชี้ แ นะ
แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับงานศึกษาอิสระ รวมถึงสละเวลาตรวจทานข้อมูลเพื่อให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้
ส าเร็จ ลุ ล่ วงมาได้ ด้ว ยดี อีกทั้ งขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุ งสิ ท ธิ์ ประธาน
กรรมการสอบการศึกษาอิสระ ที่ให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าเพื่อรับฟังการรายงานการค้นคว้า
อิสระตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งยังให้คาแนะนาอันเป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงให้การค้นคว้า
อิสระฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบ
บูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต (การบริหารการเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญ ชี
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ที่ได้ให้ความรู้ ให้ คาปรึกษา ให้ประสบการณ์ ทาให้ผู้ วิจัยมีความรู้และ
สามารถนามาประยุกต์และต่อยอดเป็นการศึกษาอิสระฉบับนี้ได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ใน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีทุกคนที่ดูและ จัดการ และดาเนินการเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระครั้ง
นี้ให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครอบครัว ที่คอยสนับสนุนและให้กาลังใจมาโดยตลอด และได้
คอยช่วยเหลืออานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการค้นคว้าอิสระครั้งนี้
ท้ า ยที่ สุ ด ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ รุ่ น พี่ ที่ เคยท าการค้ น คว้ า อิ ส ระนี้ ที่ ได้ ช่ ว ยเหลื อ
การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก แนะนาแนวทาง ให้คาปรึกษาต่าง ๆ รวมถึงขอขอบคุณเพื่อน ๆ ในหลักสูตร
ควบบริหารธุรกิจและบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (IBMP 5) ทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการ
หาประเด็น การค้น คว้าอิส ระที่น่ าสนใจ การเก็บ ข้อมูล การทดสอบผลการวิจัย การจัดทารูปเล่ ม
งานวิจัย อีกทั้งยังให้กาลังใจ และผลักดันให้ผู้วิจัยทาการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ลุล่วงไป
ได้ด้วยดี
ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดไว้ ณ ที่นี้
นายภูมิพรรณ ศิริตันติวัฒน์

(4)

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย

หน้า
(1)

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

(2)

กิตติกรรมประกาศ

(3)

สารบัญตาราง

(7)

สารบัญภาพ

(8)

บทที่ 1 บทนา

1

1.1 ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 ขอบเขตงานวิจัย
1.4 ประโยชน์ของงานวิจัย
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
2.1.1.1 สิทธิในเชิงการเงิน
2.1.1.2 สิทธิในการควบคุม
2.1.1.3 สิทธิในข้อมูล

1
2
2
3
4
4
4
4
4
5

(5)
2.1.2 ปัญหาตัวแทน
2.1.2.1 Agency Problem Type 1
2.1.2.2 Agency Problem Type 2
2.1.2.3 Agency Problem Type 3
2.1.3 Incentive effect
2.1.4 Entrenchment effect
2.1.5 สิทธิ์ในการควบคุมส่วนเพิ่ม
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 อิทธิพลของผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น
2.2.2 เกณฑ์การให้ผลตอบแทนของผู้บริหาร
2.2.3 ผลจากการมีอานาจควบคุมส่วนเกินของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
3.1 สมมติฐานการวิจัย
3.2 การเก็บและรวบรวมข้อมูล
3.3 ตัวแปรและการวัดค่าตัวแปรในงานวิจัย
3.3.1 ตัวแปรตาม
3.3.1.1 ค่าตอบแทนการดาเนินงานของผู้บริหาร
3.3.2 ตัวแปรอิสระ
3.3.2.1 สัดส่วนระหว่างสิทธิ์ในการออกเสียงต่อสิทธิ์ในกระแสเงินสด
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3.3.2.2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.3.3 ตัวแปรควบคุม
3.3.3.1 ขนาดของบริษัท
3.3.3.2 ราคาปิดของหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี
3.3.3.3 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม
3.3.3.4 ตัวแปรหุ่นซึ่งแสดงถึงอานาจควบคุมและอานาจบริหาร
3.3.3.5 คะแนนบรรษัทภิบาล

5
5
6
6
6
6
6
8
8
9
10
12
12
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16

(6)
3.3.3.6 จานวนคณะกรรมการ
3.3.3.7 สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ
3.4 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนของผู้บริหาร
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และสัดส่วนระหว่าง
สิทธิ์ในการออกเสียงต่อสิทธิ์ในกระแสเงินสด
3.5 สถิติที่ใช้ในงานวิจัย
3.5.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
3.5.2 การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา
4.2 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์
4.3 การวิเคราะห์ถดถอย
4.4 การวิเคราะห์เพิ่มเติม
4.4.1 ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา
4.4.2 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์
4.4.3 การวิเคราะห์ถดถอย
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 ข้อจากัดของการวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต

16
16
16

17
18
18
19
19
20
23
24
25
25
25
28
28
29
30

รายการอ้างอิง

31

ประวัติผู้เขียน

34

(7)

สารบัญตาราง
ตารางที่
3.1 รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล
4.1 การแจกแจงโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
4.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
4.3 ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุคูณของความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอานาจควบคุมส่วนเกินและอัตรากาไรจากสินทรัพย์
ที่มีผลต่อค่าตอบแทนผู้บริหาร
4.4 การแจกแจงโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา กรณีวิเคราะห์เพิ่มเติม
4.5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร กรณีวิเคราะห์เพิ่มเติม
4.6 ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุคูณของความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอานาจควบคุมส่วนเกินและอัตรากาไรจากสินทรัพย์
ที่มีผลต่อค่าตอบแทนผู้บริหาร

หน้า
14
20
22
23

25
26
27

(8)

สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1 แผนผังการถือหุ้นของครอบครัว กรณีที่ 1
2.2 แผนผังการถือหุ้นของครอบครัว กรณีที่ 2

