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Abstract
The purpose of this study is to examine the relationship between the ownership
concentration and firm performance of listed companies in the Stock Exchange of
Thailand (SET) and listed companies in Market for Alternative Investment (MAI), by using
579 companies in 2018 as the research samples. Firm performance is determined in
perspective of accounting-based and market-based performance measurements by using
return on asset ( ROA) and return on equity ( ROE) as the proxy for accounting- based
measurement and Tobin’s Q as the proxy for market-based measurements. The results
from multiple regressions analysis show no evidence of statistically significant relationship
between the ownership concentration and firm performance in all 3 proxies: return on
asset (ROA), return on equity (ROE) and Tobin’s Q in the full sample. However, there is
a positive relationship between ownership concentration and firm performance of listed
companies in Market for Alternative Investment (MAI) sample.
Keywords: Ownership Concentration, Firm Performance, the Stock Exchange of
Thailand, Market for Alternative Investment
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2562 ทีผ่ า่ นมาปั ญหาเศรษฐกิจชะลอตัวเป็ นประเด็นทีห่ ลายๆ ฝ่ าย
ให้ค วามสนใจ ซึ่งอาจมาจากหลายเหตุการณ์ด้วยกัน เช่น สงครามการค้าจีน -สหรัฐอเมริกา
(Trade War) เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกง ซึ่งส่งผลกระทบไปยังเศรษฐกิจโลก รวมทัง้ ประเทศไทย
ที่ยงั ได้รบั ผลกระทบไม่น้อย รัฐบาลไทยได้มมี าตรการทัง้ ด้านการคลังและด้านนโยบายการเงิน
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยรับมือเศรษฐกิจขาลง โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวลงจากปี พ.ศ. 2561 และในครึง่ แรกของปี พ.ศ. 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่าที่สุดที่
ร้อยละ 2.3 ซึ่งสาเหตุหลักคือ การชะลอตัวอย่างรวดเร็วของการส่งออก จากความเสี่ยงของ
นโยบายเศรษฐกิจโลกทัง้ สงครามการค้าและ Brexit บทบาทของรัฐบาลไทยได้ออกมาตรการลด
ค่าครองชีพผูม้ รี ายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “มาตรการเติมเงินบัตรประชารัฐ” มาตรการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วภายในประเทศ “ชิม ช็อป ใช้” มาตรการช่วยเหลือเกษตรการรายย่อยและ
เกษตรการประสบภัยแล้ง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ หักค่าใช้จ่ายเพื่อ
การลงทุนซื้อเครื่องจักร 1.5 เท่า และการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน SMEs ซึ่งมาตรการ
เหล่ า นี้ มีว ตั ถุ ป ระสงค์ในการกระตุ้น การบริโ ภคและการลงทุ นของภาคเอกชน (แหลงที่มา:
https://www.posttoday.com)
จากปั ญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้นักลงทุนปั จจุบนั ต่างหาหลักประกันและสร้าง
ความมันคง
่ มังคั
่ งให้
่ กบั บริษทั หรือองค์การของตนเอง รวมไปถึงประชาชนทัวไปที
่ ต่ อ้ งการสร้าง
หลักประกันในชีวติ ให้กบั ตนเอง ซึ่งหุ้นเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายๆ ฝ่ าย หลายๆ บุค คล
ให้ค วามสนใจและต้องการลงทุนสูง แต่จากงานวิจยั หลายฉบับที่ผ่านมาพบว่า ลักษณะของ
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ส่วนใหญ่ทวโลกมี
ั่
ลกั ษณะเป็ นแบบกระจุกตัวของความเป็ นเจ้าของ
(Ownership Concentrate) โดยจะมีผู้ถือหุ้น รายใหญ่ เพีย งไม่ ก่รี ายเท่า นัน้ ที่มีอานาจในการ
ควบคุมจัดการ รวมถึงการแต่งตัง้ คณะกรรมการผู้บริหารของกิจการ ซึ่งมีส่วนสาคัญในการ
กาหนดนโยบายของบริษทั (รติ วงศกิตติรกั ษ์, 2554)
ถึงแม้การกระจุกตัวของความเป็ นเจ้าของจะช่วยให้การบริหารและการลงทุนคล่องตัวขึน้
ในขณะที่โครงสร้างการถือครองหุ้นกลับเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นที่มอี านาจควบคุม (Controlling
shareholder) เอารัดเอาเปรียบผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม (Non-controlling shareholder)
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รวมไปถึงผูม้ สี ่วนได้เสียคนอื่นๆ หรือผูถ้ อื หุ้นรายย่อยด้วย อีกทัง้ ยังปิ ดกัน้ การพัฒนาผูบ้ ริหาร
มืออาชีพหรือผูบ้ ริหารรุ่นใหม่ๆ ซึ่งมีความจาเป็ นมากขึน้ สาหรับระบบเศรษฐกิจ ณ ปั จจุบนั และ
บริษทั ทีเ่ พิง่ เริม่ ต้น หรือธุรกิจทีเ่ กิดใหม่ (Startup)
การกระจุกตัวของความเป็ นเจ้าของนัน้ มีทงั ้ ข้อดีขอ้ เสียควบคู่กนั ไป โดยในแง่ของประโยชน์
การกระจุกตัวของเจ้าของสามารถลดปั ญหาตัวแทน (Agency problem) ระหว่างผู้ถือหุ้นกับ
ผูบ้ ริหารและยังสามารถปรับปรุงผลการดาเนิน งานของบริษทั (Firm Performance) ให้ดขี น้ึ ได้
อีกด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นรายบุคคลจะมีอานาจน้ อยที่จะเข้าไปตรวจสอบการทางานของผู้บ ริห าร
ในขณะทีก่ ารกระจุกตัวทีเ่ ป็ นนักลงทุนรายใหญ่จะมีแรงจูงใจและอานาจทีเ่ พียงพอในการควบคุม
กิจการ ทัง้ นี้ผถู้ อื หุ้นที่มอี านาจในการควบคุมกิจการหรือมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบเครือญาติ
มักจะทาหน้าที่เป็ นกรรมการหรือผูน้ าที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจโดยตรง ในทางกฎหมายและ
ทางด้านการเงินสามารถเป็ นตัวแทนปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ในเรื่องของการเพิม่ ต้นทุน
ผูบ้ ริโภค ควบคุมผลประโยชน์ในเงินปั นผล คุ้มครองผูถ้ ือหุ้นทีอ่ ่อนแอโดยการจากัดการเวนคืน
อีกทัง้ ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเมื่อบริษทั เผชิญกับปั ญหาทางการเงินจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่า แต่ในแง่ของข้อเสียของการกระจุกตัวของความเป็ นเจ้าของนัน้ อาจเพิม่ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่า งผู้ถือ หุ้น ที่มีอานาจควบคุม กับ ผู้ถือหุ้น ส่วนน้ อย
ในตลาดเกิดใหม่ กลไกการควบคุมภายนอกค่อนข้างอ่อนแอและสถาบันทีไ่ ด้รบั การพัฒนาน้อย
อาจมีความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อการระดมทุน ต้องเผชิญกับข้อจากัดทางการเงินเนื่องจาก
ต้องพึ่งพาความมังคั
่ งของผู
่
ถ้ อื หุน้ เพื่อสร้างกระแสเงินสดภายในเพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการ
ใหม่ๆ ลดการกระจายการลงทุนในผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจควบคุมและประสิทธิภาพในการแบกความ
เสี่ยง การเข้าถึงแหล่งเงินภายนอกน้อยลงบ่งบอกถึงผลการดาเนินงานที่ต่ าลงเนื่องจากต้นทุน
เงินทุนที่สูง ผูถ้ อื หุ้นที่มอี านาจควบคุมกิจการมัก ปฏิบตั ติ วั เองเหมือนโครงสร้างผูถ้ อื หุ้น แบบ
ครอบครัวหรือตัวแทนในตาแหน่งการจัดการมากกว่าการจ้างบุคคลภายนอกทีม่ คี ุณภาพสูงอาจ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ทัง้ นี้การกากับดูแลกิจการที่ดียงั มีส่วนช่วยสร้างความน่ าเชื่อถือให้แก่กิจการได้ด้วย
การแข่งขันทีร่ ุนแรงบวกกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปั จจุบนั ทาให้องค์กรและกิจการต่างๆ ต้องมี
การกากับดูแลกิจการที่ดเี พื่อสร้างความได้เปรียบและเป็ นต้นทุนทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทาให้
นักลงทุนเชื่อมันในการด
่
าเนินงานที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ของ
คณะกรรมการ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่สาคัญยิง่ สาหรับบริษทั จดทะเบียนที่มปี ระชาชนเป็ นผูถ้ อื หุ้นและ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) หรือผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) แต่การสร้างความเชื่อมัน่
เพียงอย่างเดียว ก็ไม่เพียงพอสาหรับบริษทั จดทะเบียนทีด่ ไี ด้ เนื่องจากทัง้ ภาคธุรกิจและผูล้ งทุน
ต่างต้องการผลประกอบการที่ดขี องกิจการ ดังนัน้ กิจการสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจได้ และมีความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ผูค้ นรอบข้าง เพื่อให้บริษทั สามารถ
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เติบโตอยู่รอดได้ในระยะยาวด้วย ดังที่ค ณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกากับดูแลกิจการที่ดหี รือ Corporate Governance Code (CG Code)
เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ใิ ห้คณะกรรมการบริษทั
เมื่อ อ้ า งถึง งานวิจ ัย เกี่ย วกับ โครงสร้ า งผู้ถือ หุ้ น สัด ส่ ว นการถือ ครองหุ้ น (ฐิติพ ร
ศรีอรุณรุ่งเรือง, 2558, ณัฐกานต์ เกียรติมงคลเลิศ , 2558) ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะศึกษาเฉพาะ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นกิจการขนาดใหญ่ มีผศู้ กึ ษาและ
วิจยั เป็ นจานวนมาก แต่ในขณะที่บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for
Alternative Investment - MAI) นัน้ ผูท้ าการศึกษาวิจยั บ้างแต่กย็ งั ไม่มากนัก
ทัง้ นี้ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอเป็ นตลาดหลักทรัพย์แห่งทีส่ องของประเทศไทย ก่อตัง้
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2542 และเปิ ดทาการซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.
2544 มีจุดประสงค์การทางานโดยทัวไปเหมื
่
อนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock
Exchange of Thailand - SET) ซึ่งตลาดเอ็มเอไอนี้ จะเน้นไปที่กจิ การขนาดกลางและขนาดย่อม
(Small and Medium Enterprise - SME) โดยมีทุนชาระแล้วเฉพาะหุน้ สามัญ (หลังเสนอขายหุน้
แก่ประชาชน) ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดให้
กิจการต้องมีทุนชาระแล้วขัน้ ต่ า 300 ล้านบาท โดยเน้ นไปที่ธุรกิจที่มีแนวโน้ มการเติบ โตดี
มีศกั ยภาพและรองรับธุรกิจได้ทุกขนาด เพราะไม่มีการจากัดทุนจดทะเบียนชาระแล้วขัน้ สูง
เพียงแค่มกี าไรสุทธิในปี ล่าสุดก่อนยื่น คาขอจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ระยะเวลาใน
การประกอบธุรกิจต่อเนื่องที่สนั ้ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังสามารถกระจายการถือหุ้นรายย่อยได้
อย่างน้อย 300 ราย (หลังเสนอขายหุน้ แก่ประชาชน) โดยกาหนดให้มมี ูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด (Market Capitalization) มากกว่า 1,000 ล้านบาทขึน้ ไป
อย่างไรก็ดี การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กับผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) และ
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เป็ นการนาไปสู่คาถามของงานวิจยั นี้ ว่า การกระจุกตัวของ
ความเป็ นเจ้าของมีผลต่อความสามารถในการทากาไร (Profitability) และผลการดาเนินงาน
หรือไม่ ทัง้ ในตลาดหลักคือบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ
ในตลาดรองคือบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับ
แรกกับผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)
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ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุน้ โดยผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
กับผลการดาเนินงาน โดยใช้ขอ้ มูลจากบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) และบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเก็บข้อมูล
ได้จาก SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) งบการเงิน รายงานประจาปี
และแบบแสดงรายการ 56-1

