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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุ้น
รายย่อย (Free Float) กับความสามารถในการทากาไรและมูลค่าขององค์กรของบริษทั ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ค ือ บริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 447 บริษทั และบริษทั ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
134 บริษทั รวมทัง้ หมดสิน้ 581 บริษทั โดยวัดความสามารถในการทากาไรด้วยผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (Return on Asset: ROA) ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (Return on Equity: ROE)
และมูลค่าขององค์กรวัดด้วย Tobin’s Q ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ของตัวแปรพบว่า Free Float มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
(Return on Asset: ROA) และผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (Return on Equity: ROE) และ
หากพิจารณาผลจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า
การกระจายตัวของการถือหุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อยมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความสามารถในการ
ทากาไรของบริษทั ซึ่งวัดจากผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset: ROA) แต่ไม่พบผล
ดังกล่าว เมื่อวัดความสามารถในการทากาไรด้วยผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (Return on
Equity: ROE) แต่เมื่อแยกกลุ่มตัวอย่างเป็ นสองกลุ่ม คือ บริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างการกระจายตัวของการถือหุน้
โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อยกับความสามารถในการทากาไรของบริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ส่วนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่พบความสัมพันธ์ดงั กล่าว อีกทัง้ ยังไม่พบ
ความสัมพันธ์ของร้อยละของการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น รายย่อย หรือ Free Float กับมูลค่าของ

จ
องค์กรที่วดั โดย Tobin’s Q ของทัง้ สองกลุ่มตัวอย่าง อาจชีใ้ ห้เห็นว่า โครงสร้างการถือหุ้นของ
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยไม่มผี ลกระทบกับมูลค่าขององค์กร
คาสาคัญ: การกระจายตัวของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย ความสามารถในการทากาไร

Abstract
This study investigates the relationship between the free float and firm profitability
and firm Value for listed companies in Thailand. The sample consists of 447 listed firms
on the Stock Exchange of Thailand (SET) and 134 listed firms on the Market for
Alternative Investment (MAI). Total sample size is 581 firms. Proxies for firm profitability
are Return on Asset (ROA) and Return on Equity (ROE) and firm value is measured by
Tobin’s Q. The result from Correlation Analysis show negative relationships between free
float and Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE). The results from multiple
regressions show negative relationships between free float and firm profitability, using
ROA as a proxy. However, when using ROE as a proxy for firm profitability, there is no
evidence of such relationship. Further analysis in the subsamples of SET and MAI
companies shows that the results are driven by samples from MAI. Free float has a
negative relationship with firm profitability. The results do not show such relationship for