หน้า
7
8

1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
จากการศึกษาก่อนหน้านี้มีการชี้แจงให้เห็นถึงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการควบคุม
บริ ษั ท (Controlling Shareholders) หรือ เป็ น ผู้ ถือหุ้ น รายใหญ่ (Major Shareholders) สู งขึ้น ใน
บริ ษัท สมัย ใหม่ ไม่ว่าจะมาในรูป แบบ Pyramids, Cross-Holding, Multiple-Class Share ก็ตาม
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการควบคุมคือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการออกคะแนนเสียง (Voting Right) สูงกว่าสิทธิ์
ในกระแสเงินสด (Cash Flow Right) การมีสิทธิ์ในการควบคุมส่วนเกินนี้ (Excess Control) ทาให้
ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะยั ก ยอก (Tunneling) น าผลประโยชน์ จ ากทรัพ ย์ สิ น บริษั ท หรื อ
ผลตอบแทนอื่ น ๆ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ตั ว เอง เช่ น การโอนย้ ายทรัพ ย์ สิ น , การใช้ บ ริ ษั ท กู้ เงิน
ให้ตนเอง เป็นต้น
โดยปกติแล้วการยักยอกจะเกิดขึ้นได้ยากหากปราศจากความเห็ นชอบจากผู้บริห าร
(Manager) โดยผู้บริหารมีอานาจในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การตัดสินใจต่าง ๆ และรับผิดชอบ
ต่อผลประกอบการต่าง ๆ ของบริษัท จึงเป็นการตั้งสมมติฐานโดยนัยว่า ผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะให้
ความร่วมมือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการยักยอกด้วย
อย่างไรก็ตาม การตั้งสมมติฐานเช่นนั้นจะเป็ นไปได้เมื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร
ต่างมีผลประโยชน์ทั้งคู่ แต่สาหรับผู้บริหารนั้นได้ประโยชน์ต่างจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เนื่องจากต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงและต้นทุนทางการยักยอกที่สูงกว่าและได้ผลประโยชน์ไม่มากพอ นอกจากนั้น
การยักยอกยังนามาซึ่งความเสี่ยงที่บริ ษัทจะต้องเจอจากข้อมูลที่สาธารณชนได้รับทราบและมีผลต่อ
การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ซึ่ ง ความเสี่ ย งเหล่ า นี้ มี ผ ลกระทบโดยตรง
ต่อการตัดสินใจและการทางานของผู้บริหารนั่นเอง ดังนั้นผู้บริหารต้องเผชิญความเสี่ยงที่มากขึ้นอีก
เมื่ อ ผลตอบแทนของผู้ บ ริ ห ารขึ้ น อยู่ กั บ ความสามารถในการบริ ห ารบริ ษั ท ให้ ได้ ต ามเป้ า หมาย
เพราะการยั ก ยอกนี้ ย่ อ มส่ ง ผลลบต่ อ ศั ก ยภาพบริ ษั ท และมู ล ค่ า ของบริ ษั ท ซึ่ ง กลั บ กลายเป็ น
การลดมูลค่าของผู้บริหารเองในที่สุด ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จึงตกไปอยู่กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สิ่งนี้เองจึง
ทาให้ผู้จัดการมีแนวโน้มต่อต้านการยักยอก แต่ในปัจจุบันนั้นยังมีการร่วมมือกันยักยอกอยู่ โดยอาจมี
สาเหตุดังนี้
ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ มีอานาจเบ็ดเสร็จที่จะควบคุมผู้ บริหารและบริษัท จึงสามารถเลือก
คณะกรรมการได้ กาหนดค่าจ้างที่ผู้บริหารจะได้ การจ้างผู้บริหาร เป็นต้น นามาซึ่งผลประโยชน์จาก
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การยักยอกที่มากขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยิ่งมีสิทธิ์ในการควบคุมส่วนเกิน
จึงได้มาทาการศึกษาเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการยักยอกของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และผู้บริหาร โดยพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสิทธิ์ในการควบคุมส่วนเกินมีแนวโน้มที่จะลดระดับ
เกณฑ์ในการได้ค่าจ้างของผู้บ ริห ารที่ผูกติดไว้กับความสามารถในการทาผลตอบแทนให้ กับบริษั ท
ในการลดระดับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนื่องจากการทาเช่นนั้นเป็นการช่วยผู้บริหาร
ให้มีต้นทุนความเสี่ยงการยักยอกน้อยลง และช่วยอานวยความสะดวกให้ผู้บริหารร่วมมือยักยอกมาก
ยิ่ งขึ้น เนื่ องจากสามารถท าผลประโยชน์ ให้ ม ากขึ้น ต่ อ ทั้ งสองฝ่ าย จึ งท าให้ ได้ ข้อ สมมติ ว่าสิ ท ธิ์ใน
การควบคุมส่วนเพิ่มจะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับเกณฑ์ในการได้ค่าจ้างของผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม
ในความเป็ นจริงแล้ ว ผู้ ถือหุ้น รายใหญ่มีต้นทุนในการลดเกณฑ์นี้ด้วยเช่นกันและผู้บริห ารไม่ได้รับ
ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับเกณฑ์การบริหารงานเพียงอย่างเดียว จึงทาให้ ต้องเปรียบเทียบผลประโยชน์
และผลเสียที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาว่าบริษัทที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง 81 บริษัทย้อนหลังเป็นเวลา 5ปี
ตั้ งแต่ 2552-2556 โดยเป็ น บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย (SET100)
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอานาจในการควบคุมมากกว่าสิทธิ์ในการได้รับกระแสเงินสด มีแนวโน้มที่จะสมรู้
ร่วมคิดกับผู้บริหารในการยักยอกทรัพย์ของบริษัท ด้วยการลดเกณฑ์ด้านการดาเนินงานที่มีผลต่อ
การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร นามาซึ่งแรงจูงใจในการร่วมมือของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่
1.3 ขอบเขตงานวิจัย
ศึกษาความสัมพั น ธ์ระหว่างสั ดส่ วนของผู้ ถือหุ้ นที่มีอานาจควบคุมต่อสิท ธิ์ในกระแส
เงิ น สด และผลตอบแทนของผู้ บ ริห ารต่ อ ผลการด าเนิ น งานของบริษั ท โดยใช้ ข้ อ มู ล จากบริษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ถูกจัดอันดับบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีสภาพคล่องในการซื้อ
ขายสู งและสม่าเสมอ 100 อัน ดับ (SET100) ในช่ว งปี พ.ศ. 2552-2556 และทาการคัดกรองโดย
ไม่รวมบริษัทกลุ่มธนาคาร กลุ่ มเงินทุนหลั กทรัพย์ และกลุ่ มธุรกิจประกันภัย -ประกันชีวิต รวมถึง
กลุ่มบริษัทที่มีผลการดาเนินงานซึ่งวัดจากผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน (ROA) ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์
ซึ่งได้เก็บข้อมูลทุติยภูมิจาก SETSMART, แบบแสดงรายการ 56-1 ที่บริษัทเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลตาม
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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1.4 ประโยชน์ของงานวิจัย
เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย โดยเฉพาะผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อยของบริ ษั ท ใน SET100 ได้ มี
การตรวจสอบการยักยอกผ่านการสังเกตผลตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับ
เพื่อให้ผู้กาหนดนโยบายเล็งเห็นถึงการพยายามทาการทุจริตด้วยการร่วมมือกันระหว่าง
ผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมและผู้บริหารในภาพรวมแทนการพยายามป้องกันแบบเฉพาะจุด เพราะ
วิธีการยักยอกนั้นมีหลากหลายมาก
เพื่อให้ ผู้กาหนดนโยบายดูแลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล (Corporate governance) ของ
บริษัท รวมถึงปรับปรุง พัฒนาให้หลักบรรษัทภิบาลมีความเข้มแข็งและสามารถให้ความยุติธรรมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในบทนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะแบ่งหัวข้อ
ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (Shareholder’s rights)
2.1.1.1 สิทธิในเชิงการเงิน (Economic rights)
ผู้ถือหุ้นที่ได้ล งทุนในบริษัทใด ๆ แล้ ว ย่อมต้องการผลตอบแทนในเชิง
การเงินที่เติบโตขึ้น ซึ่งเป็นไปได้ 2 ทางที่ผู้ถือหุ้นจะได้กาไร ได้แก่ เมื่อบริษัทได้กาไรและมี การแบ่ง
กาไรมาให้ ผู้ ถือ หุ้ น หรือการจ่ ายเงิน ปัน ผล (Dividend) และ เมื่อผู้ ถือ หุ้ น สามารถขายหุ้ น ซึ่งอาจมี
ผลกาไรได้ (Capital gain)
โดยสิ ทธิ์ในการได้รับเงินปันผลถือเป็นสิ ทธิ์ในกระแสเงินสดของบริษั ท
(Cash flow right) เป็ น ไปได้ อ ย่ า งจ ากั ด โดยในทางกฎระเบี ย บจะได้ รับ เงิ น ปั น ผลไม่ ม ากกว่ า ที่
คณะผู้บริหารของบริษัทได้ประกาศไว้ แต่ผู้บริหารก็ไม่จาเป็นจะต้องจ่ายเงินปันผลเสมอไปโดยอาจนา
เงินไปลงทุนในบริษัทต่อไปได้เช่นกัน ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิ์ในเงินปันผลหลังจากได้รับเงินปันผลแล้วเท่านั้น
สาหรับสิทธิ์ในการขายหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์เมื่อการขายหุ้นทา
ให้เกิดผลกาไร อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการเช่นกันเปรียบเสมือนหุ้นเป็น
ทรัพย์ สิน ส่ว นบุ คคล และการครอบครองหุ้ นหรือขายออกไปจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรง
เนื่องจากบริษัทบริหารงานโดยคณะผู้บริหารไม่ใช่ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทสามารถทาผลประกอบการมาได้
ดีก็จะทาให้ราคาของหุ้นนั้นสูงขึ้นตามไปด้วย
2.1.1.2 สิทธิในการควบคุม (Controlling rights)
ลักษณะของการถือหุ้นที่สร้างความแตกต่างของผู้ถือหุ้นกับบริษัทคือการ
มีสิทธิ์ในการรับเงินปันผลของบริษัทและสิทธิ์ในการควบคุมบริหารบริษัท ถึงแม้ผู้ถือหุ้นจะมีหุ้นใน
บริษัทแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิ์ในการบริหารบริษัทโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นก็ยังมีสิทธิ์
ในการควบคุมบริษัททางอ้อมอยู่ โดยการลงคะแนนเสียง (Vote) ในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจนั่นเอง เช่น การลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผู้บริหาร เป็นต้น
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แต่ในทางปฏิบัติแล้วผู้ถือหุ้นทั่วไปไม่ได้สนใจหรือไม่มีความรู้มากพอใน
สิทธิ์ของตนในการควบคุมบริษัทมากนัก จึงทาให้ผู้ถือหุ้นทั่วไปที่ถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยไม่มีพลังมาก
พอในการต่อกรกับผู้บริหาร จึงทาให้ ละเลยการออกเสียงและยอมรับในการตัดสินใจของผู้บริหารใน
การดาเนินธุรกิจ
2.1.1.3 สิทธิในข้อมูล (Information rights)
ผู้ถือหุ้ นมีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารของบริษัทในด้านต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้อง และต่อเนื่อง เพื่อนามาวิเคราะห์และตัดสินใจใช้สิทธิ์ในเชิงการเงิ นและสิทธิ์ในการควบคุม
ได้อย่างเหมาะสม
2.1.2 ปัญหาตัวแทน (Agency problem)
ปั ญ หาจากตั ว แทนเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากเป้ า หมายที่ ต่ า งกั น ระหว่า งเจ้ าของและ
ผู้บริหาร (Jensen and Meckling., 1976) โดยเป้าหมายของเจ้าของ ได้แก่ ความเจริญเติบโตของ
บริษัท กาไรที่มากขึ้น เป็ น ต้น ซึ่งแตกต่างจากผู้บริหารที่เป้าหมายหลัก ได้แก่ ค่าจ้าง โบนัส และ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นรูปแบบของตัวเงิน เช่น รถประจาตาแหน่ง เป็นต้น ปัญหาที่ตามมา
เกิดขึ้น เมื่อเจ้ าของและผู้ บ ริห ารมีข้อมูล ที่ไม่เท่าเทียมกัน (Asymmetric information) เป็น ความ
ขัดแย้งในผลประโยชน์ (Conflict of interest) โดยผู้บริหารย่อมมีข้อมูลที่มากกว่าและเป็นการยากที่
เจ้าของจะตรวจสอบได้ เกิดเป็นต้นทุนที่บริษัทต้องแบกรับเรียก Agency cost นั่นเอง
เนื่องจากปัญหาตัวแทนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร
เท่านั้น แต่ทฤษฎีนี้สามารถประยุกต์ใช้กับความสัมพันธ์อีกหลากหลายในขอบเขตของบริษัท กล่าวคือ
ปัญหานี้อาจไม่ได้เกิดระหว่างบุคคลสองฝ่าย แต่อาจรวมถึงทุก ๆ ฝ่ายที่อยู่ในบริษัทที่มีการดาเนินการ
ร่วมกันอยู่ ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของปัญหาตัวแทนนี้ได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่
2.1.2.1 Agency Problem Type 1
ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาระหว่ า งเจ้ า ของกิ จ การและผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง พบครั้ ง แรก
โดย Berle and Means (1932) ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของบริษัทไม่ได้มีอานาจในการบริษัท และมี
การจ้ า งผู้ บ ริ ห ารมาบริ ห ารงานบริ ษั ท แทน ในการบริ ห ารงานนี้ ท าให้ ผ ลประโยชน์ แ ละ
ผลการด าเนิ น งานเป็ น ไปในทางที่ เป็ น ความต้ อ งการของฝ่ า ยบริ ห ารเอง ซึ่ ง อาจขั ด แย้ ง กั บ
ความต้องการของเจ้าของ เช่น ใช้เงินของบริษัทในการทาธุรกรรมด้านการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อตัวผู้บริหารเอง มีการลงทุนในสิ่งที่ไม่จาเป็นหรือลงทุนในสิ่งที่ราคาสูงเกินจริง ผู้บริหารพยายามที่
จะทาตาแหน่งตัวเองให้สูงขึ้นเพื่อให้มีชื่อเสียง เป็นที่เคารพ และผลตอบแทนที่มากขึ้น มีการใช้จ่าย
ฟุ่ ม เฟื อ ยซึ่ ง ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท แต่ เป็ น ประโยชน์ ให้ ตั ว เอง รวมทั้ ง พยายามออก
กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองตาแหน่งงานของตัวเอง เป็นต้น
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2.1.2.2 Agency Problem Type 2
ซึ่งเป็นปัญหาระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ปัญหาตัวแทน
นี้เกิดขึ้นเมื่อมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มหนึ่งที่มีความเห็นร่วมกันแต่มีความต้องการหรือความสนใจต่างไป
จากผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหลาย ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ย่อมมีอานาจในการตัดสินใจที่มากกว่าและสามารถ
นาความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาสู่ตนเองได้ (Fama and Jensen., 1983) ปัญหาตัวแทนนี้พบได้
ในประเทศที่บริษัทส่วนมากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กระจุกตัวหรือเป็น สมาชิกในครอบครัวผู้ก่อตั้ง และ
กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อยยังไม่ถูกบังคับใช้อย่างจริงจัง (Demsetz and Lehn., 1985)
2.1.2.3 Agency Problem Type 3
ซึ่งเป็นปัญหาระหว่างผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยผู้ถือ
หุ้นย่อมต้องการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก และลดมูลค่าหรือทาให้ผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทต้องเสียเปรียบ เช่น ผู้ถือหุ้นตัดสินใจปิดโรงงานการผลิตในพื้นที่ ที่พนักงานไม่สามารถหางาน
ใหม่ได้ หรือการตัดสินใจทางเลือกใหม่ที่อาจเสี่ยงกว่าเดิม แต่ไม่เป็นที่ถูกใจของผู้ให้เงินกู้ เป็นต้น
2.1.3 Incentive effect
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานมาจากทั้งด้านจิตวิทยาและ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งมีค วามเหมือนกัน ในผลลั พ ธ์อย่างมี นัย ส าคั ญ แต่มี ความแตกต่างกัน ใน
การอธิบายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ที่เหมือนกันคือการเชื่อมโยงการจ่ายค่าตอบแทนเข้า กับผลงาน
ควรทาให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น ซึ่งในเชิงจิตวิทยาได้อธิบายว่าผู้ได้รับค่าตอบแทนจะมีแรงจูงใจใน
การดาเนินงานมากยิ่งขึ้น เป็นผลต่อเนื่องจากการคาดหมาย ตั้งเป้าหมาย และมีแรงเสริมเพิ่มขึ้นใน
การดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
2.1.4 Entrenchment effect
เมื่อใดก็ตามที่มีผู้มีอานาจในบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารก็ตาม จะมี
แนวโน้มที่ผู้มีอานาจเหล่านั้นจะใช้บริษัทเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองแทนที่จะเป็น
ผู้ถือหุ้นรายอื่น (Weisbach., 1998) ทาให้เกิดปัญหาตัวแทนตาม
2.1.5 สิทธิ์ในการควบคุมส่วนเพิ่ม (Excess Control)
สิทธิ์ในการควบคุมส่วนเพิ่มคือ สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสิทธิ์ในการออกเสียง
มากกว่าสิทธิ์ในกระแสเงินสด ซึ่งทาให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสิทธิ์ในการควบคุมบริษัทได้มากกว่า โดย
สามารถคานวณความต่างของสิทธิ์ได้ดังนี้
ข้อมูลสิทธิ์ในกระแสเงินสด และสิ ทธิ์ในการออกเสียงได้พิจารณาโครงสร้างผู้ถือ
หุ้น โดยการเลื อกผู้ ถือหุ้ น ขั้น ที่ 1 (Immediate ownership) คือผู้ถือหุ้ นที่มีสัดส่ วนการถือหุ้ นมาก
ที่สุด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