คานิยามศัพท์
สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง การกระจุกตัวของผูถ้ อื หุน้ ที่
ถือหุน้ ของกิจการ 10 อันดับแรก
การกากับดูแลกิ จการ (Corporate Governance) หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการ
กากับดูแล รวมทัง้ กลไกมาตรการทีใ่ ช้กากับการตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ซึ่งรวมถึง (1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลัก (objectives) (2) การกาหนดกลยุทธ์
นโยบาย และพิจารณาอนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณและ (3) การติดตาม ประเมิน และดูแล
การรายงานผลดาเนินงาน (https://www.sec.or.th)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment – MAI) จัด ตัง้
ภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นตลาดทางเลือกในการระดมทุน
ระยะยาวของธุรกิจ โดยได้เ ปิ ดดาเนินการอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2542 เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เติบโตอย่างยังยื
่ น ด้วยความโปร่งใส มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม เสริมสร้างเครือข่ายเพื่อความพร้อมในการแข่งขัน (https://www.set.or.th)
ผลการดาเนิ นงาน (Firm Performance) ในการศึกษาครัง้ นี้ใช้อตั ราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (Return on Asset Ratio: ROA) เพื่อแสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย์รวมทีก่ จิ การมีอยู่ว่าก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปกาไรให้กบั ธุรกิจมากหรือน้อยอย่างไร
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on Equity Ratio: ROE) อัตราส่วนนี้ยงิ่ มีค่า
สูงเท่าไรยิง่ ดีเพราะแสดงให้เห็นว่าเงินในส่วนของเจ้าของนัน้ ให้ผลตอบแทนที่สูงทาให้บริษัท
สามารถสร้างกาไรได้มาก โดยทัง้ ROA และ ROE คือการวัดผลการดาเนินงานในมุมมองบัญชี
และใช้ Tobin’s Q ในการวัดผลการดาเนินงานในมุมมองตลาด ซึ่งเป็ นตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน
ทีค่ านึงถึงมูลค่าทางการตลาดของกิจการ
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่ วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกกับ
ผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ว่าจะมีผลกระทบและทิศทางอย่างไร
2. เป็ นประโยชน์ต่อเจ้าของ ผูม้ สี ่วนได้เสียและผูบ้ ริหารในการพัฒนาองค์กรอีกทัง้ ยัง
ช่วยปรับปรุงผลการดาเนินงานให้ดขี น้ึ
3. เป็ นประโยชน์ต่อการช่วยในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ผูถ้ อื หุ้นและผูม้ สี ่วน
เกีย่ วข้อง
4. เป็ นประโยชน์ ต่อหน่ วยงานกากับดูแลกิจการเพื่อตรวจสอบว่าสัดส่วนการถือหุ้น
แบบกระจุกตัวจะส่งผลกระทบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียของกิจการอย่างไร เพื่อนาไปเป็ นแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาการกากับดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักลงทุน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎี
Entrenchment Effect Theory (Morck, Shleifer and Vishny, 1988) ทฤษฎีการรักษา
ผลประโยชน์อย่างเหนียวแน่ น อธิบายไว้ว่า เมื่อผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่หรือผูบ้ ริหารมีสดั ส่วนการถือ
หุน้ เป็ นจานวนมากอาจทาให้พวกเขามีอานาจในการออกเสียงมากเพียงพอทีจ่ ะรักษาผลประโยชน์
ของตนเอง อาจมีแรงจูงใจในการถ่ายโอนผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุ้นรายย่อยมาเป็ นของตนเอง
หรือจ่ายผลตอบแทนจานวนมากให้แก่ตนเอง ดังนัน้ การที่ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ มีการถือหุ้นอย่าง
กระจุกตัวสูง มีอานาจในการควบคุม มีพฤติกรรมที่ไม่สร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการ (Nonmaximizing behavior) ซึ่งส่งผลเสียต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยก็เป็ นได้
Alignment Effect Theory (Fan and Wong, 2002) ทฤษฎีการปรับผลประโยชน์ เ ข้า
หากัน ได้อธิบายการถือหุ้นแบบกระจุกตัวที่มลี กั ษณะแตกต่างไปจากทฤษฎี Entrenchment
Effect อย่างสิน้ เชิง การให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจควบคุมถือหุน้ เพิม่ ขึน้ นัน้ อาจช่วยทาให้ผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมและผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมมีค วามสอดคล้องเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันมากยิง่ ขึน้ การถือหุ้นดังกล่าวทาให้สทิ ธิในกระแสเงินสดเพิม่ สูงขึน้ ดังนัน้ หาก
ผูถ้ อื หุ้นที่มอี านาจควบคุมยังคานึงถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็ นหลัก อาจทาให้มูลค่าหุน้ ของ
พวกเขาลดลง แต่หากพวกเขาบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ กจิ การ มูลค่าหุ้นของพวก
เขาย่อมสูงขึน้ ตามไปด้วย
Agency Theory (Jensen and Meckling, 1976) ศิลปพร ศรีจนเพชร,
ั่
2551 กล่าวว่า
ทฤษฎีตวั แทนเป็ นทฤษฏีท่ใี ช้อธิบายกลไกการกากับดูแลกิจการซึ่งสะท้อนพฤติกรรมของคน
และความเป็ นไปในองค์กร และใช้อธิบายมูลเหตุจูงใจของผูบ้ ริหารในการประพฤติมชิ อบ เช่น
การตกแต่งบัญชี เพื่อยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ทค่ี วรจะเป็ นของผูถ้ อื หุน้ มาเป็ นประโยชน์อนั มิ
ควรได้ของผูบ้ ริหาร
ทฤษฎีตวั แทน (Agency Theory) มองว่าเจ้าของกิจการไม่สามารถบริหารงานเพียงผูเ้ ดียว
ได้จึงทาให้ต้องมีบุคคลที่เข้ามาช่ว ยในการบริหารงานแทนเจ้าของกิจการ ทฤษฎีน้ีอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็ นตัวแทนว่าเกิดขึน้ ระหว่างบุคคล 2 ฝ่ าย โดยที่ฝ่ายมอบอานาจคือ
ตัวการ (Principal) ในขณะที่อกี ฝ่ ายที่ได้รบั มอบอานาจในการบริหารงานคือ ตัวแทน (Agent)
หากผูบ้ ริหาร (ตัวแทน) ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารงาน ทางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้
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ได้ผลการดาเนินงานตรงตามความต้องการของผูถ้ อื หุน้ (ตัวการ) โดยไม่เอาผลประโยชน์ทค่ี วร
จะเป็ นของผู้ถือหุ้นมาเป็ นของตนเอง ก็จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ สูงสุดกับบริษทั ความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ จะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ในทางกลับกันหากผูถ้ อื หุ้นกับผูบ้ ริหาร
มีค วามต้องการที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
ก่อให้เกิดปั ญหาการเป็ นตัวแทน (Agency problem) ขึ้นได้ ผู้บริหารจะสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้กบั ตัวเองโดยไม่คานึงว่าการกระทานัน้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและบริษั ท
หรือไม่
ปั ญหาความขัดแย้งระหว่างตัวการและตัวแทน ตามการศึกษาของ McColgan (2001)
สามารถแยกสาเหตุการเกิดปั ญหาได้ดงั นี้
1. Moral-Hazard คือ ปั ญหาความขัดแย้งทีเ่ กิดจากผูบ้ ริหารซึ่งเป็ นตัวแทน บริหารงาน
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เช่น ผูบ้ ริหารนาทรัพยากร
ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว โดยทรัพยากรเหล่านัน้ ไม่ได้ถูกนาไปใช้ในกระบวนการที่ทาให้เกิด
ประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้แก่บริษทั
2. Earnings Retention คือ ปั ญหาความขัดแย้งทีเ่ กีย่ วกับขนาดของกิจการ (Firm Size)
ที่วดั โดยกาไรสะสมของบริษัท ซึ่งผู้บ ริหารจะใช้ประโยชน์ จากกาไรสะสมโดยการใช้นโยบาย
โครงสร้างเงินทุนที่เป็ นแหล่งเงินทุนภายใน (กาไรสะสม) มากกว่าการหาแหล่งเงินทุนจาก
ภายนอก (เจ้าหนี้) เพื่อลดการถูกตรวจสอบการบริหารงานจากบุค คลภายนอก ส่งผลทาให้
ผลตอบแทนในรูปของเงินปั นผลของผูถ้ อื หุน้ ลดลง
3. Time Horizon คือ ปั ญหาความขัดแย้งที่เกิดจากระยะเวลาการลงทุน โดยผูถ้ อื หุน้
จะให้ความสาคัญต่อกระแสเงินสดของบริษทั ในอนาคต แต่ผบู้ ริหารจะให้ความสาคัญต่อกระแส
เงินสดของบริษทั ในช่วงระยะเวลาที่ตนบริหารอยู่เท่านัน้ เป็ นเหตุให้ผู้บริหารมักจะลงทุนใน
โครงการสัน้ ๆ มากกว่าโครงการระยะยาวถึงแม้ว่าโครงการระยะยาวจะให้ผลตอบแทนทีส่ ูงกว่า
ซึ่งมักเกิดกับผูบ้ ริหารระดับสูงทีใ่ กล้เกษียณแล้ว
4. Risk Aversion คือ ปั ญหาความขัดแย้งทีเ่ กิดจากพฤติกรรมการยอมรับความเสี่ยง
จากการลงทุนของผู้บริหาร ซึ่งเกิดจากค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รบั ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ผลการ
ดาเนินงานของบริษัท ผู้บริหารได้รบั เพียงผลตอบแทนที่เป็ นเงินเดือนเท่านัน้ ซึ่งคงที่ ดังนัน้
ผูบ้ ริหารมักเลือกลงทุนในโครงการทีม่ คี วามเสีย่ งต่า เพราะตนเองไม่ได้ประโยชน์ในส่วนนี้
Stakeholder Theory (R.Edward Freeman, 1984) ทฤษฎีผมู้ สี ่วนได้เสียเป็ นทฤษฎีท่ี
มีค วามเกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดการองค์กรและแนวคิดจริยธรรมธุรกิจที่เน้นคุณธรรมและ
ค่านิยมในการบริหารจัดการองค์กร การให้ความสาคัญกับผูม้ สี ่วนได้เสียจะทาให้เกิดผลประโยชน์
กับทัง้ บริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ (Freeman, 1984) โดยทัวไปผู
่ ป้ ระกอบการจะให้ความสาคัญ
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กับการแสวงหากาไร การสร้างความสามารถให้เหนือกว่าคู่แข่ง การลดต้นทุนให้ได้มากทีส่ ุด แต่
ปั จจัยผูม้ สี ่วนได้เสียถือเป็ นปั จจัยหนึ่งทีท่ าให้ผปู้ ระกอบการประสบความสาเร็จ การมีความสัมพันธ์
ที่ดีกบั ผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด หรือแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรทีม่ ปี ระโยชน์ระหว่างกัน และทาให้ผปู้ ระกอบการเข้าใจสภาพแวดล้อมทางสังคมได้ดขี น้ึ
รวมทัง้ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผูป้ ระกอบการ
ผูม้ สี ่วนได้เสียแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลักๆ คือ
1. ผูม้ สี ่วนได้เสียหลัก เช่น ลูกค้า คู่แข่ง ผูผ้ ลิตวัตถุดบิ พนักงาน และผู้ถอื หุน้
2. ผูม้ สี ่วนได้เสียรอง ได้แก่ รัฐบาล องค์กร ชุมชน สภาพแวดล้อม หรือนักเคลื่อนไหว
ต่างๆ
โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นกระจุกตัว (Ownership Concentration : OC) ในการศึกษาโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้นมักพิจารณาในด้านผลการดาเนินงานของบริษัทที่แตกต่า งกันซึ่ง ผลกระทบมาจาก
สัดส่วนของผูถ้ อื หุ้น โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ถือว่าเป็ นเจ้าของบริษทั และสัดส่วนผูถ้ อื หุน้ กระจุก
ตัวมีผลต่อการดาเนินงานหรือไม่ อาจมองได้ทงั ้ 2 แบบ แบบแรกคือการถือหุน้ แบบกระจุกตัวที่
ผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ มีอานาจควบคุมกิจการโดยจะพยายามรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง สามารถสร้างกาไรสูงสุดและผลการดาเนินงานที่ดี ส่วนแบบที่สองคือ
การถือหุ้นแบบกระจุกตัวที่อาจทาให้ผถู้ อื หุ้นที่มอี านาจควบคุมสามารถเข้าไปเวนคืนสิทธิของ
ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย เพื่อควบคุมและตักตวงผลประโยชน์ให้ก ับกลุ่ม การกระจุกตัวแบบนี้ส่วนใหญ่
มีลกั ษณะการบริหารงานแบบครอบครัวหรือผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นสมาชิกครอบครัว ใช้สทิ ธิในการเลือก
บุคคลในครอบครัวเข้ามาบริหารงานหรือเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง แต่ขาดความเชีย่ วชาญในเรื่อง
ของการบริหารงานงานและประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และ
ยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ไปสู่ครอบครัวของตน