SET samples. In addition, there is no relationship between the free float and firm value is
measured by Tobin’s Q of both sample groups. May point out the structure of
shareholders doesn’t affect to firm Value.
Keywords: Free Float, minority shareholders, firm profitability
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มอบแด่ผมู้ พี ระคุณทุกท่าน และหากงานวิจยั ฉบับนี้มีความคลาดเคลื่อน ทางผูเ้ ขียนขอน้อมรับ
ไว้ดว้ ยความเคารพ
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นประเทศที่กาลังพัฒนา และยังเป็ น
ตลาดหุ้นที่มขี นาดเล็ก จึงมีความต้องการระดมเงินทุนเป็ นจานวนมากจากนักลงทุน โดยในปี
2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ เป้ าหมายในการเพิม่ สัดส่วนการลงทุนของนักลงทุน
สถาบันร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2562 (นริสา เยาวลักษณ์ และ ศิลปพร ศรีจนเพชร,
ั่
2558)
และส่งเสริมให้นกั ลงทุนรายย่อยเข้ามาลงทุน โดยเริม่ ใช้ในเดือน มกราคม 2561 ภายใต้นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2561 อ้างอิงใน ปิ ยะณัฐ ถุนพุทธดม และคน
อื่นๆ, 2561, หน้า 422)
อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สนับสนุ นให้มกี ารถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น
รายย่อย Free float ซึ่งเป็ นมาตรการหนึ่งในการพัฒนาตลาดตราสารทุน ตามแผนพัฒนาตลาดทุน
ไทยฉบับที่ 3 เนื่องจากช่วยในการเพิม่ สภาพคล่องให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ โดยการเพิม่ จานวน
หุ้นในตลาด กระจายการถือหุ้นโดยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายย่อย
Free Float ได้ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถระดมเงินทุนผ่านตลาดหุน้ ได้มากขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยลดปั ญหา
เรื่องอานาจในการควบคุมบริษทั จากผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรืออาจกล่าวได้วา่ โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ถือเป็ น
กลไกหนึ่งในการกากับดูแลกิจการ ซึ่งจะเห็นได้วา่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มกี ารกาหนด
เกณฑ์ในการกระจายการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยให้เป็ นหนึ่งในคุณสมบัตปิ ระการหนึ่งในการ
รับหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยกาหนดเกณฑ์ให้บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนต้องมี
จานวนผูถ้ อื หุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุน
ชาระแล้ว (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562) ซึ่งพิจารณาจากรายงาน Free Float ทีจ่ ดั ทา
ขึน้ จากรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รากฎ ณ วันทีก่ าหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record Date : RD) หรือวันปิ ด
สมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุ้น (Book Closing Date : BC) เพื่อสิทธิในการเข้า
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี ของบริษทั รวมถึงมีการกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ ในการดาเนินการ
กับบริษทั จดทะเบียนทีม่ ี Free float ไม่ตรงตามเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยคิดค่าธรรมเนียมรายปี ส่วน
เพิม่ เมื่อบริษทั จดทะเบียนมี Free Float ไม่ครบถ้วนในปี ท่ี 2 ขึน้ ไปจนกว่าบริษทั จดทะเบียนจะ
แก้ไขเหตุดงั กล่าวโดยค่าธรรมเนียมส่วนเพิม่ จะขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาและจานวนการกระจายหุน้
รายย่อยทีบ่ ริษทั จดทะเบียนยังไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามเกณฑ์