7
เนื่ องจากโครงสร้างผู้ ถือหุ้ นของบริษั ทต่าง ๆ อาจมีโครงสร้างที่ซับซ้อน เช่น
บริษั ทที่ มีโครงสร้ างการถือหุ้ น แบบปิระมิด การถือหุ้ น แบบไขว้ หรือมีผู้ ถือหุ้ น เป็น บริษั ทในเครือ
เดียวกัน ทาให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประโยชน์จากช่องว่างในหลักการ 1 หุ้น 1 โหวต (One share one
vote) เพราะโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าวเอื้อประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงมากกว่าจานวน
หุ้นที่ถือครองอยู่หรือเกิดสิทธิ์ในการควบคุมส่วนเพิ่มได้
ดังนั้น จะต้องสืบค้นไปถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่แท้จริง (Ultimate shareholder) โดย
Claessens et al. (2002) ได้ศึก ษาวิธีการจาแนกสิ ท ธิของผู้ ถือ หุ้ น รายใหญ่ ในการออกเสี ยง และ
สิทธิในกระแสเงินสด ดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1
สมมติ ครอบครัว A เป็นผู้ ถือหุ้ นในบริษัท ก 11% และ บริษัท ก ถือหุ้ นในบริษัท ข
21% ดังภาพที่ 1
11%

ครอบครัว A

21%

บริษัท ก

บริษัท ข

ภาพที่ 2.1 : แผนผังการถือหุ้นของครอบครัว กรณีที่ 1
- สิทธิในการออกเสียง (Voting Right) ของครอบครัว A ในบริษัท ข จะนับจากสัดส่วนที่น้อย
ที่สุดในห่วงที่แสดงนี้ คือ 11%
- สิทธิในกระแสเงินสด (Cash Flow Right) จะเป็นไปตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น นั่นคือ ผลคูณของ
สัดส่วนตามห่วงโซ่ คือ (11*21)/(100*100) = 2.31%
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กรณีที่ 2
เป็ น การถือหุ้ น ไขว้กันโดยบริษัท A เป็ นผู้ ถือหุ้ น บริษัท ก 11% และบริษัท ก ถือหุ้ น
บริษัท ข 21% นอกจากนี้ครอบครัว A ยังถือหุ้นในบริษัท ค 25% และบริษัท ค ถือหุ้นบริษัท ข 7%
ดังภาพที่ 2
21%