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สุทธิชา เกริกฤทธิ ์ (2550) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกาไรกับสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ถือโดยนักลงทุนสถาบันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั คือบริษัททัง้ หมดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยที่
ดาเนินงานในช่วง พ.ศ. 2548-2549 และเป็ นบริษทั จดทะเบียนที่มกี ารดาเนินงานต่อเนื่อ งกัน
ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยใช้ขอ้ มูล
การจัดการกาไร สัดส่วนการถือหุน้ ทีถ่ อื โดยนักลงทุนสถาบัน สัดส่วนการถือหุน้ ทีถ่ อื โดยนักลงทุน
สถาบันที่เป็ นนอมินีต่างชาติ สัดส่วนการถือหุน้ ที่ถอื โดยผูบ้ ริหาร ความเสี่ยงทางการเงิน อัตรา
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ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชี ขนาดของกิจการ การเติบโตของ
รายได้ และกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน ผลการศึกษาพบว่าสัดส่วนการถือหุน้ ของนักลงทุน
สถาบัน และสัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันที่เป็ นนอมินีต่างชาติ มีอทิ ธิพลต่อการจัดการกาไร
ของบริษทั ในทิศทางตรงกันข้ามไม่ได้มอี ทิ ธิพลในทางตรงต่อการจัดการกาไรในบริษทั เนื่องจาก
นักลงทุนสถาบันไม่ใช่บุคคลากรที่ไปเข้าร่วมในการบริหารงานของบริษทั แต่พบว่านักลงทุน
สถาบันจะสนับสนุ นให้บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการดาเนินงานที่โปร่งใส ส่งผลให้
ผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ จะมีความระมัดระวังในการบริหารงานมากยิง่ ขึน้
นุ ชธิชา ชีวสุทธิพงศ์ (2553) ศึกษาโครงสร้างผูถ้ อื หุ้นกับผลการดาเนินงานของกิจการ
โดยใช้ขอ้ มูลจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2550-2552 จานวน
475 บริษทั ใช้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเว้น บริษทั ที่ถูกเพิกถอนหรือเข้าข่ายถูกเพิกถอน บริษทั
ในกลุ่ มธุ รกิจธนาคาร เงิน ทุ นหลักทรัพย์ ประกัน ชีวติ และประกันภัย ข้อ มู ล ที่ใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุ้น (Return on Equity : ROE) อัตราส่วน Tobin’s Q
ประเภทของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ดั ส่วนการถือครองหุ้นสูงสุดในบริษทั แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ นิตบิ ุคคล
ในประเทศไทย (Local Juristic Person) บุคคลธรรมดาในประเทศ (Local Individual) และนิตบิ ุคคล
ต่างประเทศ (Foreign Juristic Person) อัตราการกระจุกตัวของผูถ้ อื หุ้น (สัดส่วนการถือครอง
หุ้นโดยผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก) ขนาดของบริษทั (Size) และโครงสร้างเงินทุน (โดยใช้
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน : D/E) ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างของผูถ้ อื หุน้ และผลการดาเนินงาน
ของกิจการมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ ไม่ว่าจะพิจารณาจากมุมมองของสัดส่วนการถือ
ครองหุ้นของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือประเภทของผูถ้ อื หุน้ การเพิม่ สัดส่วนการถือครองหุ้นเป็ นวิธี
หนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนตัวแทน (Agency Cost) ซึ่งเป็ นต้นทุนในการควบคุมการดาเนินงานของ
ผูบ้ ริหาร เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่มกั มีอทิ ธิพลต่อการดาเนินงานของบริษทั โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ปั จจัยด้านขนาดการถือครองหุ้นทีส่ ามารถส่งผลถึงการตรวจสอบทิศทางการดาเนินงานของ
ผู้บ ริห ารได้ ด้ว ยเหตุ น้ี กิจ การที่มีส ัดส่ ว นการถือครองหุ้น ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพิ่มมากขึ้น
มีแนวโน้มทีจ่ ะมีผลการดาเนินงานของกิจการทีด่ ขี น้ึ ตามมา ทัง้ นี้ปัจจัยด้านประเภทของผูถ้ อื หุ้น
มีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานของกิจการที่แตกต่างกันไป โดยสัดส่วนผูถ้ อื หุ้นประเภท
บุค คลธรรมดาและนิ ติบุคคลในประเทศมีค วามสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลการดาเนินงานของ
กิจการ เนื่องจากมีความใกล้ชดิ สามารถสอดส่องดูแลการบริหารงานได้ง่ายกว่าในขณะทีส่ ดั ส่วน
การถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลต่างประเทศมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ผลการดาเนินงานของกิจการเป็ นเพราะเป็ นความยากลาบากในการเข้าไปสอดส่องการบริหารงาน
ไม่คุน้ เคยกับสภาวะแวดล้อมของประเทศอื่นๆ ทีเ่ ข้าไปลงทุน นอกเหนือจากปั จจัยทีก่ ล่าวมานัน้
ขนาดของกิจ การและโครงสร้ า งเงิน ทุ น ยัง มีค วามสัม พัน ธ์ อ ย่ า งมีนัย ส าคัญ กับ อัต ราส่ ว น
ผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เช่นกัน โดยขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลการดาเนินงาน
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ของกิจการ หากกิจการที่มขี นาดใหญ่ มีสนิ ทรัพย์ของบริษทั เพิม่ ขึน้ ย่อมมีความได้เปรียบเชิง
การแข่งขันมากกว่ากิจการขนาดเล็ก แต่โครงสร้างเงินทุน (D/E) ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็ นลบ หาก
กิจการมีการก่อหนี้ในระดับทีส่ ูงกว่าการเพิม่ ขึน้ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ก็จะทาให้ความน่าเชือ่ ถือใน
เรื่องของสภาพคล่องของกิจการลดต่ าลง ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินและภาระการจ่ายดอกเบีย้
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกิจการ
นฤมล ล้อพงศ์ไพบูลย์ (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ของคณะกรรมการ โครงสร้างผูถ้ อื หุ้น
และผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ มเอไอ โดยใช้ขอ้ มูลบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553 ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
รวมจานวน 40 บริษัท 200 ข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิน แบบรายการ 56-1 และ
รายงานประจาปี โดยใช้จานวนคณะกรรมการ (Board of Directors) สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ
(Independent Directors) การกระจุกตัวของผูถ้ อื หุน้ (Ownership Concentration) โดยพิจารณา
จากสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่สูงสุด 3 อันดับแรก ผูถ้ อื หุ้นที่มอี านาจควบคุมเป็ น
ชาวต่างชาติ (Foreign Controlling Shareholder) อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E ratio) ขนาดของ
กิจการ (Size) อัตราส่วน Tobin’s Q และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ผลการศึกษา
พบว่ากลไกการกากับดูแลกิจการไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานของกิจการอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ยกเว้นการมีผถู้ อื หุน้ ควบคุมเป็ นชาวต่างชาติ และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนทีม่ คี วามสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลการดาเนินงานทีว่ ดั ด้วยค่า Tobin’s Q อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
95% ส่วนโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ จากบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอทีเ่ ป็ นตลาดขนาด
เล็ก มีจานวนบริษทั จดทะเบียนน้อย มีผทู้ าธุรกรรมในตลาดไม่มากนัก ผูถ้ อื หุ้นมีการกระจุกตัว
สูง ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยมีบทบาทน้อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่คอื คนทีม่ อี านาจบริหารงานต่างๆ เอง กลไก
การกากับดูแลกิจการด้านโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ จึงไม่ ค่อยมีความสาคัญ การกระจุกตัวของผูถ้ อื หุน้
อาจส่งผลลบต่อผลการดาเนินงานของกิจการถ้าผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่กบั ผูถ้ อื หุ้น
รายย่อยไม่สอดคล้องกัน ผู้ถือหุ้นควบคุมเป็ นชาวต่างชาติมคี วามสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม
กับผลการดาเนินงานที่วดั ค่า Tobin’s Q เนื่องจากเป็ นชาวต่างชาติไม่ได้อยู่ในประเทศไทย
การตรวจสอบการทางานของผูบ้ ริหารจึงไม่มปี ระสิทธิภาพมากนัก เช่นเดียวกับอัตราส่วนหนี้สนิ
ต่อทุนทีม่ คี วามสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับผลการดาเนินงาน เพราะการมีหนี้มาก ทาให้ผบู้ ริหาร
กลัวว่าผลตอบแทนของกิจการที่ได้มาจะตกแก่เจ้าหนี้มากกว่าตนเอง นอกจากนี้การมีหนี้มาก
ทาให้เจ้าหนี้มอี านาจในการควบคุมกิจการอาจส่งผลเสียต่อกิจการ
รติ วงศกิตติรกั ษ์ (2554) ศึกษาผลกระทบของโครงสร้างผูถ้ อื หุ้นต่อมูลค่ากิจการของ
บริษทั ในประเทศไทย โดยใช้ขอ้ มูลจากบริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวน
348 บริษทั ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2553 ได้กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 2,436 บริษทั ใช้ขอ้ มูลทางการเงิน
ได้แก่ มูลค่าตลาดในส่วนของผูถ้ อื หุ้น (Market value of Equity) มูลค่าทางบัญชีในส่วนของผู้ถอื หุ้น
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(Book value of Equity) มูลค่าสินทรัพย์ ยอดขาย และโครงสร้างผู้ถอื หุ้น ซึ่งโครงสร้างผูถ้ อื หุน้
แบ่งกลุ่มของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 3 กลุ่มคือ กลุ่มครอบครัว (Family firms) หน่วยงานของรัฐ (State
firms) และนักลงทุนต่างชาติ (Foreign firms) โดยการวัดมูลค่ากิจการคือ Tobin’s Q ซึ่งคานวณ
จากอัตราส่วนมูลค่าตลาดของหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีของหุ้นโดยใช้ปัจจัยในส่วนของสิทธิใน
กระแสเงินสด และสิทธิในการออกเสียงในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า การถือสิทธิในความ
เป็ นเจ้าของของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ในทุกโครงสร้างของผูถ้ อื หุน้ ยิง่ มีสดั ส่วนมากเท่าไร จะยิง่ ส่งผลให้
กิจการมีมูลค่าสูงยิ่งขึ้น บริษัทที่เป็ นกลุ่มครอบครัวจะยังมีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งแตกต่างจากกลุ่ม
บริษทั รัฐบาล และต่างชาติ ทีม่ แี นวโน้มทีก่ จิ การจะมีมูลค่าทีล่ ดต่าลง สาเหตุเช่นนี้อาจเป็ นผลมา
จากบริษัทในกลุ่มครอบครัวเป็ นกิจการที่มีการส่งต่อระหว่างรุ่นสู่รุ่ นในตระกูลเดียวกัน จึงมี
แรงจูงใจในการสร้างมูลค่าให้แก่กจิ การยิง่ ขึน้
ณัฐกานต์ เกียรติมงคลเลิศ (2557) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการถือหุน้ โดยผูบ้ ริหาร
การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั ต่อผลการดาเนินงานของบริษทั โดยใช้ขอ้ มูล
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 จานวน 397
บริษทั ซึ่งยกเว้นบริษทั ในกลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจประกันภัย -ประกัน
ชีวติ รวมถึงกลุ่มบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างฟื้ นฟูกจิ การ และบริษทั ทีม่ ขี อ้ มูลไม่ครบถ้วน ทาการรวบรวม
ข้อมูลแบบทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงาน
ประจาปี ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 1,122 ปี บริษทั (Firm-year) ซึ่งประกอบไปด้วย อัตราผลตอบแทน
จากสิน ทรัพ ย์ (Return on asset : ROA) การถือ หุ้น โดยผู้บ ริห าร (Managerial ownership)
ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (Board size) สัดส่วนกรรมการอิสระ (Board independence)
การแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างประธานคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (Split of the roles of
chairman and CEO) ขนาดของบริษทั (Firm size) อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์ (Debt to asset
ratio) อัตราการเติบโตของบริษัท (Growth rate) ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนการถือหุ้นโดย
ผูบ้ ริหารนัน้ มีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานในเชิงบวก แสดงให้เห็นว่า หากมีการให้ผบู้ ริหาร
ถือหุ้นมากขึน้ จะช่วยให้ผลการดาเนินงานของบริษทั ดียงิ่ ขึน้ ในขณะที่การถือหุน้ โดยผูบ้ ริหารมี
ความสัมพันธ์กบั การกากับดูแลของคณะกรรมการบริษทั ในเชิงลบ หากผูบ้ ริหารถือหุ้นมากขึน้
อาจส่งผลให้การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั มีประสิทธิภาพลดลง ความสัมพันธ์
ระหว่างการถือหุ้นโดยผูบ้ ริหารและผลการดาเนินงานของบริษทั ในช่วงแรกของการถือหุ้นโดย
ผูบ้ ริหารในสัดส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 43.97 นัน้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการดาเนินงานของ
บริษทั อย่างมีนัยสาคัญแต่ช่วงที่สองการถือหุ้นโดยผูบ้ ริหารในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 43.97
มีความสัมพันธ์ในทางลบกับผลการดาเนินงานของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
Jennifer Tunga Janang, Rosita Suhaimi, and Norhana Salamudin (2015) ได้ศกึ ษา
การกระจุกตัวและโครงสร้างของความเป็ นเจ้าของสามารถเชือ่ มโยงกับผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
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ด้วยตัวแบบการวิเคราะห์ขอบเขตผลผลิตเชิงสุ่ม (Stochastic Frontier Analysis : SFA) กับ
ผลกระทบทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ โดยใช้ขอ้ มูลของบริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับรัฐบาลจานวน 31 แห่ง
(Government-linked companies :GLCs) ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
(Bursa Malaysia) ในระยะเวลา 12 ปี (2544-2555) ผลการศึกษาครัง้ นี้ ยืนยันว่ารัฐบาลที่มี
บทบาทในการติดตามผลการดาเนินงานของ GLCs นัน้ มีความสาคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต อย่างมีนัยสาคัญ แต่พบว่าการถือหุ้นที่มกี ารกระจุกตัว ของความเป็ นเจ้าของสูงและ
การถือครองหุน้ แบบไขว้ในหมู่ GLCs สามารถมีอทิ ธิพลต่อรายได้ ส่วนประเด็นของสัดส่วนการ
ถือหุ้นของผูบ้ ริหารทีไ่ ม่เป็ นอิสระ สามารถลดต้นทุนตัวแทนได้หรือไม่นนั ้ ยังไม่สามารถสรุปได้
ในการศึก ษานี้ นับ ตัง้ แต่ มีก ารกากับ ดูแ ลกิจการในปี 2543 การถือ ครองหุ้น ในหมู่ผู้บริหาร
ระดับสูงได้ลดลงอย่างมากและแทบไม่มอี ยู่ในบริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับรัฐบาล
Ke Li, Lei Lu, Usha R. Mittoo, and Zhou Zhang (2015) ทาการศึกษาความเป็ นอิสระ
ของคณะกรรมการ การกระจุกตัวของความเป็ นเจ้าของ และผลการดาเนินงานของบริษทั โดยใช้