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ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยตาม คาจากัดความโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง ผูถ้ อื หุน้
ทีม่ ไิ ด้เป็ นผูม้ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) และผูม้ สี ่วนร่วมในการบริหาร
งานได้แก่
1. กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหาร 4 รายแรก โดยให้นบั รวมหุ้นที่
ถือโดยผูเ้ กีย่ วข้องและบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บุคคลดังกล่าว
2. ผูถ้ อื หุ้นที่ถอื หุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชาระแล้ว โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ี
เกีย่ วข้อง ยกเว้นบริษทั หลักทรัพย์ หรือบริษทั ประกันชีวติ บริษทั ประกันภัย กองทุนรวม กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบาเหน็จบานาญ หรือโครงการลงทุนที่ได้รบั อนุ มตั ิ
ตามกฎหมาย (แต่ถา้ มีการส่งตัวแทนเข้ามาบริหารงานในบริษทั จดทะเบียนจะไม่สามารถนับเป็ น
Free Float ได้)
3. ผู้มีอ านาจควบคุ ม หมายถึง ผู้ท่ีมีพ ฤติก ารณ์ มีอิท ธิพ ลต่ อ การก าหนดนโยบาย
การจัดการหรือการดาเนินงานของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจาก
การเป็ นผูถ้ อื หุ้น หรือได้รบั มอบอานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
บุคคลทีเ่ ข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
- บุคคลที่มสี ทิ ธิออกเสียงไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
- บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการของ
บริษทั นัน้ ได้
- บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ ่งึ รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
การจัดการหรือการดาเนินงานของบริษัทให้ปฏิบตั ิตามคาสังของตนในการก
่
าหนดนโยบาย
การจัดการหรือการดาเนินงานของบริษทั
- บุคคลทีต่ ามพฤติการณ์มกี ารดาเนินงานในบริษทั หรือมีความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของบริษทั เยี่ยงกรรมการหรือผูบ้ ริหาร รวมทัง้ บุคคลที่มตี าแหน่ งซึ่งมีอานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษทั นัน้
- บุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ หมายถึง บุคคลที่มคี วามสัมพัน ธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายได้แก่
1. คู่สมรส
2. บิดา มารดา
3. บุตร
ผู้ท่เี กี่ยวข้องหมายถึง บุค คลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1)-(7) ของ พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้แก่
1. คู่สมรส
2. บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
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3. ห้างหุน้ ส่วนสามัญทีบ่ ุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็ นหุน้ ส่วน
4. ห้างหุน้ ส่วนจากัดทีบ่ คุ คลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัด
ความรับผิด หรือจากัดความรับผิดรวมกันเกินกว่า 30%
5. บริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัดทีบ่ ุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ
(3) หรือ (4) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่า 30%
6. บริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนทีบ่ ุคคลดังกล่าว รวมถึง รวมถึง (1) หรือ (2)
หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่า 30%
7. นิตบิ ุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
ทีม่ อี านาจจัดการในฐานะเป็ นผูแ้ ทนของนิตบิ คุ คล
อนึ่งการสนับสนุนให้มกี ารเพิม่ จานวน Free float ของบริษัท จดทะเบีย นในตลาดหุ้น
ซึ่งถือเป็ นมาตรการที่สาคัญต่อการพัฒนาตลาดหุ้นไทย ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย (2549) ที่จะช่วย
เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของตลาดหุ้นไทย ซึ่งในแผนพัฒนาตลาดทุนฉบับที่ 2 ได้กล่าวถึง
การสนับสนุนการออกหุน้ เพิม่ หรือการขายหุน้ ในส่วนของนักลงทุนรายใหญ่ให้กบั นักลงทุนราย
ย่อย การสนับสนุนให้บริษทั ทีม่ ี Market Cap และบริษทั ทีม่ รี าคาหุน้ สูง เพิม่ Free float โดยการ
เพิม่ แรงจูงใจให้บริษทั เหล่านัน้ โดยลดค่าธรรมเนียม รวมถึงการกระจายหุน้ ในส่วนทีร่ ฐั ถือครอง
อัญญา ขันธวิทย์, ศิลปพร ศรีจนเพชร
ั่
และเดือนเพ็ญ จันทร์ศริ ศิ รี (2552) ได้อธิบาย
ไว้ว่า การครอบงากิจการโดยปรปั กษ์จะช่วยสร้างมูลค่าของกิจการได้ ต้องอาศัยกลไกดัง เช่น
จะต้องมีตลาดการเงินซึ่งมีสภาพคล่องสูง เพื่อการซื้อขายสิทธิในการเข้าถือครองหุน้ อีกทัง้ หุน้
สามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควรกระจายไปอยู่ในเมือผูถ้ อื หุ้นทีม่ รี ายย่อย ไม่ใช่แบบ
กระจุ ก ตัว ในมือ ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ประกอบกับ บริษัท จดทะเบีย นในประเทศไทยส่ ว นใหญ่
บริหารงานโดยผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ในขณะทีบ่ ริษทั อาจมีผบู้ ริหารที่ด้อย
ความสามารถหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบริษทั นัน้ จะมีมูลค่าของบริษทั ต่ าลงกว่ามู ลค่าที่
ควรจะเป็ นได้ ดังนัน้ การเปลีย่ นผูบ้ ริหารระดับสูงจึงเป็ นอานาจของเจ้าของบริษทั หากจะต้ องทา
การเปลี่ยนผูบ้ ริหารผูท้ าการต้องเข้าครอบงากิจการก่อนโดยการซื้อส่วนของทุนของบริษทั แล้ว
ใช้สทิ ธิการเป็ นเจ้าของปลดผูบ้ ริหารให้พ้นจากตาแหน่ งและมอบอานาจให้ผบู้ ริหารชุดใหม่ทม่ี ี
ความรูค้ วามสามารถ และมีพฤติกรรมอันไม่พงึ ประสงค์ลดลง มูลค่าของบริษทั ก็สามารถกลับมา
เพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหาก Free Float สูง แต่ผู้บริหารที่เ ป็ นตัว แทนผู้ถือหุ้น ด้อ ย
ความสามารถหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จะส่งผลกระทบให้ความสามารถในการทากาไร
และมูลค่าขององค์กรลดลงได้ ในอีกแง่มุมหนึ่งหากผูบ้ ริหารที่ถูกคัดเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ง
เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็ นผู้มีความรู้ค วามสามารถในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งจะส่งผล
กระทบให้ความสามารถในการทากาไรและมูลค่าขององค์กรเพิม่ สูงขึน้
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ในทางกลับกันเมื่อ Free float ต่ า นัน่ เป็ นการบ่งบอกถึงการรวมกลุ่มของโครงสร้าง
ความเป็ นเจ้าของ ซึ่งปั ญหาตัวแทนจะเกิดขึน้ ได้เมื่อผูบ้ ริหารเข้าไปถือหุน้ รายใหญ่และผูบ้ ริหาร
มุ่งเน้นสร้างความมังคั
่ งให้
่ กบั ตนเองมากกว่าผลกาไร ดังสมมติฐานการรักษาผลประโยชน์อย่าง
เหนียวแน่น (Entrenchment Hypothesis) ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดาเนินงานลดลง และหากลักษณะ
การบริหารเป็ นแบบครอบครัว การใช้สทิ ธิเลือกผูบ้ ริหารระดับสูงทีข่ าดความเชีย่ วชาญ จะทาให้
เกิดต้นทุนการเสียโอกาส ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ (ปิ ยะณัฐ ถุนพุทธดม และคนอื่นๆ,
2561) ในอีกแง่มุมหนึ่ง ของปั ญหาตัวแทนจะเกิดขึน้ ได้เมื่อผูบ้ ริหารเข้าไปถือหุน้ รายใหญ่และมี
อานาจในการควบคุมบริษทั สามารถจะติดตามผลการดาเนินงานให้เกิดความมีประสิทธิภ าพ
ส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี กระแสเงินสดที่เพิม่ ขึน้ อาจทาให้ผลการดาเนินงาน
เพิม่ ขึน้ ดังสมมติฐานการปรับผลประโยชน์เข้าหากันระหว่างผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจควบคุมและผูถ้ ือหุ้น
ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม (ปิ ยะณัฐ ถุนพุทธดม และคนอื่นๆ, 2561) ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีตวั แทน
(Agency Theory) ที่ได้พฒ
ั นาแนวคิดนี้มาจาก Jensen & Meckling สุรางค์ เห็นสว่าง (2560)
เสนอว่าการเพิม่ ขึน้ ของสัดส่วนการถือหุน้ ของบุคคลภายในจะมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ต่า
หรือต้นทุนตัวแทนต่า ซึ่งส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิม่ ของบริษทั
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดาเนินการพัฒนาระบบ รณรงค์และส่งเสริมด้าน
บรรษัทภิบาล (Corporate Govermance) หรือการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้กบั บริษทั ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ประการหนึ่งก็เพื่อปกป้ องสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ หมดของบริษทั อย่าง
เข้มงวด ซึ่งนักลงทุนยังคงใช้หลักเกณฑ์น้ีเป็ นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการลงทุน La Porta,
Lopezde-Silanes, Shleifer and Vishny (1999 อ้างถึงใน นิพ ฒ
ั น์ โพธิว์ จิ ิตร, 2555, หน้ า 22)
ระบุวา่ กิจการในประเทศทีม่ กี ารปกป้ องสิทธิของนักลงทุนสูงจะแสดงผลดาเนินงานดีกว่าประเทศ
ทีป่ กป้ องสิทธิของนักลงทุนต่า
ผูศ้ กึ ษาจึงหวังว่าผลลัพธ์จากการศึกษาในครัง้ นี้จะเป็ นส่วนหนึ่งที่สามารถเติมเต็มความรู้
จากการทดสอบเพื่อหาความสัมพัน ธ์ร ะหว่างโครงสร้า งการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยกับ
ความสามารถในการทากาไรของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยกับความสามารถ
ในการทากาไรและมูลค่าขององค์กรของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี้จะทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุ้น
รายย่อยกับความสามารถในการทากาไรและมูลค่าขององค์กรของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอในปี พ.ศ. 2561 โดยข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาจะเก็บ
รวบรวมจาก http://www.set.or.th

คานิยามศัพท์
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย หมายถึง ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้เป็ นผูม้ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic
Shareholders)
ผู้มีส่ ว นร่ ว มในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) ได้แ ก่ กรรมการ ผู้จ ัดการ
หรือผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูท้ ถ่ี อื หุน้ เกินกว่าร้อยละ 5
ของทุนชาระแล้ว โดยรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย ผูม้ อี านาจควบคุม (ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2562)
“สภาพคล่อง“ หมายถึง สภาพคล่องของหุน้ ทีห่ มุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งมาจากหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั หักหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูง คงเหลือ
หุ้นที่จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดหุน้ ดังตามคานิยามของตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี รียกว่า
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย หรือ Free Float ซึ่งเป็ นสภาพคล่องของจานวนหุน้ ทีม่ กี ารซื้อขายในตลาดหุน้
ดังนัน้ ปั จจัยที่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของหุ้นก็คอื Free Float เพราะผูถ้ อื หุ้นรายย่อยเป็ น
กลุ่มที่พร้อมจะขายหุน้ ได้ตลอดเวลาไม่ใช่เพียงหุน้ ที่มี Free Float น้อยจะซื้อขายน้อย แต่หุ้นที่
มี Free Float มาก อาจมีสภาพคล่องทีน่ ้อยได้เช่นกัน (วิน อุดมรัชตวนิชย์, 2559)