11%

ครอบครัว A

25%

บริษัท ข

บริษัท ก
7%

บริษัท ค
ภาพที่ 2.2 : แผนผังการถือหุ้นของครอบครัว กรณีที่ 2
- สิทธิในการออกเสียง (Voting Right) ของครอบครัว A ในบริษัท ข จะนับจากสัดส่วนที่น้อย
ที่สุดในห่วงที่แสดงนี้ คือ 11%+7% = 18%
- สิทธิในกระแสเงินสด (Cash flow right) จะเป็นไปตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น นั่นคือ ผลคูณของ
สัดส่วนตามห่วงโซ่ คือ [(11*21)/(100*100)] + [(25*7)/(100*100)] = 4.06%
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง หั ว ข้ อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งออกเป็ น 3ส่ ว นหลั ก ๆ ได้ แ ก่
1. งานวิจั ยที่เกี่ย วข้องกับอิทธิพลของผู้บริห ารกับผู้ถือหุ้ น 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การให้
ผลตอบแทนของผู้บริหาร 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลที่เกิดขึ้นจากการมีอานาจส่วนเกินของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
2.2.1 อิทธิพลของผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น
ในส่วนแรกจะกล่าวถึงงานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นทั้งราย
ใหญ่และรายย่อย และพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้มีการร่วมมือกับผู้บริหารเพื่อทาการทุจริตหรือ
ยักยอกบริษัท และยึดผลประโยชน์จากผู้ถือหุ้นรายย่อย งานวิจัยส่วนใหญ่จะละเลยผลกระทบจาก
การยักยอกของผู้บริหาร Burkart, Panunzi and Shleifer (2003) พบว่ามีเหตุปัจจัยในการสมรู้ร่วม
คิดมากกว่าในธุรกิจครอบครัวระหว่างผู้ก่อตั้งและผู้บริหารโดยการลดการตรวจสอบการดาเนินงาน
ซึ่งงานวิจัยชิ้น นี้คาดว่าจะได้ผ ลลั พธ์สอดคล้ องไปกับงานวิจัยของ Burkart et al. (2003) เพียงแต่
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จะใช้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอานาจควบคุมส่วนเกินแทนครอบครัวผู้ก่อตั้งบริษัท เพื่อหาความเป็นไปได้ที่
จะมีการสมรู้ร่วมคิดกับผู้บริหารบริษัท
นอกจากนั้นยังคาดว่าจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang and Xiao (2011) ที่
ได้ศึกษาบริษัทจดทะเบี ย นในประเทศจีนและพบว่าผู้ ถือหุ้ นที่มีอานาจควบคุมมีการยักยองทรัพ ย์
โดยร่วมมือกับผู้บริหารโดยการลดค่าตอบแทนผู้บริหารต่อศักยภาพในการดาเนินงานลง กล่าวคือ
การโยกย้ ายทรั พ ย์ สิ น มีค วามสั ม พั น ธ์ เชิ งลบกั บ ค่ าจ้างของผู้ บ ริห ารต่ อศั ก ยภาพที่ ผู้ บ ริห ารท าได้
ซึ่ ง Wang and Xiao (2011) ได้ ใ ช้ อั ต ราตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์ (ROA) เป็ น ตั ว แทนศั ก ยภาพ
ที่ผู้บริหารทาได้ โดยงานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาจากการมีอานาจในการควบคุมส่วนเพิ่มแทนอานาจใน
การควบคุมในงานวิจัยของ Wang and Xiao (2011) ที่เป็นเหตุให้เกิดการยักยอกและเปรียบเทียบ
กับผลตอบแทนต่อความสามารถในการดาเนินงานของผู้บริหาร
2.2.2 เกณฑ์การให้ผลตอบแทนของผู้บริหาร
ในส่วนที่สองจะกล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับการได้รับผลตอบแทนของผู้บริหารซึ่ง
พบโดย Aggarwal & Samwick (1999) ว่ า ไม่ ไ ด้ ถู ก ผู ก ติ ด กั บ ศั ก ยภาพในการด าเนิ น งานเพี ย ง
อย่างเดียวโดยพบว่าขึ้น อยู่กับปัจจัยอื่น ๆ อีก โดยพบว่าเกี่ ยวข้องกับผลการดาเนินงานของบริษัท
คู่แข่งด้วย ซึ่งการมีเกณฑ์ที่ห ลายหลายมากขึ้นนี้ทาให้เกิดการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมมากที่สุด
โดยพบว่าบริษั ท ที่ อ ยู่ ในอุต สาหกรรมที่ มี คู่ แข่ งจานวนมากจะให้ น้ าหนั ก กับ เกณฑ์ ค วามสามารถ
ในการด าเนิ น งานของบริ ษั ท คู่ แ ข่ งมาก นอกจากนั้ น ยั ง มี ปั จ จั ยด้ านขนาดของบริษั ท การเติ บ โต
ของบริษัท โอกาสในการขยายกิจการ การลดลงของกาไร เป็นต้น
สอดคล้องกับ Lambert and Larcker (1987) ซึ่งได้ศึกษาว่าผลตอบแทนของ
ผู้ บ ริ ห ารนั้ น แตกต่างกัน ออกไปตามลั ก ษณะหน้ าที่ ของผู้ บ ริห าร รวมถึงประเภทของบริษั ท และ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบริษัทด้วย จึงได้ทาการศึกษาเพื่อหาน้าหนักของปัจจัยที่เป็น
ตัวชี้วัดศักยภาพในการดาเนินงานของผู้บริหารเพื่อแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่สาคัญที่สุด
Colpan and Yoshikawa (2012) ได้ ศึ ก ษาพบว่ า การร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการยักยอกโดยการวัด มาจากค่าตอบแทนของผู้บริหารต่อศักยภาพ
ในการดาเนิ น งาน แต่เมื่อ น าไปใช้ งานนั กลงทุ น ที่ ต้องการพิ จารณาปั จจั ยเหล่ านี้ จะพิ จารณาเพื่ อ
ตอบสนองเป้าหมายในการลงทุนของตัวเอง และพบอีกว่าบรรษัทภิบาล (Corporate governance)
เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ปั จ จั ย หนึ่ งในการก าหนดค่ าตอบแทนผู้ บ ริ ห ารได้ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Core et al. (1999) ซึ่งได้ศึกษาถึงความสั มพั นธ์ของคณะกรรมการและสิ ท ธิ์ในความเป็น เจ้าของ
ของคณะกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนของบรรษัทภิบาล ว่ามีผลต่อค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) มากน้อยเพียงใด โดยพบว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับผลตอบแทนมากยิ่งขึ้น
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เมื่อโครงสร้างบรรษัทภิบ าลไม่มีประสิทธิภ าพ กล่ าวคือเมื่อบริษัทมีบรรษัทภิบาลที่แย่จะนามาซึ่ง
ปัญหาตัวแทน (Agency Problem) ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีการดาเนินงานที่แย่ลง
Cooper, Gulen and Rau (2009) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของผลตอบแทนที่
ผู้บริห ารได้รับ และศักยภาพของหุ้ นบริษัทนั้น ๆ โดยใช้มูล ค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดของหุ้ นเป็น
ตัวชี้วัดศักยภาพ และพบว่าค่าตอบแทนของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทน
ของหุ้นที่เพิ่มขึ้น แต่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สินรวม
2.2.3 ผลจากการมีอานาจควบคุมส่วนเกินของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงผลกระทบต่อ บริษัทหากมีอานาจส่วนเกินของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ จากงานวิจัยที่ศึกษาโดย Chen, Firth, Gao and Rui (2006) จากข้อมูลบริษัทในประเทศจีน
โดยเปรียบเทียบบริษัทที่มีการยักยอกทรัพย์และไม่มีการยักยอกทรัพย์ พบว่าผู้บริหารและผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน โดยพบความสั ม พันธ์ระหว่างสัดส่วนกรรมการอิสระ จานวนครั้งของ
การประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ งของประธานบริษั ท เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกับแนวโน้มการยักยอกทรัพย์นอกจากนั้นยังนามาซึ่งคุณภาพของผลประกอบการที่
แย่ลงด้วย
Lin, Ma and Xuan (2011) ได้ศึกษาบริษัทในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994
ถึง 2002 พบว่าบริษัทที่บุคคลภายในเป็นผู้ถือหุ้นมีอานาจควบคุมส่วนเกินมากมีแนวโน้มหาเงินทุน
จากแหล่งภายนอก กล่าวคือ หากบริษัทมีบุคคลภายในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมส่วนเกิน
มากจะทาให้ใช้เงินจากบริษัทลาบาก โดยจะพบมากในบริษัทที่มีการรายงานข้อมูลบริษัทที่โปร่งใสสูง
นี่ทาให้เกิดปัญหาตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับอานาจในการควบคุมและส่งผลกระทบต่อการเงินของบริษัท
และผลการดาเนินการและการลงทุนได้สอดคล้องกับการศึกษาของ Liu and Tian (2012) ที่ได้ศึกษา
ผลจากการมีอานาจควบคุมส่วนเกินกับการตัดสินใจก่อหนี้ของบริษัทในประเทศจีน โดยพบว่าบริษัทที่
มีอานาจควบคุมส่วนเกินเพิ่มขึ้นจะทาการก่อหนี้ม ากขึ้นและพบว่าใช้เพื่อการยักยอกทรัพย์มากกว่า
เพื่อการลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็นบวก ทาให้สรุปผลได้ว่าในตลาดที่กาลังพัฒนา
ซึ่งกฎหมายยังคุ้มครองเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นได้ไม่ดี ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ควบคุมจะกู้เงินเพื่อทาการยักยอก
ระหว่างบริษัท หรือ อาจมีบ ริษั ทที่ส ามมาเกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการศึกษาของ Aslan and Kumar
(2012) ได้ศึกษาพบว่าโครงสร้างของการมีอานาจควบคุมมีผลต่อต้นทุนของการก่อหนี้ในทางเดียวกัน
โดยพบว่าการกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการควบคุมบริษัทจะเพิ่มต้นทุนจากปัญหาตัวแทน
(Agency Cost) ในการก่อหนี้ และผู้ ถื อหุ้ น ที่ ควบคุม นี้จ ะชั่งน้ าหนั ก ระหว่างผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว
ที่ จ ะได้ แ ละต้ น ทุ น การกู้ ยื ม ที่ สู งขึ้ น เนื่ อ งจากการผู้ ถื อหุ้ น ที่ มี อานาจควบคุ ม สามารถใช้ เงิน กู้ เพื่ อ
ทาการยักยอกทรัพย์สินได้และไม่ทาให้ต้นทุนการกู้ยืมสูงเกินไปด้วยการใช้อานาจต่อรองกับเจ้าหนี้
และผู้ถือหุ้นรายย่อย
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Jiang, Kim and Pang (2011) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาตั ว แทนโดยศึ ก ษา
จากบริษัท 2,822 บริษัทจาก 22 ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกและแถบยุโรปตะวันตก พบว่า
บริษัทซึ่งมีบุคคลภายในที่มีอานาจในการควบคุมส่วนเกินมากมีแนวโน้มที่จะลดการลงทุนที่ มีผลต่อ
ศั ก ยภาพในการด าเนิ น งานของบริ ษั ท และสนใจราคาตลาดของบริ ษั ท น้ อ ยลง ซึ่ งอาจเกิ ด จาก
การยั กยอกทรั พย์ซึ่งจากการศึกษาของ Zhang, Gao, Guan and Jiang (2014) โดยใช้ข้อมูล จาก
บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศจี น เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องผลตอบแทนที่ ผู้ บ ริห ารได้ รั บ
ต่ อ ศั ก ยภาพในการด าเนิ น งานของผู้ บ ริ ห ารโดยพิ จ ารณาจากอั ต ราผลตอบแทนของผู้ ถื อ หุ้ น
(Managerial pay-performance) กับผู้ถือหุ้นที่มีอานาจในการควบคุมส่วนเกิน (Excess control)
โดยพบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงลบ นั่นคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอานาจควบคุมส่วนเกินทาการสมรู้ร่ วม
คิดและยั ก ยอกทรัพ ย์ บ ริษั ท ด้ วยการลดผลตอบแทนที่ขึ้ น อยู่กั บความสามารถในการบริห ารของ
ผู้บริหาร (Performance-based incentive)
นอกจากนั้น Claessens, Djankov, Fan and Lang (2002) ได้ศึกษาข้อมูลจาก
บริ ษั ท มหาชนกว่ า 1,301 แห่ ง ในเอเชี ย ตะวั น ออก โดยพบว่ า มู ล ค่ า ของกิ จ การเพิ่ ม ขึ้ น ตาม
สิ ท ธิ์ ในกระแสเงิ น สดที่ เพิ่ ม ขึ้ น สอดคล้ อ งตาม Incentive effects แต่ มู ล ค่ า กิ จ การจะลดลงเมื่ อ
สิทธิ์ในการควบคุมบริษัทสูงกว่าสิทธิ์ในกระแสเงินสด สอดคล้องตาม Entrenchment effects นั่นคือ
เมื่อมีผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมมากยิ่งขึ้นยิ่งมีแนวโน้มแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวทางในการออกแบบสมมติฐาน การเก็บข้อมูล และแบบจาลอง
ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 สมมติฐานการวิจัย
จากทฤษฎีปั ญหาระหว่างเจ้าของกับตัวแทนพบว่า การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริห าร
ควรขึ้น อยู่ กับ ศักยภาพที่ผู้ บ ริห ารทาได้ โดยที่ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ยอมรับ ได้ ด้วยถึงเกณฑ์ การตัดสิ น
ศักยภาพ ทฤษฎีตัวแทนทาให้พบว่ามีการเปรียบเทียบความคุ้มค่า (Trade-off) ระหว่างการกาหนด
ผลตอบแทนที่ จ ะผู้ บ ริ ห ารจะได้ รั บ และความเสี่ ยงที่ ผู้ บ ริ ห ารจะต้อ งเผชิ ญ ในการด าเนิ น งานด้ ว ย
ยิ่งผู้บริหารมีต้นทุนและความเสี่ยงในการดาเนินงานมาก ย่อมต้องการผลตอบแทนที่มากด้วยเช่นกัน
สิ ท ธิ์ ในการควบคุ ม ส่ ว นเพิ่ ม ก าหนดความเสี่ ย งทั้ งหมดเอาไว้ เช่ น ความเสี่ ย งของ
ผู้บริหาร, ความเสี่ยงในการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นต้น และสิทธิ์ในการควบคุมที่มากนี้มีผลต่อ
ผู้บริหารมากหากผลตอบแทนของผู้บริหารถูกผูกติดไว้กับศักยภาพในการดาเนินงาน
ผู้ ถือหุ้ น รายใหญ่ จ ะมีอานาจควบคุม บริษั ทและมั กเข้ามารบกวนกิจกรรมการลงทุ น
การจัดหาเงิน และข้อมูล การตัดสินใจต่าง ๆ ของบริษัท การเข้ามารบกวนนี้ทาให้ มีผ ลกระทบต่อ
กระบวนการดาเนินการและผลการดาเนินการของบริษัทซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้บริหาร
นี่ส่งผลให้ศักยภาพในการดาเนินงานออกมาไม่ดีนั่นเอง จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารแบกรับความเสี่ยง
จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่จะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้บริหารนั่นเอง
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้บริหารจะสูญเสียผลตอบแทนหากผลตอบแทนถูกอ้างอิงส่วนใหญ่
มาจากศักยภาพในการดาเนินงาน และนามาซึ่งการปลดออกจากตาแหน่งทาให้สูญเสียรายได้และ
นามาซึ่งชื่อเสียงในทางลบ จึงกล่าวได้ว่าผู้บริหารแบกรับต้นทุนในการบริหารงานไว้สูงด้วยเช่นกัน
หากผลตอบแทนถูกผูกติดไว้กับศักยภาพในการดาเนินงาน
ในส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นจะยิ่งมีอานาจหากมีสิทธิ์ส่วนเกินที่มาก และมีผลกระทบต่อ
ผู้บริหารมากโดยที่ผู้บริหารไม่สามารถจัดการได้ ผู้บริหารอาจตอบโต้การใช้อานาจโดยการต่อต้านและ
เปิ ดเผยข้อมูลการยักยอกของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ แก่ส าธารณะ นี่ส่งผลให้ ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่เลือกที่จะ
ลดระดับเกณฑ์การให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงและลดต้นทุน ความเสี่ยง
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ของผู้บริหารเองได้เนื่องจากผู้บริหารไม่ต้องกังวลมากถึงค่าตอบแทนที่น้อยลงเมื่อศักยภาพเท่าเดิม
และได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการร่วมมือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
อย่ างไรก็ ตามผู้ ถือ หุ้ น ที่ มี อ านาจควบคุ ม ก็ ต้อ งแบบรับ ต้น ทุ น ในการลดระดั บ เกณฑ์
ศักยภาพในการดาเนิ น งานด้วยเช่นกัน เพราะเมื่อผู้ บริห ารมีเกณฑ์ ที่ต่าลงก็มีแนวโน้มท ากาไรได้
ไม่เท่าที่ผู้ถือหุ้นต้องการ ในระยะยาวทาให้มีทรัพยากรในการขยายธุรกิจไม่เพียงพอได้และทาให้มูลค่า
ที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องการไม่สามารถเป็นจริงได้ นี่ทาให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีแรงจูงใจน้อยลงในการลดระดับ
เกณฑ์เช่นกัน
ทั้ ง หมดนี้ ท าให้ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ต้ อ งเปรี ย บเที ย บความคุ้ ม ค่ า เช่ น กั น ถึ ง ประโยชน์
ที่จ ะได้รับ และต้น ทุน ที่ต้องใช้ นั่ น คือหากได้รับผลประโยชน์มากกว่าต้นทุนที่ ต้องเสี ยไป ผู้ถือหุ้ น
รายใหญ่ จ ะยอมช่ ว ยลดระดั บ เกณฑ์ ที่ ใช้ กั บ ผู้ บ ริห าร ซึ่ งนี่ ท าให้ ได้ ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ งลบระหว่า ง
สิ ท ธิ์ ส่ ว นเพิ่ ม (Excess Control) และเกณฑ์ ก ารวั ด ศั ก ยภาพในการด าเนิ น งาน (Performancebased) ซึ่งสรุปว่ามีการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร และหากมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกัน นั่นหมายถึงไม่มีการสมรู้ร่วมคิดกันนั่นเองกล่าวโดยสรุปคือ
Excess Control ส่งผลทางลบต่อ Performance-based incentiveแสดงมีถึงการสมรู้ร่วมคิด
Excess Control ไม่ส่งผลทางลบต่อ Performance-based incentiveแสดงถึงไม่มกี ารสมรู้ร่วมคิด
3.2 การเก็บและรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ์ในการควบคุมส่วนเพิ่มโดยผู้ถือหุ้นใหญ่
และผลตอบแทนที่ ผู้ บ ริ ห ารได้ รั บ โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป้ า หมาย คื อ บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่และมีความเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ดี 100 บริษัท
(SET100) ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 และได้มีเกณฑ์ในการคัดบริษัทโดยเลือกเฉพาะบริษัทที่อยู่
ในการจัดอัน ดับ มากกว่า 5 ครั้งจาก 10 ครั้งภายใน 5 ปี รวมถึงมีผ ลการดาเนินงานที่ดี กล่าวคือ
มีความสามารถในการสร้างกาไรต่อทรัพย์ สิ น (ROA) ในทางบวก เนื่ องจากผู้ บ ริห ารของบริษั ท ที่
ไม่ ส ามารถสร้ างผลก าไรได้ ย่ อมไม่ต้ องการให้ ผ ลประกอบการแย่ล งด้ว ยการร่วมมื อยักยอก และ
คัดบริษัททางด้านการเงินออก ทาให้เหลือบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 81 บริษัท
ข้อมูลที่จะนามาใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ เก็บข้อมูลมาจาก แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) รายงานประจาปี โดยเก็บข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(www.set.or.th), เว็ บ ไซ ต์ แ ห ล่ งรว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ด้ าน ก ารเงิ น แ ล ะ ก ารล งทุ น Settrade
(www.settrade.com), เว็บไซต์ของบริษัทใน SET100, ฐานข้อมูลใน SETSMART
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ตารางที่ 3.1
รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล
รายละเอียดข้อมูล
บริษัทที่ถูกจัดอันดับอยู่ใน SET100 ในปี 2552-2556 ทั้งหมด
Less: บริษัทที่ถูกจัดอันดับน้อยกว่า 6 ครั้ง
Less: บริษัทที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและประกันภัย
ข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ 2552-2556
Less: ข้อมูลที่หายไป
Less: ข้อมูลที่มี ROA ต่ากว่าหรือเท่ากับ 0