ข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2546-2551 ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศจีน พบว่า
หากการกระจุกตัวของความเป็ นเจ้าของลดน้ อยลง ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการจะมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ซึ่งจะเกิดขึน้ กับบริษทั เอกชนทีม่ ผี ถู้ อื หุ้น
ทีม่ อี านาจควบคุม แต่สาหรับบริษทั ทีถ่ อื หุน้ โดยรัฐบาลจะมีผลกระทบเล็กน้อย
ฐิตพิ ร ศรีอรุณรุ่งเรือง (2558) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ สัดส่วน
การถือหุ้นของผูบ้ ริหารกับโครงสร้างเงินทุน โดยใช้ขอ้ มูลบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ดาเนินงานตลอดปี พ.ศ. 2557 จานวน 391 บริษัททุกกลุ่มอุตสาหกรรม
ยกเว้น กิจการทีถ่ ูกเพิกถอน เข้าข่ายถูกเพิกถอน อยู่ในระหว่างฟื้ นฟูกจิ การ ไม่มรี อบระยะเวลา
บั ผญชีสน้ิ สุด 31 ธันวาคม และกิจการทีม่ ขี อ้ มูลไม่ครบถ้วนและไม่เหมาะสม กลุ่มธุรกิจการเงิน
ธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ ประกันภัยและประกันชีวติ โดยใช้ขอ้ มูล โครงสร้างเงินทุ น (หนี้สนิ
รวมต่อส่วนของเจ้าของทางบัญชีรวม : Total Liability / Book value of Total Equity) สัดส่วน
การกระจุกตัวของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ สัดส่วนการถือหุน้ ของผูบ้ ริหาร ขนาดของกิจการ ความสามารถ
ในการทากาไร อัตราการเติบโตของยอดขาย สภาพคล่อง และผลประโยชน์ ทางภาษีท่ไี ม่ใช่
หนี้สิน ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือสัดส่วนการกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นมีค วาม
สัมพันธ์กบั สัดส่วนหนี้สนิ ต่อทุนในทิศทางตรงกันข้าม หากกิจการทีม่ กี ารกระจุกตัวของผูถ้ อื หุน้
สูงจะมีสดั ส่วนหนี้สนิ ต่อทุนลดลง มีแรงจูงใจในการใช้หนี้ต่ าเพราะต้องรักษาผลตอบแทนไว้ใน
กิจการมากกว่าจ่ายให้เจ้าหนี้รวมถึงไม่อยากให้เจ้าหนี้มอี านาจในการควบคุมกิจการ ในขณะที่
สัดส่วนการถือหุน้ ของผูบ้ ริหารไม่มคี วามสัมพันธ์กบั สัดส่วนหนี้สนิ ต่อทุน สาเหตุมาจากสัดส่วน
หนี้สนิ ต่อทุน (D/E) ทีก่ จิ การดารงไว้ เพื่อลดความเสีย่ งของตนหรือจากการตัดสินใจภายในของ
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กิจการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อแสดงถึงศักยภาพและความสามารถในการดาเนินกิจการ
รวมถึงเพื่อดึงดูดนักลงทุนหรือสร้างข้อได้เปรียบเมื่อต้องการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
นริสา เยาวลักษณ์ และ ศิลปพร ศรีจนเพชร
ั่
(2558) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สัดส่วนการถือหุน้ ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่และนักลงทุนสถาบันกับผลการดาเนินงานของ
บริษัท ผลตอบแทนจากหลักทรัพย์และความแปรปรวนของผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ของ
บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่ งประเทศไทยที่ดาเนิ นงานในปี พ.ศ. 2554-2556
จานวน 378 บริษทั โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ ป็ นอิสระจากกันและการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณในการวิจยั
ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนการถือหุ้นของบุค คลภายในทัง้ สัดส่วนผู้ถือหุ้นของผู้บริหารและ
สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ ล้วนส่งผลทางบวกต่อการดาเนินงานของบริษทั การให้
ผูบ้ ริหารมีส่วนร่วมในการถือหุน้ จะช่วยทาให้ผลประโยชน์ของผูบ้ ริหารสอดคล้องกับผูถ้ อื หุน้ เพิม่
มากขึน้ สร้างมูลค่าสูงสุดให้กบั บริษทั มีผลการดาเนินงานที่ดมี ากขึน้ ในส่วนของสัดส่วนการถือ
หุ้นของนักลงทุนสถาบันพบความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการดาเนินงานของบริษทั เป็ นกลไก
การกากับดูแลกิจการทีม่ ปี ระสิทธิภาพกลไกหนึ่ง เนื่องจากนักลงทุนสถาบันเป็ นผูท้ ส่ี ามารถช่วย
ติดตามการทางานของผูบ้ ริหารแทนผูถ้ อื หุ้นรายย่อย ในแง่ของผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์นนั ้
สัดส่วนการถือหุน้ ของผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่มคี วามสัมพันธ์ในทางลบกับความแปรปรวน
ของผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ เนื่องจากบุคคลภายในเป็ น ผูท้ ่มี ขี อ้ มูลภายในเกี่ยวกับบริษัท
มากกว่านักลงทุนทัวไป
่ ช่วยลดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ปั ณฑ์ณภัส ทองนุ่น (2559) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคณะกรรมการ
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ และมูลค่าตลาดของบริษทั ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ โดยศึกษาข้อมูลบริษทั
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จานวน 53 บริษทั ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2554-2557 จาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรม
โดยมีขอ้ มูลของบริษทั ครบถ้วนทัง้ 4 ปี ประกอบไปด้วย จานวนคณะกรรมการของบริษทั ความ
เป็ นอิสระของคณะกรรมการบริษทั การควบตาแหน่ งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ ใ นคนเดียวกัน จ านวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นแบบกระจุกตัว สัดส่วนการถือหุ้นของผูบ้ ริหารของบริษทั สัดส่วนการถือหุน้
ของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย สัดส่วนการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ และสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการ
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อทดสอบตัวแปรการกากับดูแลกิจการและ
มูลค่าต่อหุ้นในแง่ความสอดคล้องกัน เกี่ยวพันกันหรือไม่ และใช้วเิ คราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการและมูลค่าต่อหุ้น
บริษทั ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผลการศึกษาพบว่าจานวนคณะกรรมการ ความเป็ นอิสระ
ของคณะกรรมการบริษทั การควบรวมตาแหน่ งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นแบบ
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กระจุกตัว สัดส่วนการถือหุน้ ของผูบ้ ริหาร สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย สัดส่วนการถือ
หุ้นโดยชาวต่างชาติ และสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ราคาปิ ด
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
กานต์ธนิต พรหมโชติ (2562) ศึกษาการกระจุกตัวของผูถ้ อื หุน้ กับนโยบายการจ่ายเงิน
ปั น ผลของบริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย โดยใช้ข้อ มูล จากบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประจาปี พ.ศ. 2560 ในการวิจยั จะใช้ขอ้ มูลใน
ทุกอุตสาหกรรม ยกเว้นในส่วนของ ธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ ประกันชีวติ ประกันภัย กองทุน
ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) บริษัทที่แก้ไขการดาเนินงานไม่ได้ตามกาหนด และบริษัทที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอน โดยคัดเลือกข้อมูลบริษัทที่มรี อบระยะเวลาบัญชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่ง มีจ านวนบริษัท ที่เ ป็ น กลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 465 บริษัท ในการศึก ษาเป็ น ข้อ มู ล ทุ ติยภู มิ
(Secondary Data) จาก SET SMART ย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 ประกอบด้วย
อัตราส่วนเงินปั นผลต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ สัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร สัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก อัตราส่วนกาไรสะสมต่อทุน อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์ และขนาดธุรกิจ โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล หา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรและวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณเชิงเส้น (Multiple regression
analysis) ผลการศึก ษาพบว่า สัด ส่ ว นการถือ หุ้น ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อัน ดับ แรก อัต รา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ขนาดของธุรกิจ ราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี และอัตราส่วน
กาไร ผสะสม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราส่วนเงินปั นผลต่อส่วนผูถ้ อื หุ้น อย่างมี
นัยสาคัญ แต่อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์มคี วามสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราส่ วน
เงินปั นผลต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ อย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากเมื่อบริษทั มีหนี้สนิ จานวนมากบริษทั ก็จาเป็ น
ต้องนาผลกาไรส่วนหนึ่งไปชาระหนี้สนิ ทีม่ อี ยู่
วริศรา รุ่งโรจน์ และยอดยิง่ ธนทวี (2562) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจุกตัว
และการกระจายตัวของผูถ้ อื หุน้ กับสภาพคล่องของหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
มีขอ้ มูลครบถ้วนในช่วงปี พ.ศ.2554-2558 รวมทัง้ สิ้น 5 ปี จานวน 418 บริษทั ข้อมูลประกอบ
ไปด้วย การกระจุกตัวของผูถ้ อื หุ้น (Ownership concentration) ร้อยละของจานวนผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ 5 อันดับแรก การกระจายตัวของผูถ้ อื หุน้ (Ownership dispersion) ร้อยละของจานวนผูถ้ อื
หุ้นรายย่อย (Free float) ขนาดของบริษทั (Firm Size) ราคาหุ้น (Price) ความผันผวนของหุน้
(Volatility) ปริมาณการซื้อขายของหุ้น (Volume) ช่วงห่างราคาเสนอซื้อเสนอขาย (Bid-Ask
Spread) และอัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) ผลการศึกษาพบว่า การกระจุกตัวของผูถ้ อื
หุ้นมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย (Turnover) และอัตราส่วนสภาพคล่อง
ยิง่ มีการกระจุกตัวของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สูงจะทาให้มกี ารซื้อขายหมุนเวียนของหุน้ ลดลงเนื่องจาก
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ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่มกี ารถือหุน้ แบบระยะยาว แต่ในทางกลับกันช่วงห่างราคาเสนอซื้อเสนอขายมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวก เนื่องจากมีความผันผวนของหุน้ น้อยช่วงราคาเสนอซื้อเสนอขายแคบ
ในขณะทีก่ ารกระจายตัวของผูถ้ อื หุน้ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอัตราส่วนสภาพคล่อง นักลงทุน
รายย่อยเป็ นนักลงทุนระยะสัน้ มีความถี่ในการซื้อขายมาก แต่ ช่วงห่างราคาเสนอซื้อเสนอขาย
กลับมีความสัมพันธ์ในเชิงลบ เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ รายย่อยมีการซื้อขายเป็ นจานวนมากมีความผัน
ผวนของหุน้ มาก
ทัง้ นี้ การทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยั ในอดีตข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจุกตัวของผูถ้ อื หุน้ กับผลการดาเนินงานของกิจการ ยังไม่มขี อ้ สรุป
ทีแ่ น่ชดั โดยงานวิจยั ในอดีต พบความสัมพันธ์ทงั ้ เชิงบวกและเชิงลบ ในส่วนของการกระจุกตัวที่
ส่งผลบวก นุชธิชา ชีวสุทธิพงศ์ (2553) พบว่าโครงสร้างของผูถ้ อื หุน้ และผลการดาเนินงานของ
กิจการมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ ไม่วา่ จะพิจารณาจากมุมมองของสัดส่วนการถือครอง
หุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือประเภทของผู้ถอื หุ้น ณัฐกานต์ เกียรติมงคงเลิศ (2557) พบว่า
สัดส่วนการถือหุ้นโดยผูบ้ ริหารนัน้ มีค วามสัมพัน ธ์กบั ผลการดาเนินงานในเชิงบวก และกานต์
ธนิต พรหมโชติ (2562) พบว่า สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราส่วนเงินปั นผลต่อส่วนผูถ้ อื
หุน้ อย่างมีนยั สาคัญ ในขณะทีง่ านวิจยั ทีพ่ บว่าการกระจุกตัวส่งผลลบ ได้แก่ สุทธิชา เกริกฤทธิ ์
(2550) ซึ่ง พบว่า สัดส่ว นการถือหุ้นของนักลงทุ นสถาบันและสัดส่ว นการถือ หุ้นโดยสถาบัน
ต่างชาติ มีอทิ ธิพลต่อการจัดการกาไรของบริษทั ในทิศทางตรงกันข้าม ไม่ได้มอี ทิ ธิพลในทางตรง
ต่อการจัดการกาไรในบริษทั และนฤมล ล้อพงศ์ไพบูลย์ (2554) พบว่าการกระจุกตัวของผูถ้ อื
หุ้นรายใหญ่ 3 อันดับแรกไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานของกิจการอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ งานวิจยั นี้เป็ นการทดสอบหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยใช้ขอ้ มูลปี พ.ศ. 2561 เพื่อหาว่าการกระจุกตัว
ของผูถ้ อื หุน้ นัน้ จะส่งผลไปในทิศทางใดต่อผลการดาเนินงานของกิจการ ทัง้ ในมุมมองด้านบัญชี
(ROA, ROE) และมุมมองทางด้านตลาด (Tobin’s Q) เพื่อประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการ ผูม้ สี ่วน
ได้เสีย ผูบ้ ริหารในการพัฒนาองค์กร อีกทัง้ ยังเป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุ น ผูถ้ อื หุน้ ในการตัดสินใจ
ลงทุน รวมถึงยังเป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงานกากับดูแลกิจการเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการกากับดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศกึ ษา คือ บริษทั ทัง้ หมดทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) และบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เนื่องจากเป็ นบริษทั ทีม่ กี าร
เปิ ด ผเผยข้อมูลงบการเงินต่อสาธารณะชน ทัง้ ในรูปแบบของรายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (56-1)
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ศกึ ษา คือ บริษทั ทัง้ หมดทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) และบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ทีม่ กี ารดาเนินงานอยู่ใน
ปี พ.ศ. 2561 โดยใช้บริษทั ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมรวม 7 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร อุตสาหกรรมทรัพยากร อุตสาหกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
ยกเว้นบริษทั ใน อุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจ
ประกันชีวติ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากมีรูปแบบของงบการเงิน โครงสร้าง
ทางการเงินทีแ่ ตกต่างจากธุรกิจทัวไป
่ โดยคิดเป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 579 บริษทั แบ่งเป็ นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 448 บริษทั และบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ 131 บริษทั