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับผูบ้ ริหารนาไปวิเคราะห์ โครงสร้างการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
2. เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสาหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนในการวิเคราะห์
ผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงิน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎี
Bostancı and Kılıç (1997, p. 2) นัก วิจ ัย นิ ย มที่จะศึก ษาเรื่อ งความสัม พัน ธ์ร ะหว่าง
โครงสร้างความเป็ นเจ้าของและผลการดาเนินงานขององค์กร แต่การศึกษาโครงสร้างความเป็ น
เจ้าของนัน้ ยังขึ้นอยู่กบั บริบทของแต่ละบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ การศึกษาโครงสร้า งความเป็ น
เจ้าของมุ่งเน้นไปทีผ่ ลการดาเนินงานของบริษทั เช่นกาไรทางบัญชีหรือตัวแปรอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงบการเงินของบริษทั ในทางกลับกันการศึกษาอัตราส่วนของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ให้ความสนใจ
กับผลการดาเนินงานของหุ้นในตลาดเป็ นหลักเช่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์หรือสภาพคล่อง
และอัตราส่วนของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย ยังเป็ นแหล่งข้อมูลที่รวดเร็วที่ช่วยบอกเกี่ยวกับโครงสร้าง
ความเป็ นเจ้าของของบริษทั อัตราส่วนของผูถ้ อื หุ้นรายย่อยต่ ายังบ่งบอกถึงการรวบกลุ่มของ
โครงสร้างความเป็ นเจ้าของของบริษทั นัน้ ๆ ดังนัน้ จึงสามารถแบ่งผลกระทบของอัตราส่วนผูถ้ อื หุ้น
รายย่อยที่เป็ นไปได้มสี องประเภทดังนี้คอื ประการแรกคือ หากโครงสร้างการถือหุ้นเป็ นแบบ
กระจุกตัว (Ownership Concentration) หรืออัตราส่วนของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยต่า นักลงทุนจะหลีกเลี่ยง
จากหุ้นนัน้ เพราะความเป็ นไปได้ในการถูกเวนคืนภายใต้โครงสร้างการกากับดูแลกิจการที่ไม่
เข้มแข็ง ประการทีส่ องอัตราส่วนของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยทีล่ ดลงหมายถึงปริมาณของหุน้ รายย่อยใน
ตลาดที่น้อย ซึ่งอาจนาไปสู่การขาดสภาพคล่องในตลาดหุ้น นักลงทุนก็ไม่ชอบการขาดสภาพ
คล่องเช่นกัน เป็ นผลให้อตั ราส่วนผูถ้ อื หุน้ รายย่อยมีแนวโน้ มทีจ่ ะปรับตัวลดลง ส่งผลกระทบให้
หุ้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักลงทุน ศึกษาผลกระทบของโครงสร้างความเป็ นเจ้าของ
ในตลาดทุนทีพ่ ฒ
ั นาน้อยในประเทศตุรกี ตลาดทุนตุรกีมลี กั ษณะโครงสร้างความเป็ นเจ้าของเป็ น
แบบกระจุกตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นบริษทั ครอบครัวหรือกลุ่มธุรกิจและการคุ้มครองนักลงทุนใน
ระดับค่อนข้างต่ า เจ้าของเริม่ แรกของบริษทั ต่างลังเลที่จะเสนอขายหุน้ เพิม่ เติมแก่สาธารณชน
เพื่อไม่ให้สูญเสียการควบคุม สิง่ นี้จะลดปริมาณ หุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยในตลาด อัตราส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของบริษทั จดทะเบียนค่อนข้างต่าเช่นเดียวกับประเทศทีใ่ ช้กฎหมายแพ่งในการ
ปกครอง และอัตราส่วนของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยต่าอาจเป็ นไปได้วา่ จะเกิดการคุม้ ครองผูล้ งทุนอย่าง
ไม่เข้มงวด
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีตวั แทน (Agency Theory) ซึ่งได้ถูกพัฒนาแนวคิดโดย Jensen
& Mecking (1976) ปั ญหาที่เกิดจาก ปั ญหาตัวแทน (Agency Problem) ที่เกิดจากพฤติกรรม
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ของผูบ้ ริหารหรือผูม้ สี ่วนได้เสีย ที่เรียกว่าตัวแทน และตัวการ สามารถอธิบายได้ 2 รูปแบบคือ
การรักษาผลประโยชน์อย่างเหนียวแน่ น (Entrenchment Hypothesis) เกิดจากการที่ผบู้ ริหาร