เปลี่ยนแปลง
(70)
(14)
5 เท่า
(1)
(25)

จานวนตัวอย่าง
167
97
83
415
414
389

3.3 ตัวแปรและการวัดค่าตัวแปรในงานวิจัย
3.3.1 ตัวแปรตาม (Dependence variables)
3.3.1.1 ค่าตอบแทนการดาเนินงานของผู้บริหาร (Managerial wage)
ค่าตอบแทนในการดาเนินงานของผู้บริหาร เป็นตัวแปรที่เป็นผลกระทบ
จากอัตราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์ (Return on Assets; ROA) และผลคูณ ระหว่างสั ดส่ ว นของ
สิ ท ธิ์ ใ นการควบคุ ม บริ ษั ท ต่ อ สิ ท ธิ์ ในกระแสเงิ น สด (Excess control) และอั ต ราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (ROA) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang & Xiao (2011)โดยเก็บข้อมูลมาจากแบบ
แสดงรายการข้อมูล ประจ าปี (แบบ 56-1) ในส่ วนการจัดการและกากับดูแลกิจการ โดยใช้ข้อมูล
ค่าตอบแทนผู้บริหารทั้งหมดรวม โบนัสประจาปี และเงินที่ถูกบรรจุในกองทุนสารองเลี้ยงชีพผู้บริหาร
3.3.2 ตัวแปรอิสระ (Independence variables)
3.3.2.1 สั ด ส่ ว นระหว่ า งสิ ท ธิ์ ใ นการออกเสี ย งต่ อ สิ ท ธิ์ ใ นกระแสเงิน สดของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Excess Control)
สั ด ส่ ว นระหว่างสิ ท ธิ์ในการออกเสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ต่ อ สิ ท ธิ์ใน
กระแสเงินสดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นตัวแปรหลักในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งทดสอบพร้อมกับ
อัตราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พย์ (ROA) เพื่ อหาความสั มพั นธ์กับค่าตอบแทนผู้ บ ริห าร โดยข้อมู ล
ในส่วนนี้เก็บมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี หรือ แบบ 56-1 ในส่วนโครงสร้างเงินทุน และ
ทาการวิเคราะห์ ตาม Claessens et al. (2002) โดยพบทั้งบริษัทที่มีสิทธิ์ในการออกเสียง (Voting
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rights) มากกว่าสิ ท ธิ์ในกระแสเงิน สด (Cash flow rights) ซึ่งท าให้ ได้ ค่ามากกว่า 1 และบริษั ท ที่
มีสิทธิ์ในการออกเสียงเท่ากับสิทธิ์ในกระแสเงินสด ซึ่งทาให้ได้ค่าเท่ากับ 1
3.3.2.2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on asset; ROA)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เป็นตัวแปรที่แสดงให้ เห็ นถึงศักยภาพ
ในการดาเนิน งาน ซึ่งนาไปพิจารณาควบคู่กับสัดส่วนสิทธิ์ในการออกเสียงต่อสิทธิ์ในกระแสเงินสด
โดยจากงานวิจัยในอดีตพบว่าหากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับ
ผลตอบแทนของผู้บริหาร อีกทั้งอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ยังถูกนาไปศึกษาอัตราค่าตอบแทน
ต่อ ศัก ยภาพในการดาเนิ น งานของผู้ บ ริห ารอีก ด้ว ย โดยข้อ มู ล อั ตราผลตอบแทนจากสิ น ทรัพ ย์ นี้
คานวณมาจากกาไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวม และพิจารณาเพียงแค่บริษัทที่มีกาไรเท่านั้น เนื่องจาก
หากบริษัทขาดทุนจะส่งผลให้ผู้บริหารต้องดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุตามความคาดหวังของ
เจ้าของเงินทุน ซึ่งทาให้มีแรงจูงใจในการร่วมมือกับผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมส่วนเกินลดลง
3.3.3 ตัวแปรควบคุม (Control variables)
3.3.3.1 ขนาดของบริษัท (Firm size)
จากงานวิจัยในอดีตพบว่าขนาดบริษัทเป็นปัจจัยพื้นฐานปัจจัยหนึ่งที่ต้อง
ควบคุม เนื่ องจากส่ งผลต่อค่าตอบแทนของผู้ บ ริห ารโดยพบว่ามี ความสั มพั นธ์ในทิศ ทางเดียวกั น
โดยขนาดของบริษัทนี้เก็บข้อมูลมาจากฐานข้อมูลทุติยภูมิใน SETSMART โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินรวม
ของบริษัท ณ วันสิ้นปีของทุก ๆ ปี
3.3.3.2 ราคาปิดของหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (Price per book value)
จากงานวิจัยในอดีตพบว่าราคาหุ้นที่สูงขึ้นสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นนั้น
มีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนที่ผู้บริหารจะได้รับในทิศทางเดียวกัน โดยราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชีนี้
เก็บข้อมูลมาจากฐานข้อมูลทุติยภูมิใน SETSMART โดยใช้ราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ณ
วันสิ้นปีของทุก ๆ ปี
3.3.3.3 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt to total asset ratio)
จากงานวิจัยในอดีตพบว่าค่าตอบแทนผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับหนี้สิน
ในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า ม โดยอั ต ราส่ ว นหนี สิ น รวมต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ร วม (Debt to total asset ratio)
เก็บข้อมูลมาจากฐานข้อมูลทุติยภูมิใน SETSMART โดยเป็นอัตราส่วนระหว่างหนี้สินรวมของบริษัท
และสินทรัพย์รวมของบริษัท
3.3.3.4 ตัวแปรหุ่นซึ่งแสดงถึงอานาจควบคุมและอานาจบริหาร
ตัวแปรหุ่น (Dummy variable) โดยแสดงถึงอานาจควบคุมและอานาจ
บริห าร จะมีค่าเท่ากับ 1 เมื่อผู้ ถือหุ้ นหรือตระกูล ของผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ คือบุคคลเดียวกับประธาน
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เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (CEO) ซึ่งในส่วนนี้เก็บข้อมูลมาจาก แบบ 56-1 ในส่วนการจัดการและ
กากับดูแล และในส่วนโครงสร้างเงินทุน และตัวแปรจะมีค่าเท่ากับ 0 ในกรณีอื่น ๆ
3.3.3.5 คะแนนบรรษัทภิบาล (CG-Score)
ข้อมูล คะแนนบรรษัทภิบาล (CG-Score) เป็นข้อมูลที่ได้มีการเก็บและ
รวบรวมได้แล้วในฐานข้อมูลทุติ ยภูมิ SETSMART จากแบบทดสอบเพื่อใช้วัดระดับการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี ซึ่ ง คะแนนจะมี ตั้ ง แต่ 0 ถึ ง 5 โดย 5 แสดงถึ ง ระดั บ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ที่ สุ ด
โดยคะแนนบรรษัทภิบาลนี้เป็นตัวแทนของบรรษัทภิบาลของบริษัท ซึ่งจากการวิจัยก่อนหน้านี้พบว่า
มีความสาคัญต่อการกาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและความโปร่งใสในการดาเนินงานของผู้บริหาร
กับผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม
3.3.3.6 จานวนคณะกรรมการ (Size of boards)
จากงานวิจัยในอดีตพบว่าคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทน
ผู้บริหารและอานาจในการควบคุมบริษัท โดยจานวนคณะกรรมการนี้เก็บข้อมูลมาจาก แบบ 56-1
ในส่วนการจัดการและกากับดูแล โดยใช้ข้อมูลจานวนคณะกรรมการบริษัท
3.3.3.7 สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ (Independent boards)
จากงานวิจัยในอดีตพบว่าสัดส่วนคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและอานาจในการควบคุมบริษัท โดยสัดส่วนคณะกรรมการอิสระนี้เก็บข้อมูล
มาจาก แบบ 56-1 ในส่วนการจัดการและกากับดูแล โดยใช้สัดส่วนระหว่างจานวนคณะกรรมการ
อิสระและจานวนคณะกรรมการของบริษัท
3.4 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนของผู้บริหาร อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
และสัดส่วนระหว่างสิทธิ์ในการออกเสียงต่อสิทธิ์ในกระแสเงินสด
จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดในการตั้งสมมติฐานการวิจัย ทาให้การทดสอบ
ความสัมพันธ์มีสมมติฐานดังนี้
H1a: ค่าตอบแทนของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับ สัดส่วนระหว่างสิทธิ์ในการออกเสียง
ต่อสิทธิ์ในกระแสเงินสด พร้อม ๆ กับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ซึ่งจากการที่ความสัมพันธ์เป็นไปพร้อม ๆ กันทาให้เกิด Interaction term ของตัวแปร
สัด ส่ว นระหว่างสิ ทธิ์ในการออกเสี ยงต่อสิ ทธิ์ในกระแสเงิน สด และตัวแปรอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ และเพื่อให้เข้าใจในผลทดสอบมากยิ่งขึ้น จึงได้เพิ่ มตัวแปรอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
เพื่อหาความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของผู้บริหารด้วย โดยมีสมการดังนี้
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𝑊𝑎𝑔𝑒 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑉𝑅𝐶𝑅 ∗ 𝑅𝑂𝐴 + 𝛽2 𝑅𝑂𝐴 + 𝛽3 𝑆𝑖𝑧𝑒 + 𝛽4 𝑃𝐵
+𝛽5 𝐿𝑒𝑣 + 𝛽6 𝐷𝑢𝑎𝑙 + 𝛽7 𝐶𝐺 + 𝛽8 𝑆𝑖𝑧𝑏 + 𝛽9 𝐼𝑛𝑑𝑏 + 𝜀 ….….(1)

โดย Wage
VRCR*ROA

ROA
Size
PB
Lev
Dual
CG
Sizb
Indb

= Natural Log ของเงินเดือน CEO รวมทั้งโบนัส เป็นรายปี
= เพื่อนามาวัดว่า Excess Control มีผลต่อ ค่าจ้างต่อศักยภาพ
ในทิศทางใด โดยตัวแปรนี้เป็นตัวแปรที่สาคัญที่สุดของการวิจัยครั้งนี้
โดยหาค่ามาจาก Natural Log (VRCR) * Natural Log (ROA)
= Natural Log ของ Return on Asset เป็น Proxy ในการวัดศักยภาพ
ในการดาเนินงานของผู้บริหาร
= Natural Logarithm ของทรัพย์สินทั้งหมด
= ราคาตลาดต่อราคาทางบัญชี (Price to Book Value)
= สัดส่วนระหว่างหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม
= 1 เมื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นคนเดียวหรือตระกูลเดียวกับ CEO
= CG-Score
= จานวนคณะกรรมการบริษัท (Size of boards)
= สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ (Independent boards)