กรอบแนวคิด
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่กบั ผลการดาเนินงาน ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดของงานวิจยั ดังนี้
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ตัวแปรอิ สระ (Independence variables)
สัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษทั

ตัวแปรตาม (Dependence variable)
1. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
(Return on asset : ROA)
2. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(Return on Equity : ROE)
3. Tobin’s Q

ตัวแปรควบคุม (Control Variable)
1. ขนาดของกิจการ (SIZE)
2. อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชี
ของส่วนทุน (P/BV)
3. อายุกจิ การ (AGE)
4. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
(Total Asset Turnover : TAT)
5. อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(Debt to Equity ratio : D/E)

ตัวแปรในการศึกษา
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มุ่งทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุน้
ของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษทั กับผลการดาเนินงาน ของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(MAI) ในปี พ.ศ. 2561 โดยในการศึกษาทดสอบตัวแปรอิสระทีส่ นใจ รวมถึงตัวแปรที่ใช้ในการ
ควบคุม กับตัวแปรตาม คือผลการดาเนินงาน โดยที่
ตัวแปรตาม (Dependence variable)
ROA
คือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ROE
คือ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
Tobin’s Q
คือ ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานทางด้านมูลค่าตลาด
ตัวแปรอิ สระ (Independence variables)
HICONC
คือ สัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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ตัวแปรควบคุม (Control Variable)
SIZE
คือ ขนาดของกิจการ
PBV
คือ อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชีของส่วนทุน
AGE
คือ อายุของกิจการ
TAT
คือ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
DE
คือ หนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจยั นี้เป็ นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือการนาวิธกี ารทาง
สถิตมิ าใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยข้อมูลของงานวิจยั นี้เป็ นข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary data)
จากรายงานประจาปี ซ่งึ ประกอบด้วย แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 56-1 งบการเงินประจาปี
และเว็บไซต์ของบริษทั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการทดสอบทางสถิติ การศึกษา
ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ Tobin’s Q
สัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษทั ขนาดของกิจการ อัตราส่วน
มูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชีของส่วนทุน อายุของกิจการ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
และ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น โดยเก็บข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2561 แหล่งข้อมูลที่ใช้
ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลในระบบฐานข้อมูล SET Market Analysis and Report Tool (SET
SMART) มีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรตาม (Dependence variable)
1. อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถและประสิทธิภาพ
ของฝ่ ายบริหารในการใช้สนิ ทรัพย์ของกิจการไปก่อให้เกิดกาไรกลับมา ถ้าอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ดงั กล่าวของกิจการมีค่าต่ า แสดงถึงความไม่มปี ระสิทธิภาพของฝ่ ายบริหาร ดังนัน้
ผูบ้ ริหารจึงมีแรงจูงในในการจัดการกาไรมากขึน้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี องบริษทั ของตนเอง
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการบริหารกิจการ โดยตัวแปรอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ดังนี้
ROA คือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) แทนด้วยตัวแปร
ROA ซึ่งใช้วดั ความสามารถในการทากาไร (Profitability) ของกิจการ โดยคานวณได้จากอัตราส่วน
กาไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม
กาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ =
X 100%
สินทรัพย์รวม
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2. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เป็ นอัตราส่วนซึ่งสะท้อ นให้เ ห็นผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาของกิจการ โดยหากอัตราส่วนนี้สูง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหาร
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี สามารถจัดการสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก่อให้เกิด
ผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ แต่หากกิจการมีโครงสร้างเงินทุนจากเจ้าหนี้มาก ทาให้ใช้เงินลงทุนจาก
ส่วนของเจ้าของน้อย ก็อาจทาให้อตั ราส่วนนี้สูงได้เช่นกัน ดังนัน้ อัตราส่วนผลตอบแทนของ
ผูถ้ อื หุน้ จึงอาจแสดงถึงความเสีย่ งทีต่ ามมาของกิจการด้วย
ROE คือ อัตราส่วนผลตอบแทนของผูถ้ อื หุ้น แทนด้วยตัวแปร ROE ซึ่งใช้วดั
ความสามารถของบริษทั ในการสร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื หุ้น คานวณจากกาไรสุทธิหารด้วย
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ =

กาไรสุทธิ
X 100%
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

3. Tobin’s Q
Tobin’s Q อัตราส่วนทางการเงินที่วดั ผลการดาเนินงานทางด้านมู ลค่ า ทาง
การตลาดของบริษทั (Market Value of Asset) ต่อราคาเปลีย่ นแทนของสินทรัพย์ (Replacement
Cost of Asset) ทีส่ ะท้อนข้อมูลจากงบการเงิน ผูว้ จิ ยั จึงนา Tobin’s Q มาเป็ นเครื่องมือในการวัด
มูล ผค่าของกิจการ
Tobin’s Q แทนด้วยตัวแปร Tobin’s Q ซึ่งคานวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดและหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม
Tobin’s Q =

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด + หนี้สนิ รวม
สินทรัพย์รวม

ตัวแปรอิ สระ (Independence variables)
1. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
สัดส่วนการถือครองหุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในการวิจยั ฉบับนี้ ใช้วธิ กี ารวัดสัดส่วน
การถือ ครองหุ้นโดยผู้ถือหุ้น รายใหญ่ 10 อัน ดับ แรก เนื่ อ งจากผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ท่สี ุดย่อมมี
แรงจูงใจทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อการควบคุมการดาเนินงานของกิจการ มีสทิ ธิในการออกเสียง การ
วางแผนกลยุทธ์และนโยบายทิศทางการดาเนินงานต่างๆ ของบริษทั ซึ่งส่งผลต่อการดาเนินงาน
ของกิจการ
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HICONC คือ สัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรก แทนด้วย
ตัวแปร HICONC ซึ่งใช้อตั ราส่วนร้อยละของผูถ้ อื หุ้น 10 อันดับแรกต่อจานวนผูถ้ อื หุ้นทัง้ หมด
ของกิจการ (ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดคิดเป็ น 100%)
ตัวแปรควบคุม (Control Variable)
1. ขนาดของกิ จการ
DeFond and Jiambalvo (1998) พบว่า บริษัทที่มีลกั ษณะแตกต่างกันและขนาด
ของบริษทั ทีแ่ ตกต่างกัน ซึ่งตลาดและนักลงทุนจะให้ความสาคัญในกาไรของกิจการทีม่ ขี นาดใหญ่
มากกว่ากิจการขนาดเล็ก รวมถึงการพิจารณาและให้ความสาคัญถึงวิธกี ารทางบัญชีและการเงิน
ด้วยเหตุน้ที าให้กจิ การขนาดใหญ่มกี ารจัดการกาไรมากกว่าบริษทั ขนาดเล็ก เพื่อทาให้ราคาหุน้
และผลการดาเนินงานของบริษทั สูงขึน้ โดย Kumar (2003) พบว่าขนาดและผลการดาเนินงาน
ของกิจการนัน้ มีความสัมพันธ์กนั จริง แต่เป็ นไปในทางตรงกันข้าม กิจการขนาดใหญ่จะทาให้
ผูบ้ ริหารไม่สามารถดูแลกิจการได้อย่างทัวถึ
่ งกลายเป็ นการลดมูลค่าของกิจการโดยรวมลง
SIZE คือ ขนาดของบริษทั แทนด้วยตัวแปร SIZE ซึ่ง ใช้วดั ขนาดของบริษทั โดย
คานวณได้จากลอกการิทมึ (Logarithm) ของสินทรัพย์รวม (Total Asset) ณ วันสิน้ ปี
2. อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีของส่วนทุน
อัต ราส่ ว นมู ล ค่ า ตลาดต่ อ มู ล ค่ า ตามบัญ ชีข องส่ ว นทุ น (P/BV Ratio: PBV) ค่ า
อัตราส่วนนี้บอกให้ทราบว่าราคาหุน้ ณ ขณะนัน้ สูงเป็ นกีเ่ ท่าของมูลค่าทางบัญชีของหุน้ ดังกล่าว
หากมีค่าสูงเป็ นการแสดงว่าผู้ลงทุนทัวไปในตลาดคาดหวั
่
งว่าบริษทั ดังกล่าวมีศกั ยภาพที่จะ
เติบโตสูง แต่ขณะเดียวกันก็แสดงถึงระดับความเสี่ยงสูงด้วย เป็ นอัตราส่วนเปรียบเทียบราคา
ตลาดของหุน้ สามัญกับมูลค่าตามบัญชีของหุน้ นัน้
P/BV คือ อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีของส่วนทุน แทนด้วยตัวแปร
PBV โดยคานวณได้จาก
ราคาตลาดของหุน้ ณ วันสิน้ งวดบัญชี
PBV =
มูลค่าตามบัญชีของหุน้ ณ วันสิน้ งวดบัญชี
3. อายุของบริ ษทั
อายุของบริษทั แทนด้วยตัวแปร AGE ซึ่งใช้วดั อายุของบริษทั โดยคานวณอายุของ
บริษทั จากจานวนปี ของบริษทั นับจากวันจดทะเบียนจัดตัง้ เข้าเป็ นบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยจนถึงปี พ.ศ. 2561 โดยที่ อุบลวรรณ ขุนทอง และ โสวัตรธนา ธารา (2560) ศึกษา
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ความสัมพันธ์ของโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ แบบกระจุกตัวของกลุ่มครอบครัวกับผลการดาเนินงานของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พบว่าอายุของกิจการ (AGE) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4. อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover: TAT) เป็ นค่าทีใ่ ช้วดั
ความสามารถในการดาเนินงานของบริษัทในการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทงั ้ หมด ที่บริษัท
ลงทุนไปซึ่ง สุนีย์ จตุรจาริญชัย (2550) ใช้เป็ นตัวแทนของความสามารถในการดาเนินงานเพือ่
วัดผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในการศึกษา โดยทัวไปหากบริ
่
ษทั ใดมีค่าอัตราส่วนนี้ยงิ่ สูง บริษทั
นัน้ ย่อมจะสามารถใช้เงินทุนที่ต่าลงในการสร้างรายได้ ทาให้สร้างผลกาไรได้เพิม่ ขึน้ แต่หากว่า
บริษทั ใดมีอตั ราส่วนนี้ต่ ากว่าระดับเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม หรือต่ าว่าระดับในอดีตทีบ่ ริษทั เคยมี
แล้ว แสดงให้เห็นว่าบริษทั นัน้ มีการลงทุนในสินทรัพย์มากเกินไปหรือมีรายได้ต่ าหรือมียอดขาย
ชะลอตัวลง แต่ในบางครัง้ จาเป็ นจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัทนัน้ มีการลงทุนในการ
พัฒนากิจการในส่วนอื่นๆ หรือไม่
Total Asset Turnover เป็ นอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม แทนด้วยตัวแปร TAT
ซึ่งคานวณได้ดงั นี้
Total Asset Turnover =

รายได้รวมทัง้ ปี ของงวดบัญชี
สินทรัพย์รวม (เฉลีย่ )

5. อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เป็ นอัตราส่วนทางการเงินของหนี้สนิ รวมกับส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นอัตราส่วนทีบ่ ่งบอกว่ากิจการมีหนี้สนิ ทัง้ หมดเป็ นกีเ่ ท่าของส่วนของเจ้าของ ใช้บอก
ความเสีย่ งทางการเงินของกิจการ ยิง่ มีค่าสูงเท่าไรกิจการจะมีความเสีย่ งมาก บริษทั ที่มจี านวน
เท่าของอัตราส่วนนี้สูงเท่าใดยิง่ มีโอกาสทีบ่ ริษทั จะไม่สามารถกูเ้ งินจากเจ้าหนี้ได้อกี เจ้ าหนี้หรือ
สถาบันการเงินอาจจะใช้อตั ราส่วนนี้เป็ นปั จจัยส่วนหนึ่งในการพิจารณาการอนุ มตั ิเงินทุนให้
บริษัทกู้ยืม และจากงานวิจยั ของ นฤมล ล้อพงศ์ไพบูลย์ (2554) ได้ศกึ ษาคณะกรรมการ
โครงสร้างผูถ้ อื หุ้น และผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
พบว่าความเสี่ยงทางการเงินของกิจการนัน้ มีค วามสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติก ับ ค่ า
Tobin’s Q ในทิศทางตรงกันข้าม ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากการก่อหนี้ท่มี กั ก่อให้ เกิดปั ญหาหลาย
ประการ เช่น ผูบ้ ริหารตัดสินใจไม่ลงทุนในโครงการทีด่ ี เป็ นต้น
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DE คือ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ แทนด้วยตัวแปร DE ซึ่งช่วยให้ทราบ
ว่าบริษทั มีภาระหนี้สนิ มากน้อยเพียงใดหากเทียบกับส่วนของเจ้าของ คานวณได้จากหนี้สนิ รวม
หารด้วยส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน =

หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เพื่อ
หาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่กบั ผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยแบ่งออก
เป็ น 3 ส่วนดังนี้
1. วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบไปด้วย ค่าต่ าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Std)
2. วิเคราะห์สถิตคิ ่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (Pearson Correlation) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์
และทิศทางระหว่าง ตัวแปรตาม และ ตัวแปรอิสระ เมื่อพบความสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
แต่ละตัวกับตัวแปรตาม จึงทาการวิเคราะห์ทศิ ทางของความสัมพันธ์จากเครื่องหมายหน้ าค่า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ โดยที่
เครื่อ งหมายหน้ าค่ าสัม ประสิทธิส์ หสัม พันธ์เ ป็ นบวก แสดงว่า ตัว แปรอิส ระกับ
ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ตัวแปรอิสระเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้
ตัวแปรตามเพิม่ ขึน้ ด้วย
เครื่อ งหมายหน้ า ค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์เ ป็ น ลบ แสดงว่า ตัว แปรอิส ระกับ
ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ตัวแปรอิสระเพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้
ตัวแปรตามลดลง
3. วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์
ของตัวแปรและการพยากรณ์ค่าระหว่างตัวแปรอิสระทีม่ ผี ลต่อตัวแปรตาม ซึ่งสามารถเขียนสมการ
ได้ ดังนี้
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สมการที่ 1 : ROA = β0 + β1(HICONC) + β2(SIZE) + β3(PBV) + β4(AGE)
+ β5(TAT) + β6(DE)
สมการที่ 2 : ROE = β0 + β1(HICONC) + β2(SIZE) + β3(PBV) + β4(AGE)
+ β5(TAT) + β6(DE)
สมการที่ 3 : Tobin’s Q = β0 + β1(HICONC) + β2(SIZE) + β3(AGE) +
β4(TAT) + β5(DE)
โดยที่
ROA
ROE
Tobin’s Q
HICONC
SIZE
PBV
AGE
TAT
DE

=
=
=
=
=
=
=
=
=

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)
ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานทางด้านมูลค่าตลาด (เท่า)
สัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (ร้อยละ)
ขนาดของกิจการโดยใช้ค่า log
อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชีของส่วนทุน (เท่า)
อายุของกิจการ (ปี )
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
หนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

บทที่ 4
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับ
แรกกับผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ของลักษณะปั จจัย (ตัวแปรอิสระ) ที่สามารถบ่งชีถ้ งึ ทิศทางของผลการดาเนินงานของกิจการ
(ตัวแปรตาม) โดยข้อมูลทีน่ ามาใช้วเิ คราะห์จะเป็ นข้อมูลจากงบการเงินของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
(MAI) ในช่วงปี พ.ศ. 2561 ในกลุ่มธุรกิจ 7 หมวดอุตสาหกรรม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร อุตสาหกรรมทรัพยากร อุตสาหกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
ยกเว้นอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (ธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ ประกันชีวติ ประกันภัย) จะนามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ดังนี้
1. วิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
2. วิเคราะห์สถิตคิ ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation)
3. วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ตารางที่ 1 จานวนบริษทั ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์แยกตามหมวดอุตสาหกรรมในช่วงปี พ.ศ.2561
หมวดอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ทรัพยากร
เทคโนโลยี
สินค้าอุปโภคบริโภค
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
บริการ
สินค้าอุตสาหกรรม
รวม

รวม
58
52
45
48
113
141
122
579

จานวน(บริ ษทั )
SET
49
42
34
38
95
102
88
448

MAI
9
10
11
10
18
39
34
131

ร้อยละ(%)
10.02
8.98
7.77
8.29
19.52
24.35
21.07
100
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จากตารางที่ 1 แสดงจานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) และบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ทีม่ ขี อ้ มูลครบสมบูรณ์ในช่วง
ปี พ.ศ. 2561 โดยแยกตามหมวดอุตสาหกรรม ที่ใช้ในการศึกษา มีจานวนทัง้ สิ้น 579 บริษทั
ซึ่งพบว่า อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมบริการ มีจานวนข้อมูล เท่ากับ 141 บริษทั คิดเป็ นร้อยละ
24.35 ลาดับทีส่ อง อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม มีจานวนข้อมูล เท่ากับ 122 บริษทั คิดเป็ น
ร้อยละ 21.07 ลาดับที่สาม อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีจานวนข้อมูล เท่ากับ
113 บริษทั คิดเป็ นร้อยละ 19.52 ลาดับทีส่ ่ี อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีจานวน
ข้อมูล เท่ากับ 58 บริษทั คิดเป็ นร้อยละ 10.02 ลาดับทีห่ า้ อุตสาหกรรมทรัพยากร มีจานวนข้อมูล
เท่ากับ 52 บริษทั คิดเป็ นร้อยละ 8.98 ลาดับที่หก อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค มีจานวน
ข้อมูล เท่ากับ 48 บริษทั คิดเป็ นร้อยละ 8.29 และ ลาดับสุดท้าย คือ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
มีจานวนข้อมูล เท่ากับ 45 บริษทั คิดเป็ นร้อยละ 7.77
ตารางที่ 2 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของข้อมูลตัวแปรโดยรวมของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) และบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ในช่วงปี พ.ศ. 2561
ROA
ROE
TOBINSQ
HICONC
SIZE
PBV
AGE
TAT
DE

N
579
579
579
579
579
579
579
579
579

Mean
5.408
3.706
1.441
67.642
6.665
1.949
16.123
0.857
1.368

Minimum
-68.190
-293.590
0.390
24.880
5.160
0.120
0.250
0.015
0.020

Maximum
59.970
64.780
11.320
98.230
9.370
36.030
43.670
5.164
119.082

Std. Dev.
9.682
26.053
1.067
14.756
0.693
2.402
11.016
0.648
5.147

จากตารางที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการศึกษาในภาพรวมการนาเสนอข้อมูล
ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สาหรับค่าสถิตพิ น้ื ฐานทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย
ค่ า เฉลี่ย (Mean) ค่ า ต่ า สุ ด (Minimum) ค่ า สู ง สุ ด (Maximum) และค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 579 บริษทั พบว่า สัดส่วนการถือครองหุน้ ของ
ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (HICONC) มีการกระจุกตัวของการถือครองหุน้ ในบริษทั เฉลีย่
อยู่ท่รี ้อยละ 67.642 โดยการกระจุกตัวของการถือครองหุ้น 10 อันดับแรกสูงสุดร้อยละ 98.230
แสดงให้เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกมีอทิ ธิพลต่อบริษทั และมีอานาจควบคุมส่วนใหญ่
ไม่ได้ถูกกระจายออกไปยังบุคคลต่างๆ
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ขนาดของกิจการ (SIZE) โดยคานวณได้จากลอกการิทมึ (Logarithm) ของสินทรัพย์รวม
(Total Asset) ณ วันสิน้ ปี โดยเฉลีย่ อยู่ท่ี 6.665 ค่าสูงสุดเท่ากับ 9.370 และค่าต่าสุดเท่ากับ 5.160
อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีของส่วนทุน (PBV) มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 1.949 ค่าสูงสุดเท่ากับ
36.030 และค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.120 โดยราคาหุน้ เมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของค่าเฉลีย่ ยังอยู่
ในระดับต่าเมื่อเทียบกับค่าสูงสุด อายุของบริษทั (AGE) โดยคานวณจากจานวนปี ของบริษทั นับ
จากวันจดทะเบียนจัดตัง้ เข้าเป็ นบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนถึงปี พ.ศ. 2561
มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 16.123 ปี ค่าต่าสุดอยู่ท่ี 0.250 ปี และค่าสูงสุดอยู่ท่ี 43.670 ปี อัตราการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวม (TAT) เป็ นค่าที่ใช้วดั ความสามารถในการดาเนินงานของบริษทั ในการสร้าง
รายได้จากสินทรัพย์ทงั ้ หมด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.857 ค่าต่าสุดเท่ากับ 0.015 และค่าสูงสุดเท่ากับ
5.164 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) เป็ นอัตราส่วนที่บ่งบอกว่ากิจการมีหนี้สนิ
ทัง้ หมดเป็ นกี่เท่าของส่วนของเจ้าของ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.368 ค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.020 ค่าสูงสุด
เท่ากับ 119.082 จากค่าเฉลี่ยบ่งบอกว่ากิจการมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่จะไม่สามารถกู้ ยมื เงิน
จากเจ้าหนี้ได้อกี
ผลการดาเนินงานบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ด้านความสามารถในการทากาไรของบริษทั พิจารณาโดยใช้
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (ROE) ซึ่งเป็ นตัวชี้
วัดผลการดาเนินงานทางด้านบัญชี และ Tobin’s Q เป็ นตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานทางด้านการตลาด
โดยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เฉลี่ยอยู่ท่รี ้อยละ 5.408 ค่าต่ าสุดเท่ากับ -68.190
ค่าสูงสุดเท่ากับ 59.970 แสดงให้เห็นว่าบริษทั มีผลการดาเนินงานจากสินทรัพย์ทล่ี งทุนไปเฉลีย่
ร้อยละ 5.408 แต่หากมองที่อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เฉลี่ยอยู่ท่รี ้อยละ
3.706 ค่าต่ าสุดเท่ากับ -293.590 ค่าสูงสุดเท่ากับ 64.780 บ่งบอกถึง ผลการดาเนินงานของ
บริษัท จากส่ ว นของผู้ถือ หุ้น เฉลี่ย ร้อ ยละ 3.7061 ส่ ว น Tobin’s Q มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 1.441
ค่าต่าสุดเท่ากับ 0.390 สูงสุดเท่ากับ 11.320

การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)
การวิเ คราะห์ค่าสหสัมพันธ์ เป็ น การวิเคราะห์เ พื่อหาความสัมพันธ์ระหว่า งตัวแปร
ซึ่งโดยปกติแล้วค่าสัม ประสิทธิ ์สหสัม พันธ์จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 และ 1 จะแสดงทิศทางของ
ความสัมพันธ์ โดยหากมีค่าเป็ นลบ แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม แต่หาก
ว่ามีค่าเป็ นบวกแสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และหากมีค่าเท่ากับ 0 แสดง
ว่าตัวแปรไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
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ในทีน่ ้เี ป็ นการตรวจสอบผลการดาเนินงานว่ามีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรใดบ้างโดยการหา
ค่าสหสัมพันธ์เชิงเส้นด้วยวิธขี องเพียร์สนั โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ช่วยในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ตารางที่ 3 ค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ (ล่ า งซ้ า ย Pearson’s correlation coefficient บนขวา
Spearman’s rho correlation coefficient) ระหว่างตัวแปร
ROA
1

ROE
0.955**
(0.000)
1

TOBINSQ HICONC SIZE
PBV
AGE
TAT
DE
ROA
0.448**
0.107** 0.142** 0.459** -0.072 0.176** -0.246**
(0.000)
(0.010) (0.001) (0.000) (0.082) (0.000) (0.000)
ROE
0.733**
0.455**
0.088* 0.193** 0.478** -0.081 0.179** -0.132**
(0.000)
(0.000)
(0.034) (0.000) (0.000) (0.051) (0.000) (0.001)
TOBINSQ 0.391** 0.214**
1
0.164** -0.070 0.961** -0.272** 0.170** -0.009
(0.000) (0.000)
(0.000) (0.090) (0.000) (0.000) (0.000) (0.835)
HICONC 0.119** 0.088*
0.103**
1
-0.031 0.181** -0.074
0.078 -0.156**
(0.002) (0.017) (0.007)
(0.457) (0.000) (0.074) (0.060) (0.000)
SIZE
0.164** 0.131** -0.070*
-0.035
1
-0.020 0.217** -0.260** 0.374**
(0.000) (0.001) (0.046)
(0.198)
(0.625) (0.000) (0.000) (0.000)
PBV
0.232** 0.050
0.715**
0.075*
-0.010
1
-0.258** 0.134** 0.069
(0.000) (0.113) (0.000)
(0.035) (0.403)
(0.000) (0.001) (0.098)
AGE
-0.060
-0.009 -0.190**
-0.051 0.211** -0.145**
1
-0.057 -0.021
(0.073) (0.414) (0.000)
(0.112) (0.000) (0.000)
(0.168) (0.611)
TAT
0.090* 0.079*
0.099**
0.075* -0.161** 0.076*
-0.061
1
-0.023
(0.015) (0.029) (0.009)
(0.035) (0.000) (0.034) (0.070)
(0.577)
DE
-0.116** -0.401** -0.052
-0.096** 0.117** 0.012
-0.019
-0.003
1
(0.003) (0.000) (0.105)
(0.010) (0.002) (0.382) (0.322) (0.472)
*. มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 (P-value < 0.05) **. มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 (P-value < 0.01)

จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนินงานทางด้านบัญชี
และตัวแปรอิสระ สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดงั นี้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s correlation coefficient) ทีแ่ สดงความสัมพันธ์
ของสัดส่วนการถือครองหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ (HICONC) ขนาดของกิจการ (SIZE) อัตราส่วน
มูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชีของส่วนทุน (PBV) อายุของกิจการ (AGE) อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวม (TAT) และหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (DE) ได้ค่าจากการทดสอบเท่ากับ 0.119,
0.164, 0.232, -0.060, 0.090 และ -0.116 ตามลาดับ สรุปได้ว่า สัดส่วนการถือครองหุ้นของ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (HICONC) ขนาดของกิจการ (SIZE) อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชีของ
ส่วนทุน (PBV) และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) แสดงให้เห็นว่าเมื่อ สัดส่วนการถือครองหุ้นของผูถ้ อื หุน้
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รายใหญ่ (HICONC) ขนาดของกิจการ (SIZE) อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชีของส่วนทุน
(PBV) และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT) เพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย แต่อายุของกิจการ (AGE) และหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(DE) มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) หมายความว่า หาก
อายุของกิจการ (AGE) และหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนต่ อ
สินทรัพย์ (ROA) จะลดลง ในขณะเดียวกัน หากอายุของกิจการ (AGE) และหนี้สนิ ต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ (DE) ลดลง อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) จะเพิม่ ขึน้
เมื่อมองในมุมของผลการทดสอบความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
(ROE) และตัวแปรอิสระ สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดงั นี้ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
(ROE) มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s correlation coefficient) ที่แสดง
ความสัมพันธ์ของ สัดส่วนการถือครองหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ (HICONC) ขนาดของกิจการ
(SIZE) อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชีของส่วนทุน (PBV) อายุของกิจการ (AGE) อัตรา
การหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT) และหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) ได้ค่าจากการทดสอบ
เท่ากับ 0.088, 0.131, 0.050, -0.009, 0.079 และ -0.401 ตามลาดับ สรุปได้ว่า สัดส่วนการถือ
ครองหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ (HICONC) ขนาดของกิจการ (SIZE) อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อ
มูลค่าบัญชีของส่วนทุน (PBV) และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT) มีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) แสดงให้เห็นว่าเมื่อ สัดส่วนการถือ
ครองหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ (HICONC) ขนาดของกิจการ (SIZE) อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อ
มูลค่าบัญชีของส่วนทุน (PBV) และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT) เพิม่ ขึน้ จะส่งผล
ให้ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย แต่อายุของกิจการ (AGE)
และหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ (ROE) หมายความว่า อายุของกิจการ (AGE) และหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) เพิม่ ขึน้
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) จะลดลง ในขณะเดียวกัน อายุของกิจการ (AGE)
และหนี้ สิน ต่ อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น (DE) ลดลง อัต ราผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น (ROE)
จะเพิม่ ขึน้
หากสังเกตุผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนินงานทางด้านบัญชี ทัง้ อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (ROE) กับตัวแปรอิสระ
จะมีความสัมพันธ์ทค่ี ล้ายคลึงกันคือ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับสัดส่วนการถือครองหุน้ ของ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (HICONC) ขนาดของกิจการ (SIZE) อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชีของ
ส่วนทุน (PBV) และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT) และมีความสัมพันธ์ในเชิงลบ
กับ อายุของกิจการ (AGE) และหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE)
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ทัง้ นี้ ในส่วนของผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนินงานทางด้านการตลาด
และตัวแปรอิสระ สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดงั นี้ ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานทางด้านมูลค่าตลาด
(Tobin’s Q) มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s correlation coefficient) ทีแ่ สดง
ความสัมพันธ์ของสัดส่วนการถือครองหุ้นของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (HICONC) ขนาดของกิจการ (SIZE)
อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชีของส่วนทุน (PBV) อายุของกิจการ (AGE) อัตราการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวม (TAT) และหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) ได้ค่าจากการทดสอบเท่ากับ
0.103, -0.070, 0.715, -0.190, 0.099 และ -0.052 ตามลาดับ สรุปได้วา่ สัดส่วนการถือครองหุน้
ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (HICONC) อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชีของส่วนทุน (PBV) และอัตรา
การหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงาน
ทางด้านมูลค่าตลาด (Tobin’s Q) แสดงให้เห็นว่าเมื่อสัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(HICONC) อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชีของส่วนทุน (PBV) และอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวม (TAT) เพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้ ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานทางด้านมูลค่าตลาด (Tobin’s Q)
เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย แต่ขนาดของกิจการ (SIZE) อายุของกิจการ (AGE) และหนี้สนิ ต่อส่วนของ
ผู้ถือ หุ้น (DE) มีค วามสัม พัน ธ์ใ นเชิง ลบกับ ตัว ชี้ว ดั ผลการด าเนิ น งานทางด้านมู ล ค่า ตลาด
(Tobin’s Q) หมายความว่า ขนาดของกิจการ (SIZE) อายุของกิจการ (AGE) และหนี้สนิ ต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (DE) เพิ่มขึ้น ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานทางด้านมูลค่าตลาด (Tobin’s Q) จะลดลง
ในขณะเดียวกัน หากขนาดของกิจการ (SIZE) อายุของกิจการ (AGE) และหนี้สินต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ (DE) ลดลง ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานทางด้านมูลค่าตลาด (Tobin’s Q) จะเพิม่ ขึน้
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม พบว่า
สัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (HICONC) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอัตราส่วน
มูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชีของส่วนทุน (PBV) และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT)
ซึ่งขนาดของกิจการ (SIZE) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ อายุของกิจการ (AGE) และหนี้สนิ ต่อ
ส่ ว นของผู้ถือหุ้น (DE) ในส่ ว นของอัต ราส่ว นมูลค่า ตลาดต่ อมูล ค่าบัญชีของส่ วนทุน (PBV)
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT) และหนี้สนิ ต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ (DE) ทัง้ นี้อาจก่อให้เกิดปั ญหาทีต่ วั แปรเกิดความสัมพันธ์กนั เอง (Multicollinearity)
ซึ่งจะส่งผลให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงได้ อาจจะนาไปสู่การตัดสินใจที่
ผิดพลาดได้ในที่สุด งานวิจยั นี้จงึ จาเป็ นต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรควบคุมจากค่าสถิติ Tolerance และค่า Variance inflation factor : VIF ผลการทดสอบ
พบว่าค่า Tolerance ของตัวแปรทุกตัวไม่เข้าใกล้ 0 (ทดสอบได้ค่าระหว่าง 0.459 - 0.954) และ
ไม่มตี วั แปรใดทีม่ คี ่า VIF เกิน 10 (ทดสอบได้ค่าระหว่าง 1.048 - 2.177) และจากผลการทดสอบ
ดังกล่าวพบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ไม่เกิน 0. 65 (Burns & Grove, 1993) ดังนัน้ จึงไม่เกิด
ปั ญหาตัวแปรเกิดความสัมพันธ์กนั เอง (Multicollinearity) ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม
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การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคุณ โดยใช้ผลการดาเนินงานทัง้ ทางด้านบัญชี คืออัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และผลการ
ดาเนินงานทางด้านตลาด (Tobin’s Q) เป็ นตัวแปรตามและการกระจุกตัวของผูถ้ อื หุน้ คือสัดส่วน
การถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรก (HICONC) เป็ นตัวแปรอิสระหลัก
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
และผลการดาเนินงานของกิจการ : ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) และตลาดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)
Variables

ROA
Coefficie Standard
nts
Error
-23.326**
4.002
0.024
0.025
4.823**
0.577
0.966**
0.151
-0.094**
0.034
2.086**
0.565
-0.112
0.072
21.5%

PValue
0.000
0.329
0.000
0.000
0.006
0.000
0.120

Constant
HICONC
SIZE
PBV
AGE
TAT
DE
Adjusted
R Square
*. มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 (P-value < 0.05)

ROE
Coefficie Standard
nts
Error
-16.109**
7.525
-0.042
0.044
2.688**
1.100
-1.113**
0.394
-0.011
0.062
1.533
1.027
-1.614**
0.130
65.0%

PValue
0.033
0.343
0.015
0.005
0.859
0.136
0.000

Coefficie
nts
0.905**
0.001
0.050
-0.010**
0.088
-0.003

Tobin’s Q
Standard
Error
0.335
0.002
0.048
0.003
0.047
0.006
54.8%

PValue
0.007
0.668
0.299
0.001
0.062
0.579

**. มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 (P-value < 0.01)

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนการถือครองหุ้นของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับ
แรก(HICONC) นัน้ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับผลการด าเนิน งานของกิจการใน
มุมมองทางด้านบัญชี ซึ่งแสดงด้วยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE)
แต่พบว่าตัวแปรบางตัวมีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานของกิจการ (ROA) ได้แก่
ขนาดของกิจการ (SIZE) อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชีของส่วนทุน (PBV) และอัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT) ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตกิ บั
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในขณะที่อายุของกิจการ (AGE) มีความสัมพันธ์เชิงลบ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตกิ บั อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
หากมองตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานของกิจการ (ROE) ได้แก่ ขนาด
ของกิจการ (SIZE) ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตกิ บั อัตราผลตอบแทนต่อ
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ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) ในขณะที่อตั ราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชีของส่วนทุน (PBV) และ
หนี้ สิน ต่ อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น (DE) มีค วามสัมพันธ์ เชิง ลบอย่ างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ กบั อัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE)
ในส่วนของผลการดาเนินงานของกิจการในมุมมองตลาด (Tobin’s Q) พบว่า สัดส่วน
การถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรก (HICONC) ยังคงไม่มคี วามสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับขนาดของกิจการ (SIZE) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
(TAT) และหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) ส่วนอายุของกิจการ (AGE) มีความสัมพันธ์เชิงลบ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
หากพิจารณาค่า Adjusted R Square ประกอบจะพบว่า ปั จจัยต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นสัดส่วน
การถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรก (HICONC) ขนาดของกิจการ (SIZE) อัตราส่วนมูลค่า
ตลาดต่อมูลค่าบัญชีของส่วนทุน (PBV) อายุของกิจการ (AGE) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
รวม (TAT) และหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) สามารถอธิบายผลการดาเนินงานของกิจการใน
มุมมองทางการตลาดซึ่งแทนด้วยอัตรา Tobin’s Q ได้ดีกว่า ผลการดาเนินงานของกิจการใน
มุมมองของทางบัญชี ซึ่งแทนด้วยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) โดยมีค่า Adjusted R
Square เท่ากับ 54.8% ในขณะที่ ROA มีค่าเพียง 21.5% แต่ถึงอย่างไรนัน้ ค่า Adjusted R
Square ของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (ROE) เท่ากับ 65.0% สามารถอธิบายผล
การดาเนินงานของกิจการในมุมมองทางด้านบัญชีได้ดีกว่า ผลการดาเนินงานของกิจการใน
มุมมองทางการตลาดทีแ่ ทนด้วยอัตรา Tobin’s Q
แต่อย่างไรก็ตาม ทัง้ ผลการดาเนินงานของกิจการในมุมมองทางบัญชี (ROA), (ROE)
และมุมมองทางตลาด (Tobin’s Q) พบว่าไม่มคี วามสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตกิ บั สัดส่วน
การถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุ้น 10 อันดับแรก (HICONC) แสดงให้เห็นว่าการถือหุ้นแบบกระจุกตัว
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ขนาดใหญ่ 10 อันดับแรก ไม่ได้มสี ่วนช่วยให้ผลการดาเนินงานของกิจการเป็ นไปในทาง
ที่ดมี ากยิง่ ขึน้ ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีการรักษาผลประโยชน์อย่างเหนียวแน่ น (Entrenchment
Effect Theory) ซึ่งไม่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจหรือมีอานาจควบคุมกิจการที่จะพยายามรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ทัง้ นี้ ผวู้ จิ ยั เห็นว่าเป็ นผลมาจากการถือครองหุ้น 10 อันดับแรก อาจมี
ความกระจุกตัวที่ยงั ไม่สูงพอที่จะมีอานาจควบคุมกิจการหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง
ทัง้ นี้ขอ้ มูลในการหาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
10 อันดับแรกกับผลการดาเนินงานของกิจการ รวมทัง้ สิน้ 579 บริษทั อาจแยกการหาความสัมพันธ์
เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จานวน 448 บริษทั คิดเป็ น
77.37% ของบริษทั ทัง้ หมด และบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) จานวน
131 บริษทั คิดเป็ น 22.63% เพื่อให้เห็นความแตกต่างในการกระจุกตัวของผูถ้ อื หุ้น เนื่องจาก
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บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ทีเ่ ป็ นตลาดเล็ก มีจานวนบริษทั จดทะเบียน
น้อย มีผทู้ าธุรกรรมในตลาดไม่มาก ผูถ้ อื หุน้ มีการกระจุกตัวสูง ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยมีบาทบาทน้อย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีอานาจในการบริหารงานต่างๆ เอง ตรงกันข้ามกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) เป็ นตลาดทีม่ กี ารซื้อขายมาก มีการถือหุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสูง ทาให้การ
กระจุกตัวของผูถ้ อื หุ้นไม่มากพอที่จะมีอานาจคุบคุมการบริหารงานต่างๆ ของกิจการ ผูว้ จิ ยั จึง
ได้ทาการแยกศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) กับตลาดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้ดงั นี้
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
และผลการดาเนินงานของกิจการ : ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET)
ROA
ROE
Tobin’s Q
Variables Coefficients Standard P- Coefficients Standard
P- Coefficients Standard
Error
Value
Error
Value
Error
Constant -4.762
3.977 0.232 -29.014**
12.238
0.018
1.087*
0.552
HICONC
-0.006
0.022 0.787
-0.048
0.069
0.488
0.005
0.003
SIZE
1.104**
0.517 0.033 4.717**
1.592
0.003
0.028
0.071
PBV
2.095**
0.196 0.000 3.031**
0.602
0.000
AGE
-0.013
0.032 0.683
-0.013
0.098
0.892 -0.018**
0.004
TAT
0.430
0.523 0.411
2.975
1.609
0.065 0.186**
0.072
DE
-0.191**
0.059 0.001 -1.899**
0.183
0.000
-0.010
0.008
Adjusted
24.2%
24.3%
4.9%
R Square
*. มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 (P-value < 0.05) **. มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 (P-value < 0.01)