เข้าไปถือหุ้นรายใหญ่อาจทาให้ผลการดาเนินงานลดลง อาจเนื่องมาจากมองเห็นผลประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าการทากาไรให้บริษทั และในส่วนของสมมติฐานการปรับผลประโยชน์เข้าหากัน
ระหว่างผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจรายใหญ่ทม่ี อี านาจควบคุม กับผูถ้ อื หุ้นรายย่อยที่ไม่มอี านาจควบคุม
ซึ่งผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่จะมีสามารถในการติดตามการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและส่งผลให้ผล
การดาเนินงานของบริษทั ดีขน้ึ
ประภาพร ณ นรงค์ (2549) จากทฤษฏีเกี่ยวกับโครงสร้างผูถ้ อื หุ้นซึ่งบอกปั ญหาความ
ขัดแย้งระหว่างผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจควบคุมกิจการ ซึ่งเป็ นผูม้ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic
Shareholders) กับผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ดังเช่นหากการถือหุ้นเป็ นแบบกระจายตัว
(Dispersed Ownership) ทีม่ โี ครงสร้างทีป่ ระกอบไปด้วยผูถ้ อื หุน้ จานวนมากแต่ละรายมีสดั ส่วน
การถือหุ้นจานวนน้อยจึงไม่มผี ถู้ อื หุ้นที่มสี ทิ ธิ ์ออกเสียงมากพอที่จะเข้าควบคุมกิจการได้ ดังที่
เห็นได้จากในประเทศอเมริกาและอังกฤษ ปั ญหาเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์มไี ม่มากนัก
แต่หากโครงสร้างการถือหุน้ เป็ นแบบกระจุกตัว ปั ญหาทีอ่ าจพบได้คอื ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจควบคุม
กิจ การจะคานึง ถึง ประโยชน์ ของตนและกลุ่ ม ไม่ ค านึง ถึง ผลประโยชน์ ข องบริษัท โอนถ่ าย
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยมาเป็ นประโยชน์ของตน หรื อแม้แต่การขัดขวางการได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ของผู้ถอื หุ้นรายย่อย เช่นการจ่ายเงินพิเศษ จ่ายหุ้นปั นผลหรือเงินปั นผลให้กบั
ตนเอง หรือใช้อานาจตัดสินใจบริหารงานให้บริษทั ทีต่ นมีอานาจควบคุมเสียผลประโยชน์ให้กบั
อีกบริษทั หนึ่งทีต่ นเป็ นผูบ้ ริหาร
โครงสร้ า งการถื อ หุ้ น ในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ เป็ นแบบกระจุ ก ตัว (Ownership
Concentration) ซึ่งจะกล่าวได้วา่ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ เป็ นการดาเนินธุรกิจทีม่ โี ครงสร้างเป็ น
ธุรกิจแบบครอบครัว ซึ่งอาจจะมีความเสีย่ งจากการบริหารงาน การจัดการปั ญหาต่างๆ แต่หาก
มีการจ้างผูบ้ ริหารภายนอกทีเ่ ป็ นมืออาชีพเข้ามาบริหารงาน อาจทาให้ไม่มผี ลกับความสามารถ
ในการทากาไร และหากสัดส่วนการถือหุน้ กระจายไปให้บุคคลในครอบครัวมักมีความสัมพันธ์ใน
เชิงลบกับผลการดาเนินงานจะส่งผลให้ความสามารถในการทากาไรของบริษทั ก็จะลดลง (ภัทรา
เตชะธนเศรษฐ์, 2561; Chivasuthipong, 2010; Barle & Means,1932; La Porta et al., 1999;
Tanopajai, 2002)
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการถือหุน้ แบบกระจุกตัวกับผลประกอบการของบริษทั
จะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ซึ่งจะขึน้ อยู่กบั การจัดการผลประโยชน์ของตัวแทน ในทางตรงกัน
ข้ามความสัมพันธ์เชิงลบจะขึน้ อยู่กบั การควบคุมปั ญหาตัวแทนและผลกระทบด้านลบต่อกลไก
การกากับดูแลของกิจการ บริษทั สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพได้โดย การถือหุน้ แบบกระจุกตัวนัน้
ทาให้นักลงทุนรายใหญ่ ที่ถือหุ้นรายใหญ่ ต้องการเพิ่มมู ลค่าของบริษัท โดยการช่วยควบคุม
ค่าใช้จ่ายหรือกิจกรรมทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการตรวจสอบหรือเพิม่ ผลผลิต (Shleifer
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and Vishny, 1997; Kun and Greg, 2015, pp. 3) ในขณะที่การถือหุ้นแบบกระจายการถือหุ้น
ไปยังรายบุคคลจะมีแรงจูงใจหรืออานาจเพียงเล็กน้อยในการตรวจสอบผู้บริหาร (Grossman