ตัวแปรที่สาคัญในทดสอบสมมติฐานการคือ VRCR*ROA โดยหากพบว่ามีความสัมพันธ์
เชิ ง ลบกั บ Wageแสดงว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ที่ มี สิ ท ธิ์ ใ นการควบคุ ม ส่ ว นเกิ น (Excess control)
มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารลดลงเมื่อเทียบกับศักยภาพที่ผู้บริหารทาได้ ทาให้ผู้บริหารมี
ต้น ทุน ความเสี่ ย งในการด าเนิ น งานไม่ เป็ นไปตามเป้าหมายลดลง ซึ่งน าไปสู่ ก ารสรุปผลที่ ว่า หาก
ผู้บ ริห ารต้องการร่วมมือกับ ผู้ถือหุ้ นที่มีอานาจควบคุมจะมีต้นทุนความเสี่ ยงลดลง และมีแนวโน้ม
สมรู้ร่วมคิดกันนั่นเอง
3.5 สถิติที่ใช้ในงานวิจัย
ในการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Models)
ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลใน 2 ส่วนหลัก
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3.5.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)
การวิเคราะห์เชิงพรรณนาเป็นการวิเคราะห์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น
ของตัวแปรที่ ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยจานวนข้อมูล ค่าเฉลี่ ย ค่าต่าสุด -สู งสุ ด ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
3.5.2 การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย (Test of hypothesis)
จากข้อมูลที่เก็บมาเป็นลักษณะ Panel Data กล่าวคือเป็นข้อมูลที่ติดตามบันทึก
ข้อ มู ล ของบริ ษั ท หนึ่ ง ๆ เป็ น เวลา 5 ปี ติด ต่ อ กัน และท าการวิเคราะห์ ส มการถดถอยเชิงพหุ คู ณ
(Multiple regression)
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
จากตารางที่ 4.1 สามารถสรุปข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาได้ว่ามีข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น
414 ตัวอย่าง โดยเป็นจานวนตัวอย่างก่อนการตัดบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ต่ากว่า
หรือเท่ากับศูนย์ และมีรายละเอียดของข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ดังนี้
ค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนผู้บริหารซึ่งมาจากเงินเดือน เงินโบนัสทั้งปี และเงินในกองทุน
สารองเลี้ยงชีพผู้บ ริห าร คือ 71.96 ล้านบาท โดยมีค่าตอบแทนต่าสุ ดที่ 7.68 ล้านบาท และสูงสุ ด
ที่ 426.34 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของอานาจในการควบคุมส่วนเกินซึ่งเป็นความไม่เท่ากันของสิทธิ์
ในการออกเสียงหรือการควบคุม และสิทธิ์ในกระแสเงินสดของบริษัท พบว่าสิทธิ์ในการออกเสียง หรือ
Voting rights มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 38.79% โดยมีค่าต่าสุดที่ 4.14% และสูงสุดอยู่ที่ 97.88% ในขณะที่
สิทธิ์ในกระแสเงินสด หรือ Cash flow rights มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34.42% โดยมีค่าต่าสุดที่ 1.62% และ
สู ง สุ ด ที่ 97.88% ท าให้ ก ล่ า วได้ ว่ า โดยเฉลี่ ย แล้ ว กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี สิ ท ธิ์ ใ นการควบคุ ม มากกว่ า
สิ ท ธิ์ ในกระแสเงิน สดโดยเฉลี่ ย อยู่ ที่ 4.37% และเมื่ อ น ามาค านวณเป็ น สั ด ส่ ว นระหว่ า งสิ ท ธิ์ ใน
การออกเสี ย งต่ อ สิ ท ธิ์ ในกระแสเงิน สด หรื อ Voting rights to cash flow rights ซึ่ งใช้ ในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างอานาจควบคุมส่วนเกินและผลตอบแทนผู้บริหาร พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.41
และมีค่าต่าสุ ดคือ 1 เนื่ องจากสิ ทธิ์ในการออกเสียงจะไม่น้อยไปกว่าสิ ทธิ์ในกระแสเงินสด นี่ทาให้
พบว่า โดยเฉลี่ยสิทธิ์ในการออกเสียงมีสูงกว่าสิทธิ์ในกระแสเงินสดประมาณ 41%
ในส่วนของอัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) พบว่ามีค่าเฉลี่ ยที่ 11.58% โดยมีค่า
ต่าสุดคือ -25.95% และสูงสุดคือ 65.74%
ส าหรั บ ข้อ มูล สถิติ เชิงพรรณนาของตัว แปรควบคุม ขนาดของบริษั ท (Firm size) มี
ค่าเฉลี่ยที่ 74.8 พันล้านบาท โดยมีค่าต่าสุดที่ 1.71 พันล้านบาท และค่าสูงสุดที่ 1,801 พันล้านบาท
ในขณะที่อัตราส่วนระหว่างราคาตลาดต่อราคาตามมูลค่าทางบัญชี (P/B Ratio) มีค่าเฉลี่ยที่ 2.82
อัตราส่วนระหว่างหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมมีค่าเฉลี่ยที่ 52.32% ซึ่งแสดงถึงบริษัทตัวอย่างส่วนมาก
มีหนี้สินในโครงสร้างบริษัทกว่าครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ทั้งหมด
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ตารางที่ 4.1
การแจกแจงโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
Variable
Obs
Mean
Wage
414
71.9660
VR
414
0.3879
CR
414
0.3442
VR/CR
414
1.4052
ROA
414
11.5805
Size
414
74.8001
P/B
414
2.8175
Lev
414
0.5232
Dual
414
0.4879
CG
414
4.0749
Sizb
414
11.6836
Indb
414
0.4132

Std. Dev.
59.1529
0.1763
0.1891
1.1929
10.5533
174.4173
2.8474
0.1604
0.5005
0.7538
2.6986
0.1157

Min
7.68
0.0414
0.0162
1.0000
-25.95
1.7054
0.22
0.1204
0
2
5
0

Max
426.34
0.9788
0.9788
8.2570
65.74
1,801.722
21.79
0.9770
1
5
21
0.88

สาหรับตัวแปรหุ่นที่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอานาจควบคุม
พบว่ามีค่าเฉลี่ยที่ 0.49 กล่าวคือจากบริษัทตัวอย่าง มีบริษัทที่ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคล
ในตระกูลเดียวกันกว่าครึ่งของตัวอย่างทั้งหมด ในส่วนของคะแนนบรรษัทภิบาลบริ ษัทมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.07 ซึ่ งเป็ น ระดั บ ที่ ม าตรฐาน และคณะกรรมการบริษั ท โดยเฉลี่ ย มี ค่ า 11.68 โดยมี สั ด ส่ ว น
คณะกรรมการอิสระโดยเฉลี่ยที่ 41.36% ของคณะกรรมการบริษัท
4.2 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation analysis)
การวิ เคราะห์ ค่ าสหสั ม พั น ธ์ เป็ น การวิ เคราะห์ เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งตั ว แปร
ซึ่งความสัมพันธ์จะสะท้อนมาในค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งจะมีค่าระหว่าง -1 และ 1 โดยหากมี
ค่าเป็นลบนั่นหมายความว่าระหว่างตัวแปรสองตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม โดยมี
ความสัมพันธ์ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงที่ค่า -1 ในขณะที่จะหากมีค่าเป็นบวกนั่นหมายความว่าระหว่าง
ตัวแปรสองตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่าง
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สิ้นเชิงที่ค่า 1 ซึ่งโดยมากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตัวเดียวกันเอง และหากมีค่าเท่ากับ 0 จะมี
ความหมายว่าตัวแปรทั้งสองตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน
ในการพิจารณานั้น หากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าต่ากว่า -0.3 หรือมากกว่า 0.3
แสดงว่าตัว แปรค่ อนข้างมีความสั มพั นธ์กัน และหากมีค่าต่ากว่า -0.7 หรือมากกว่า 0.7 แสดงว่า
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมาก ซึ่งอาจนามาซึ่งปัญหาได้หากเป็นตัวแปรทั้งสองนี้เป็นตัวแปร
อิสระทั้งคู่ นั่นหมายถึงการทดลองนั้น ๆ อาจมีข้อมูลที่ซ้าซ้อนกันอยู่
จากตาราง 4.2 พบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างการมีอานาจควบคุมส่วนเกินของผู้ถือหุ้นและ
อั ต ราก าไรจากสิ น ทรั พ ย์ (VRCR*ROA) มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ค่ าตอบแทนของผู้ บ ริห ารในทางบวก
แสดงให้ เห็ น ว่าเมื่อเมื่ออานาจควบคุมเพิ่มขึ้นขณะที่อัตรากาไรจากสินทรัพย์คงที่ หรืออัตรากาไร
จากสินทรัพย์เพิ่มขึ้นขณะที่อานาจควบคุมส่วนเกินคงที่ จะส่งผลให้ค่าตอบแทนผู้บริหารเพิ่มสูงขึ้น
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ 0.1491 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 99% กล่าวใน
อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ เมื่ อ อ านาจส่ ว นเกิ น เพิ่ ม ขึ้ น จะส่ ง ผลให้ ค่ า ตอบแทนของผู้ บ ริ ห ารต่ อ อั ต ราก าไร
จากสิ น ทรั พ ย์ เพิ่ ม ขึ้น สอดคล้ องกั บ ทฤษฎี Interest effects ซึ่ งท าให้ ผู้ บ ริห ารมี แ รงจูงใจในการ
ดาเนินงานมากยิ่งขึ้น
แต่ เ มื่ อ ดู ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอั ต ราก าไรจากสิ น ทรั พ ย์ เพี ย งอย่ า งเดี ย ว พบว่ า
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ในทางลบกั บ ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารซึ่ ง ขั ด แย้ ง กั บ งานวิ จั ย ก่ อ นหน้ า ที่ ว่ า ถ้ า หาก
ผลการดาเนินงานดีย่อมส่งผลให้ผู้บริหารได้ค่าตอบแทนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามค่าความสัมพันธ์นี้
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ทั้งนี้ ขนาดของบริษัท สัดส่วนระหว่างราคาตลาดต่อราคาตามมูลค่าทางบัญชี อัตราส่วน
ระหว่ า งหนี้ สิ น รวมต่ อ ทรั พ ย์ สิ น รวม คะแนนบรรษั ท ภิ บ าล ขนาดของคณะกรรมการ ต่ า งมี
ความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 99%

ตารางที่ 4.2
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s correlation coefficient) ระหว่างตัวแปร
Variable

VRCR
*ROA

Wage

Wage
1.0000
VRCR*ROA 0.1491
ROA
-0.0256
Size
0.5040
PB
0.1671
Lev
0.2013
Dual
-0.1887
CG
0.1656
Sizb
0.2818
Indb
-0.0616