PValue
0.050
0.145
0.691
0.000
0.010
0.249

จากตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุน้ ของ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกและผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) ไม่พบหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่าสัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ 10 อันดับแรก (HICONC) นัน้ มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตกิ บั ผลการดาเนินงาน
ของกิจการในมุมมองทางด้านบัญชี และมุมมองการตลาด ที่แสดงด้วยอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่ อส่ว นของผู้ถือหุ้น (ROE) และ Tobin’s Q ตามลาดับ
ซึ่งผลการทดสอบที่ได้นนั ้ สอดคล้องกับข้อมูลตัวอย่างทีใ่ ช้บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) รวมกัน
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
และผลการดาเนินงานของกิจการ : ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอ ไอ (MAI)
ROA
ROE
Tobin’s Q
Variables Coefficients Standard
P- Coefficients Standard P- Coefficients Standard
Error
Value
Error
Value
Error
Constant -90.844**
20.819 0.000 -181.758** 37.741 0.000
5.990**
2.105
HICONC 0.292**
0.084
0.001
0.552**
0.151 0.000
0.010
0.009
SIZE
12.421**
3.087
0.000 25.579**
5.596 0.000 -0.775**
0.313
PBV
0.366
0.279
0.193
-0.476
0.506 0.349
AGE
-0.494**
0.178
0.006
-0.623
0.322 0.055
-0.026
0.018
TAT
3.939**
1.775
0.028
4.167
3.217 0.198
-0.178
0.181
DE
-1.543**
0.530
0.004 -8.057**
0.961 0.000
-0.023
0.053
Adjusted
25.6%
45.6%
5.0%
R Square
*. มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 (P-value < 0.05) **. มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 (P-value < 0.01)

PValue
0.005
0.233
0.014
0.150
0.327
0.661

จากตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุน้ ของ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกและผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (MAI) พบว่าสัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรก (HICONC)
นัน้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตกิ บั ผลการดาเนินงานของกิจการในมุมมอง
ทางด้านบัญชี ทัง้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(ROE) แต่กลับไม่พบหลักฐานว่าสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
(HICONC) มีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานในมุมมองทางตลาด (Tobin’s Q) เช่นเดียวกับ
การทดสอบโดยใช้ขอ้ มูลของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพียง
ตลาดเดียว และยังสอดคล้องกับการทดสอบโดยใช้ขอ้ มูลตัวอย่างของบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) รวมกันอีกด้วย

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจยั
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่
กับผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในปี พ.ศ. 2561 จานวน 579 บริษทั จาก
การศึกษาข้างต้น ไม่พบหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่าสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
10 อันดับแรกมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกบั ผลการดาเนินงานของกิจการใน
มุมมองทางด้านบัญชี ซึ่งแสดงด้วยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) และมุมมองทางตลาด (Tobin’s Q) บ่งบอกถึงการถือหุน้ แบบกระจุก
ตัวทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ ขนาดใหญ่ 10 อันดับแรก ไม่ได้มสี ่วนช่วยให้ผลการดาเนินงานของกิจการเป็ นไป
ในทางที่ดีม ากยิ่ง ขึ้น ซึ่ง ไม่ ส อดคล้อ งกับ ทฤษฎีก ารรัก ษาผลประโยชน์ อ ย่ า งเหนี ย วแน่ น
(Entrenchment Effect Theory) กล่าวคือ หากผูถ้ อื หุน้ มีอานาจในการบริหารอย่างเต็มที่ ผูถ้ อื หุน้
ดังกล่าวอาจบริหารงานโดยยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็ นหลัก และมีพฤติกรรมที่ไม่สร้างมูลค่า
สูงสุดให้แก่กจิ การ (Non-maximizing behavior) เอาเปรียบผูถ้ อื หุ้นส่วนน้อยเพราะผูบ้ ริหารซึ่ง
เป็ นคนเดียวกับผูห้ นุ้ ทีม่ อี านาจควบคุม มีโอกาสทีจ่ ะปิ ดกัน้ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่มอี านาจ
ควบคุมอยู่ตลอด (Shleifer & Vishny, 1988) ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เห็นว่าเป็ นผลมาจากการถือครองหุน้ 10
อันดับแรกที่มีความกระจุกตัวที่ยงั ไม่สูงพอที่จะมีอานาจควบคุมกิจการหรือมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ ของตนเอง แต่สอดคล้องกับทฤษฎีการปรับผลประโยชน์เข้าหากัน
(Alignment Effect Theory) ซึ่งช่วยทาให้ผบู้ ริหารมีการตัดสินใจในทิศทางที่จะช่วยสร้างมูลค่า
สูงสุดให้กบั กิจการได้ กล่าวคือ หากผูบ้ ริหารยังคานึงถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็ นหลักอาจทา
ให้มูลค่าหุ้นของพวกเขาลดลงในที่สุด แต่หากพวกเขาบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่
บริษัท มู ล ค่ า หุ้น ของพวกเขาย่ อมสูง ขึ้นตามไปด้ว ย (Fan & Wong, 2002) สรุ ป ได้ว่า จาก
การศึกษางานวิจยั ในครัง้ นี้ การเพิม่ ขึน้ ของสัดส่วนการถือครองหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกไม่ได้
มีส่วนช่วยให้ผลการดาเนินงานของกิจการดีมากยิง่ ขึน้ ตามไปด้วย
แต่กลับพบว่าสัดส่วนการถือครองหุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตกิ บั ผลการดาเนินงานในมุมมองด้านบัญชี ทัง้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และ
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อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) ทัง้ นี้ความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้โดย
ทฤษฏีตวั แทน (Agency Theory) ซึ่งกล่าวได้วา่ การเพิม่ สัดส่วนการถือครองหุน้ นัน้ เป็ นวิธที จ่ี ะ
ช่วยลดต้นทุนตัวแทน (Agency Cost) ซึ่งเป็ นต้นทุนในการควบคุมการดาเนินงานของผูบ้ ริหาร
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ยิง่ ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่มสี ดั ส่วนการถือครอง
หุ้นมากเท่าไรก็จะมีอิทธิพลต่อการดาเนินงานของบริษัทมากขึ้นเท่านัน้ ทัง้ ในเรื่องของการ
ตรวจสอบการดาเนินงานของผูบ้ ริหารและการเข้าไปมีอานาจในการควบคุมกิจการ ดังนัน้ กิจการ
ที่มสี ดั ส่วนการถือครองหุ้นรายใหญ่เพิม่ มากขึน้ ก็จะมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ผลการดาเนินงาน
หรือกาไรของกิจการดีขน้ึ ไปด้วย
ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั เห็นว่าการกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก มีผลต่อ ผลการ
ดาเนินงาน ด้านความสามารถในการทากาไรในมุมมองด้านบัญชี (ROA และ ROE) ในบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งเป็ นตลาดทางเลือกในการระดมทุนระยะยาว
ของธุรกิจ เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ ดังนัน้ บริษทั ส่วนใหญ่ทอ่ี ยู่ในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)
เป็ นผูถ้ อื หุ้นที่มอี านาจในการควบคุมกิจการหรือมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบเครือญาติมกั จะทา
หน้ าที่เป็ นกรรมการหรือผู้นาที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจโดยตรง จึงทาให้การกระจุกตัวของ
ผูถ้ อื หุ้นสูง มีผลต่อ ผลการดาเนินงานของกิจการ สามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการกิจการ
รวมถึงการกาหนดนโยบายสาคัญต่างๆ ของบริษทั ช่วยในการสร้างมูลค่า ของกิจการให้เพิม่ ขึน้

อภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุน้ โดย
ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่กบั ผลการดาเนินงาน ประกอบด้วยบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จานวน 448 บริษทั และบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จานวน 131 บริษทั
รวมทัง้ สิน้ 579 บริษทั โดยใช้ขอ้ มูลของปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
สัดส่วนการถือครองโดยผูห้ นุ้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกไม่มคี วามสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตกิ บั ผลการดาเนินงานของกิจการในมุมมองทางด้านบัญชี ซึ่งแสดงด้วยอัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (ROE) สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ นฤมล ล้อพงศ์ไพบูลย์ (2554) ทีท่ าการทดสอบ โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ และผลการดาเนินงาน
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พบว่าการกระจุกตัวของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 3
อันดับแรกไม่มคี วามสัมพันธ์ กบั ผลการดาเนินงานของกิจการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Ke Li, Lei Lu, Usha R. Mittoo, and Zhou Zhang (2015) ที่ได้ทาการ
ศึกษาความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ การกระจุกตัวของความเป็ นเจ้าของ และผลการดาเนินงาน
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ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศจีน พบว่า หากการกระจุกตัวของความเป็ น
เจ้าของลดน้อยลง ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ซึ่งจะเกิดขึน้ กับบริษทั เอกชนทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจควบคุม แต่สาหรับบริษทั ทีถ่ อื หุ้น
โดยรัฐบาลจะมีผลกระทบเล็กน้อย
หากมองในส่วนของผลการดาเนินงานของกิจการในมุมมองทางตลาด (Tobin’s Q) นัน้
สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกไม่มคี วามสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติกบั Tobin’s Q สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปั ณฑ์ณภัส ทองนุ่ น (2559) ที่ได้ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคณะกรรมการ โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ และมูลค่ าตลาดของบริษทั
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พบว่าสัดส่วนการถือหุ้นแบบกระจุกตัว ไม่มีค วามสัมพันธ์กบั
ราคาปิ ดของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นริสา เยาวลักษณ์ และ ศิลปพร ศรีจนเพชร
ั่
(2558) ซึ่งได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วน
การถือหุ้นของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่และนักลงทุนสถาบันกับผลการดาเนินงานของบริษทั
ผลตอบแทนจากหลักทรัพย์และความแปรปรวนของผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ โดยใช้การ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ ป็ น
อิสระจากกัน ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลภายในทัง้ สัดส่วนผูถ้ อื หุ้นของ
ผูบ้ ริหารและสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ ล้วนส่งผลทางบวกต่อการดาเนินงานของ
บริษทั มีผลการดาเนินงานทีด่ มี ากขึน้
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ หากใช้ผลลัพธ์ของการทดสอบโดยใช้ขอ้ มูลเฉพาะบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในปี พ.ศ. 2561 จานวน 131 บริษทั เท่านัน้ พบว่าสัดส่วน
การถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรก (HICONC) มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตกิ บั ผลการดาเนินงานของกิจการในมุมมองทางด้านบัญชี ทัง้ ROA และ ROE
แต่กลับไม่พบหลักฐานว่าสัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรก (HICONC)
มีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานในมุมมองทางตลาด (Tobin’s Q) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ นุ ชธิชา ชีวสุทธิพงศ์ (2553) ที่ศกึ ษาโครงสร้างผูถ้ อื หุ้นกับผลการดาเนินงานของกิจการ
ผลการศึกษาพบว่าสัดส่วนการถือครองหุ้นรายใหญ่ 5 รายแรกมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ
ในทิศทางบวกกับผลการดาเนินงานของกิจการในมุมมองทางด้านบัญชี ซึ่งวัดด้ วยอัตราส่วน
ผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) ในขณะทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นของผูถ้ อื หุ้น
รายใหญ่ 5 รายแรก พบว่าไม่มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญกับตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานใน
มุมมองของตลาด ซึ่งแทนด้วยอัตราส่วน Tobin’s Q
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ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างเพียง 1 ปี เท่านัน้ เพื่อให้ทราบถึงความสัมพัน ธ์
ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกกับผลการดาเนินงานของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่ชดั เจน งานวิจยั ในอนาคตควรให้กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลานาน
ขึน้ เช่น 5 ปี หรือ 10 ปี อีกทัง้ อาจเพิม่ ตัวแปรต้นหรือเปลีย่ นตัวแปรต้น เป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ที่
ถือ โดยนักลงทุ นสถาบัน สัด ส่ ว นการถือครองหุ้นรายใหญ่ 3 อัน ดับ แรก หรือ 5 อัน ดับแรก
เพื่อให้เกิดการกระจุกตัวในหลายมุมมอง
กลุ่มตัวอย่างทีน่ ามาศึกษา อาจแยกศึกษาระหว่างบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เพื่อให้
สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก มีสดั ส่วนการกระจุกตัวที่แตกต่าง
และชัดเจนยิง่ ขึน้
หากมองในมุมของตัวแปรต่างๆ อาจใช้ตวั แปรอื่นทีเ่ ห็นว่ามีความเหมาะสมและน่าสนใจ
เช่น ราคาหุน้ หรือ P/E เป็ นต้น ซึ่งก็เป็ นตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานของกิจการในมุมมองตลาดได้
อีกทางหนึ่ง หรือเพิม่ ตัวแปรควบคุมอื่นๆ ซึ่งอาจจะทาให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ดยี งิ่ ขึน้
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูศ้ กึ ษาท่านอื่นๆ ต่อไป
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