***
***
***
***
***
***
***

1.0000
0.2678
-0.0755
0.2085
-0.0550
-0.2705
0.0488
0.1291
-0.1485

ROA

***
***
***
**
***

1.0000
-0.2248
0.3863
-0.3200
-0.0898
0.0692
-0.1567
-0.0057

***
***
***
*
***

Size

PB

Lev

1.0000
-0.0569
0.2432
-0.2724
0.3290
0.4606
0.1291

1.0000
0.0497
0.0387
0.0275
0.0096
-0.1747

1.0000
0.1571
0.0221
0.0945
-0.1073

***
***
***
***
***

***

Dual

***
*
**

CG

Sizb

1.0000
-0.2319 *** 1.0000
-0.1400 *** 0.1712 *** 1.0000
-0.0778
0.2370 *** -0.0658

Indb

1.0000

*, **, *** คือ ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90%, 95% และ 99% ตามลาดับ
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4.3 การวิเคราะห์ถดถอย (Regression analysis)
เนื่ องจากข้อมูล ที่น ามาใช้เป็ น Panel data นั่นคือมีการเก็บข้อมูล ของบริษัทหนึ่ง ๆ
เป็นเวลา 5 ปี จานวนหลายบริษัท จึงต้องมีการวิเคราะห์ในรูปแบบอนุกรมเวลา (Time series) ซึ่งผล
การทดสอบจะทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่รวมถึงตัวแปรควบคุม กับตัวแปร
ตาม โดยเมื่ อ วิ เคราะห์ จ ะพิ จ ารณาสั ม ประสิ ท ธิ์ถ ดถอยเป็ น ส าคั ญ หากมี ค่ าเป็ น ลบนั่ น หมายถึ ง
มีความสั มพั น ธ์ในทิศทางตรงกัน ข้าม และหากมีค่าเป็นบวกนั่นหมายถึงมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากนั้นยังพิจารณาค่า P-value เพื่อดูระดับความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์นั้น ๆ
ตารางที่ 4.3
ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุคูณของความสัมพันธ์ระหว่างฏิสัมพันธ์ระหว่างอานาจควบคุม
ส่วนเกินและอัตรากาไรจากสินทรัพย์ ที่มีผลต่อค่าตอบแทนผู้บริหาร
Variables
Coeff. estimate
Std. Err.
T-statistic
P-value
Constant
-3.07667 ***
0.73160
-4.21
0.000
VRCR*ROA
0.10149 **
0.04852
2.09
0.036
ROA
0.02285
0.02811
0.81
0.416
Size
0.39136 ***
0.04420
8.85
0.000
PB
0.01203
0.00797
1.51
0.131
Lev
-0.35741 *
0.21500
-1.66
0.096
Dual
0.08850
0.12014
0.74
0.461
CG
0.04926
0.04260
1.16
0.248
Sizb
0.01708
0.01492
1.14
0.252
Indb
-0.23405
0.25380
-0.92
0.356
N
389
R2
28.95%
Adj. R2
27.26%
Dependent Variable: ค่าตอบแทนของผู้บริหาร (Wage)
*, **, *** คือ ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90%, 95% และ 99% ตามลาดับ

จากตาราง 4.3 พบว่า เมื่ อ ทดสอบความสั ม พั น ธ์ ระหว่างค่ าตอบแทนผู้ บ ริห าร กั บ
ปฏิสั มพั น ธ์ระหว่างอานาจควบคุมส่ วนเกินและอัตรากาไรจากสิ นทรัพย์ มีความสัมพัน ธ์เป็นบวก
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% (P-value = 0.036) โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
ความถดถอยคือ 0.1015
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จากสมมติฐานที่กล่าวไว้ข้างต้นของงานวิจัยที่กล่าวถึงต้นทุนความเสี่ยงที่ผู้บริหารต้อง
แบกรับนั้น สะท้อนด้วยค่าตอบแทนต่ออัตรากาไรจากสินทรัพย์ (Wage to ROA) จากการวิเคราะห์
เชิงถดถอยพบว่าอัตรากาไรจากสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนผู้บริหารในทางบวก
แต่ ไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ แต่เป็ น การควบคุ ม เพื่ อ ช่ ว ยในการแปลความของปฏิ สั ม พั น ธ์ระหว่ าง
อานาจควบคุมส่วนเกินและอัตรากาไรจากสินทรัพย์ ซึ่งกล่าวได้ว่าเมื่ออานาจการควบคุมส่วนเกิน
เพิ่มขึ้น จะทาให้ค่าตอบแทนผู้บริหารต่ออัตรากาไรจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จึงสามารถสรุป
เบื้ องต้ น ได้ ว่า ผู้ ถือ หุ้ น ที่ มี อ านาจควบคุ ม ส่ ว นเกิ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ในทางบวกกับ ค่ าตอบแทน
ผู้บริหารต่อศักยภาพในการดาเนินงาน ซึ่งแสดงถึงการไม่ร่วมมือกันยักยอกทรัพย์สินของบริษัทนั่นเอง
สาหรับตัวแปรควบคุมอื่น พบว่าขนาดของบริษัท (Size) มีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทน
ผู้บริห ารอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (P-Value > 0.000) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยในอดีต และพบว่าอัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทมีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทน
ผู้ บ ริ ห ารในทิ ศ ทางลบ อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 90% (P-Value = 0.096)
สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ว่าเมื่อบริษัทก่อหนี้มากยิ่งขึ้น ย่อมส่งผลต่อศักยภาพในการดาเนินงาน
และส่งผลต่อค่าตอบแทนผู้บริหาร
อย่างไรก็ตามตัวแปรควบคุมอื่น ๆ มีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนผู้บริหารเช่นเดียวกัน
แต่ไม่มีนั ยส าคัญ ทางสถิติ โดยตัวแปรราคาตลาดต่อราคาตามมู ล ค่าทางบั ญ ชี (P/B) ผู้ บ ริห ารที่ มี
อ านาจควบคุ ม ส่ ว นเกิ น (Dual) คะแนนบรรษั ท ภิ บ าล (CG) จ านวนคณะกรรมการ (Sizb)
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห าร แต่ สั ด ส่ ว นคณะกรรมการอิ ส ระต่ อ จ านวน
คณะกรรมการทั้งหมดมีความสัมพันธ์ทางลบ
ทั้ ง นี้ ก ารวิ เ คราะห์ ถ ดถอยมี ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ท ดสอบทั้ ง หมด 389 ตั ว อย่ า ง และมี
R-Squared เท่ า กั บ 28.95% และเมื่ อ ปรั บ ให้ แ ม่ น ย าขึ้ น จะได้ Adjusted R-Squared เท่ า กั บ
27.26%
4.4 การวิเคราะห์เพิ่มเติม
การวิ เคราะห์ เพิ่ ม เติ ม นี้ จะเปลี่ ย นตั ว แปรอ านาจควบคุ ม ส่ ว นเกิ น ที่ เดิ ม ใช้ สั ด ส่ ว น
สิ ท ธิ์ในการออกเสี ย งต่อ สิ ท ธิ์ในกระแสเงินสด เป็น ตั วแปรหุ่ นแทนด้ว ย Exc_d ที่ เท่ ากับ 1 เมื่อ มี
สิท ธิ์ในการออกเสี ย งสู งกว่าสิ ทธิ์ในกระแสเงินสด หรือมีอานาจควบคุมส่ วนเกินนั่ นเอง โดยจะใช้
ตัวแปรนี้แทนตัวแปรสัดส่วนสิทธิ์ในการออกเสียงต่อสิทธิ์ในกระแสเงินสดเดิม ซึ่งในการวิเคราะห์
เพิ่ ม เติ ม นี้ จ ะแสดงข้ อมู ล สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) การวิเคราะห์ ค่ าสหสั ม พั น ธ์
(Correlation analysis) และการวิเคราะห์ถดถอย (Regression analysis) ของตัวแปร Exc_d
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4.4.1 ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
จากตารางที่ 4.4 สามารถสรุปข้อมูลสถิติเชิง พรรณนาได้ว่ามีข้อมูลที่ใช้ในการ
วิจัยทั้งสิ้น 414 ตัวอย่าง โดยเป็นจานวนตัวอย่างก่อนการตัดบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ต่ากว่าหรือเท่ากับศูนย์ และมีรายละเอียดของข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ดังนี้
ตารางที่ 4.4
การแจกแจงโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา กรณีวิเคราะห์เพิ่มเติม
Variable
Obs
Mean
Std. Dev.
Min
Exc_d
414
0.2923
0.4554
0

Max
1

โดยจากตาราง 4.4 พบว่าตัวแปร Exc_d มีตัวอย่างทั้งสิ้น 414 ตัวอย่าง โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.2923 หรืออาจกล่าวได้ว่า มีตัวอย่างอยู่ 29% ที่มีอานาจควบคุมส่วนเกิน
4.4.2 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation analysis)
ตารางที่ 4.5 ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Exc_d กับ
อัตรากาไรจากสินทรัพย์ ที่มีต่อตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับค่าตอบแทน
ผู้บริหารอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อมีอานาจควบคุม
ส่วนเกินมากขึ้นจะทาให้ค่าตอบผู้บริหารสูงขึ้นเมื่ออัตรากาไรจากสินทรัพย์คงที่ ซึ่งการทดสอบนี้
สอดคล้องกับการวิเคราะห์ปกติ
4.4.3 การวิเคราะห์ถดถอย (Regression analysis)
เมื่อได้เปลี่ยนตัวแปรอิสระใหม่และทาการวิเคราะห์ถดถอยพบว่าความสัมพันธ์
เปลี่ยนแปลงไปจากการวิเคราะห์ปกติ ซึ่งได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.6
จากตาราง 4.6 พบว่า เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนผู้บริหาร
กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างอานาจควบคุมส่วนเกินและอัตรากาไรจากสิน ทรัพย์ มีความสัมพันธ์เป็นบวก
สอดคล้องกับการวิเคราะห์แบบปกติ แต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยพบว่ามี P-value เท่ากับ 0.358
เช่ น เดี ย วกั บ อั ต ราก าไรจากสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารในทิ ศ ทางบวก
เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์ปกติ แต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ส าหรั บ ตั ว แปรควบคุ ม ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ค่ าตอบแทนผู้ บ ริห ารอย่ างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ได้แ ก่ ขนาดบริษัท (Size) ซึ่ งสอดคล้ อ งไปกับ การวิเคราะห์ ป กติ และสั ดส่ ว น
ระหว่างราคาตลาดต่ อ ราคาตามมู ล ค่ าทางบั ญ ชี (P/B) ซึ่ งแตกต่า งจากการวิเคราะห์ ป กติ โดยมี
นัยสาคัญทาง

ตารางที่ 4.5
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s correlation coefficient) ระหว่างตัวแปร กรณีวิเคราะห์เพิ่มเติม
Variable
Wage
Exc_d
*ROA
ROA
Size
PB
Lev
Dual
CG
Sizb
Indb

Exc_d
*ROA

Wage

ROA

Size

PB

Lev

1.0000
-0.0569
0.2432
-0.2724
0.3290
0.4606
0.1291

1.0000
0.0497
0.0387
0.0275
0.0096
-0.1747

1.0000
0.1571
0.0221
0.0945
-0.1073

Dual

CG

Sizb

Indb

1.0000
-0.0658

1.0000

1.0000
0.2594
-0.0256
0.5040
0.1671
0.2013
-0.1887
0.1656
0.2818
-0.0616

***

***
***
***
***
***
***

1.0000
0.2859
0.1225
0.2759
0.0809
-0.1841
0.1572
0.0946
-0.0599

***
**
***
***
**
*

1.0000
-0.2248
0.3863
-0.3200
-0.0898
0.0692
-0.1567
-0.0057

***
***
***
*
***

***
***
***
***
***

***

***
*
**

1.0000
-0.2319 *** 1.0000
-0.1400 *** 0.1712 ***
-0.0778
0.2370 ***

*, **, *** คือ ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90%, 95% และ 99% ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6
ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุคูณของความสัมพันธ์ระหว่างฏิสัมพันธ์ระหว่างอานาจควบคุม
ส่วนเกินและอัตรากาไรจากสินทรัพย์ ที่มีผลต่อค่าตอบแทนผู้บริหาร
Variables
Coeff. estimate
Std. Err.
T-statistic
P-value
Constant
-2.89430 ***
0.72836
-3.97
0.000
Exc_d*ROA
0.03478
0.03781
0.92
0.358
ROA
0.02591
0.02883
0.90
0.369
Size
0.38228 ***
0.04413
8.66
0.000
PB
0.01413 *
0.00794
1.78
0.075
Lev
-0.34009
0.21627
-1.57
0.116
Dual
0.04691
0.11837
0.40
0.692
CG
0.04526
0.04279
1.06
0.290
Sizb
0.01850
0.01496
1.24
0.216
Indb
-0.23937
0.25532
-0.94
0.348
N
389
R2
28.21%
Adj. R2
26.51%
Dependent Variable: ค่าตอบแทนของผู้บริหาร (Wage)
*, **, *** คือ ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90%, 95% และ 99% ตามลาดับ

สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และ 90% ตามลาดับ ในขณะที่ตัวแปรควบคุม
อื่น ๆ นั้นมีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ปกติและไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติกับค่าตอบผู้บริหาร
จากการวิเคราะห์เพิ่มเติมนี้ทาให้วิเคราะห์ได้แม่นยายิ่งขึ้นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างอานาจควบคุมส่วนเกิน และค่าตอบแทนผู้บริหารต่ออัตรากาไรจากสินทรัพย์ว่ามีทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากการวิเคราะห์แบบปกติด้วยวิธีสหสัมพันธ์และวิธีถดถอย และการวิเคราะห์เพิ่มเติม
แบบวิธีสหสัมพันธ์และวิธีถดถอย ต่างให้ผลลัพธ์ความสัมพันธ์ในเชิงบวกทั้งสิ้น
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ในปั จ จุ บั น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท ต่ า ง ๆ ได้ มี ก ารถื อ หุ้ น ด้ ว ยรู ป แบบต่ า ง ๆ
ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ซึ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด อ านาจควบคุ ม ส่ ว นเกิ น (Excess control) นั่ น คื อ การมี
สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง (Voting rights) มากกว่าสิทธิ์ในกระแสเงินสด (Cash flow rights) การมี
อานาจส่ วนเกิน นี้ ท าให้ ผู้ ถือหุ้ น รายใหญ่ มีแนวโน้ มที่จะยักยอกทรัพย์สิ นบริษั ท หากแต่ต้องได้รับ
ความร่ ว มมื อ จากผู้ บ ริ ห ารด้ ว ยเนื่ อ งจากเป็ น ผู้ มี ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท แต่ ผู้ บ ริห ารต้ อ งเผชิ ญ
ความเสี่ ย งที่ ม ากกว่ าผู้ ถื อ หุ้ น เพราะหากมี ผู้ ใดรับ รู้ ถึ งการทุ จ ริ ต จะส่ ง ผลต่ อ ผู้ บ ริ ห ารมาก เช่ น
ด้านรายได้ เป็นต้น เนื่องจากการร่วมมือนี้ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้บริหารต้องได้ประโยชน์ร่วมกัน ผู้ถือหุ้นที่มี
อ านาจควบคุ ม นี้ จึ ง ช่ ว ยลดต้ น ทุ น ความเสี่ ย งของผู้ บ ริ ห ารโดยการลดค่ า ตอบแทนต่ อ ศั ก ยภาพ
ในการดาเนินงาน และเสนอประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รับ หากต้นทุ นความเสี่ยงมีต่ากว่าผลประโยชน์
ที่จะได้รับ ผู้บริหารจะร่วมมือด้วย
งานวิ จั ย นี้ ได้ ท าการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างค่ าตอบแทนผู้ บ ริ ห ารต่ อ ศั ก ยภาพ
ในการดาเนิ น งานของบริษั ท และอานาจควบคุมส่ ว นเกิน โดยใช้ข้อมู ล จากบริษั ทจดทะเบี ยนใน
ตลาดหลั กทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย ที่ ถูกจัดอั นดับ อยู่ใน SET100 ในช่ว งปี พ.ศ. 2553-2556 โดย
ไม่รวมถึงบริษัทกลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจประกันภัย -ประกันชีวิต และไม่รวมถึง
บริษัทซึ่งมีอัตรากาไรต่อสินทรัพย์ต่ากว่าหรือเท่ากับศูนย์ในปีหนึ่ง ๆ ทาให้มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 389
ตัวอย่าง จาก 81 บริษัท
ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนาพบว่ า บริ ษั ท ใน SET100 โดยเฉลี่ ย แล้ ว มี สิ ท ธิ์ ใ น
การควบคุมส่วนเกิน โดยเป็นสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงกว่า 38.79% และเป็นสิทธิ์ในกระแสเงินสด
34.42% ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสิทธิ์ในการควบคุมส่วนเกิน 4.37% และมีบริษัทที่สิทธิ์ในการควบคุ ม
ส่วนเกินนี้กว่า 29.23% ของบริษัทที่ศึกษาทั้งหมด
เมื่ อ วิ เคราะห์ ถึ งความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างตั ว แปร พบว่า อ านาจการควบคุ ม ส่ ว นเกิ น มี
ความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนของผู้บริหารในเชิงบวกเมื่อศักยภาพในการดาเนินงานคงที่ แสดงให้เห็น
ว่าหากมีอานาจควบคุมสูงขึ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเพิ่มค่าตอบแทนต่อศักยภาพในการดาเนินงานให้
แก่ผู้บริหาร และยังแสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีแนวโน้มลดต้นทุนความเสี่ยงที่ผู้บริหารต้องแบกรับ
หรือกล่าวได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอานาจควบคุมส่วนเกิน ไม่มีแนวโน้มที่จะร่วมมือกับผู้บริหารบริษัท

29
นั่นเอง โดยผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนี้สอดคล้องไปกับผลวิเคราะห์ถดถอยซึ่ง คือ
อานาจควบคุมส่วนเกินมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับค่าตอบแทนผู้บริหารต่อศักยภาพที่ผู้บริหารทาได้
สอดคล้ อ งไปกั บ Incentive effect ซึ่ ง การให้ ค่ า ตอบแทนต่ อ ศั ก ยภาพที่ ด าเนิ น งานได้ เพิ่ ม ขึ้ น นี้
เป็นการสร้างแรงจูงใจที่มากขึ้นแก่ผู้บริหารให้ดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้บริหาร โดยในระยะยาวแล้วจะทาให้กิจการเติบโตได้มาก
ขึ้นจากการจัดหาเงิน ทุน ที่มีเหตุมีผล ไม่ก่อหนี้มากเกินไป การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าปัจจุบัน
มากกว่าศูนย์
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยชี้ให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาจากค่าตอบแทนผู้บริหารต่อศักยภาพ
ในการดาเนินงานของบริษัทแล้ว พบว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยและ
ถูกจัดอันดับใน SET100 มีแนวโน้มที่ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมส่วนเกินจะไม่ร่วมมือกัน
ยักยอกทรัพย์สิน บริษัท หรือกระทาการอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่งผลทางลบต่อมูลค่าของ
กิจการ มูลค่าของหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือครองอยู่โดยไม่ได้รั บข่าวสารที่เท่าเทียมกัน และยังสามารถ
สรุป ได้ว่า นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการและการคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5.2 ข้อจากัดของการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้ได้เก็บข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยแก่สาธารณะ
เท่านั้น โดยข้อมูลสิทธิ์ในการออกเสียงและสิทธิ์ในกระแสเงินสดนั้นได้เก็บรวบรวมมาจาก แบบ 56-1
โดยไม่ได้ศึกษาถึงความสัมพัน ธ์อัน ลึกซึ้งของผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายและเจ้าหน้าที่บริหารแต่ละคนของ
บริ ษั ท โดยพิ จ ารณาเพี ย งนามสกุ ล เป็ น หลั ก ซึ่ งหากต้ อ งการให้ ก ารวิ เคราะห์ แ ม่ น ย ามากยิ่ งขึ้ น
ควรทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงลึกนี้ด้วย
นอกจากนี้ ใน แบบ 56-1 ในส่ ว นของโครงสร้ า งเงิ น ทุ น ในบางครั้ ง มี ข้ อ จ ากั ด ใน
การสืบค้นข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือตระกูลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจากัดซ้อนบริษัท
จากัดอีกที ทาให้ ไม่มีการแสดงข้อมูลต่อสาธารณะ อีกทั้งข้อมูลใน แบบ 56-1 ของแต่ล ะบริษัท มี
ความละเอี ย ดไม่ เท่ า กั น อาจท าให้ ค่ า ที่ บั น ทึ ก ส่ ง ผลต่ อ การวิ เคราะห์ ได้ ไม่ แ ม่ น ย า เช่ น ข้ อ มู ล
ค่าตอบแทนผู้บริหาร สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่แสดงเป็นค่าร้อยละ เป็นต้น
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5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต
งานวิจัยฉบับนี้ได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารต่อศักยภาพในการดาเนินงาน โดยใช้
ROA เป็ น ศักยภาพในการดาเนิ น งาน แต่จากงานวิจัยในอดีตพบว่ามีปัจจัยอีกมากมายที่ส่ งผลต่อ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร เช่น โอกาสในการเติบโตของกิจการ ผลการดาเนินงานของบริษัทคู่แข่ง เป็นต้น
ซึ่ ง หากต้ อ งการให้ ก ารวิ เ คราะห์ มี ค วามหลากหลายและพบประเด็ น ส าคั ญ ที่ เป็ น ประโยชน์
ควรทาการศึกษาในปัจจัยต่าง ๆ
อีกทั้ งงานวิจั ย ฉบั บ นี้ ได้ศึกษาต้นทุน ความเสี่ ยงของผู้ บ ริห ารลดลงจึงมีแนวโน้มที่ จะ
ร่วมมือกับผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม แต่เป็นไปได้เช่นกันว่าต้นทุนความเสี่ยงของผู้บริหารอาจเท่าเดิม
หรือเพิ่มขึ้น แต่ผลประโยชน์ที่ผู้บริหารได้รับกลับเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ในส่วนนี้ผู้วิจัยคิดว่าหากสามารถ
ศึกษาถึงผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยมาก เพราะนั่นหมายถึงว่า
ไม่มีการลดต้น ทุน ความเสี่ย งใด ๆ แต่เพิ่มรายจ่ายให้ เป็นผลประโยชน์ต่อตัวเองของผู้ บริห ารและ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ย่อมส่งผลเสียต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยมากกว่า
นอกจากนี้งานวิจัยฉบับได้ศึกษาเพียงแค่บริษัทที่มีขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูง ซึ่งอาจ
เป็นบริษัทที่ถูกจับตาและตรวจสอบอยู่สม่าเสมอ หากต้องการศึกษาให้ครอบคลุมกว่านี้ สามารถเพิ่ม
จานวนบริษัทเป็นบริษัททั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ หรืออาจศึกษาเฉพาะบริษัทที่มีสภาพ
คล่องต่า อาจทาให้พบความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากงานวิจัยฉบับนี้และเป็นประโยชน์ต่อการกาหนด
นโยบายในการคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อยและนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีได้
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