and Hart, 1980; Kun and Greg, 2015, pp. 3) ในตลาดเกิดใหม่ท่กี ฎหมายยังไม่เข้มงวดการถือหุ้น
แบบกระจุกตัว มีผถู้ อื หุน้ ทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการหรือทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ สามารถปกป้ อง
ผลประโยชน์ ข องผู้ถือหุ้น ได้ดี (La Porta et al., 1998; Denis and McConnell, 2003; Perotti
and von Thadden, 2006; Kun and Greg, 2015, pp. 3) อีกทัง้ การถือหุน้ แบบกระจุกตัวยังช่วย
ลดการเวนคืนโดยภาครัฐและบุคคลภายในองค์กร (Stulz, 2005; Kun and Greg, 2015, pp. 3)
สมมติฐ านยัง ชี้ใ ห้เ ห็น ว่า การถือ หุ้น แบบกระจุ ก ตัว อาจก่ อ ให้เ กิด ปั ญ หาความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ระหว่างผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่กบั ผูถ้ อื หุ้นรายย่อย และไม่อาจรับรองได้ว่าผูถ้ อื หุน้ ส่วน
น้อยจะไม่ถูกเวนคืน (La Porta et al., 1998; Hansmann and Kraakman, 2004; Kun and Greg,
2015, pp. 4) นอกจากนี้ อาจมีผลต่อความสามารถในการระดมเงินทุนของบริษทั ซึ่งบ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพทีต่ ่าลงเนื่องจากต้นทุนทางการเงินทีส่ ูงขึน้ รวมถึงการจัดการความเสีย่ งของบริษทั
สาหรับผลกระทบเชิงลบต่อกลไกการกากับดูแลกิจการภายใต้การถือหุน้ แบบกระจุกตัว เกิดจาก
การที่ผู้ถือหุ้นมักจะยึดมันตั
่ วเองหรือสมาชิกในครอบครัวหรือตัวแทนในตาแหน่ งการจัดการ
มากกว่าการจ้างบุคคลภายนอก (Schulze et al., 2001; Fan et al., 2007; Kun and Greg, 2015,
pp. 4) การยึดมันนี
่ ้อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบของคณะกรรมการ (Holmström
and Tirole, 1993; Kun and Greg, 2015, pp. 4)
มนวิก า ผดุงสิทธิ ์ (2548) Tobin’s Q เป็ นแนวคิดของ Professor James T. Tobin ได้
กล่าวไว้ว่า Tobin’s Q เป็ นตัววัดผลการปฏิบตั งิ านที่เกิดจากการผสมผสานข้อมูลทางการเงิน
และมูลค่าทางการตลาด ซึ่งคานวณโดยการหารราคาตลาด (Market Value) ของสินทรัพย์ของ
องค์กรด้วยราคาเปลีย่ นแทน (Replacement Cost) ของสินทรัพย์นนั ้ ซึ่งราคาตลาดของสินทรัพย์
จะวัดจากมูลค่าทางการตลาดหุน้ ทีอ่ ยู่ในมือผูถ้ อื หุน้ และหนี้สนิ Professor Tobin เชื่อว่า Tobin’s Q
เป็ นตัววัดทีด่ ที ่สี ะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าขององค์กร เพราะอัตราส่วนนี้สามารถใช้ในการคาดการณ์
การตัดสินใจจ่ายลงทุนในอนาคต

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนวรรณกรรม
พัดชา สีตสุวรรณ (2543) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ และผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ คือ เพื่อ
ทาการศึกษาผลกระทบของการถือหุ้นของผูบ้ ริหาร ต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งวัดผลการดาเนินงานในรูปแบบทางบัญชี และผลตอบแทน
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จากหลักทรัพย์ รวมถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของผลการดาเนินงานกับ
การถือหุน้ ของผูบ้ ริหาร วิธกี ารศึกษา ใช้ขอ้ มูลเปอร์เซ็นต์การถือหุน้ ของผูบ้ ริหาร กับผลตอบแทน
ของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2536 – 2541 ยกเว้นธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์แ ละ
ประกันชีวติ และตัดข้อมูลบริษทั ที่อยู่ในกลุ่มฟื้ นฟูออก โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนการถือหุน้ ของผูบ้ ริหารไม่ความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนของผูถ้ อื หุ้น
แต่มคี วามสัมพันธ์กบั อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ และจากปั ญหาเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ระหว่างเจ้าของและผู้บริหารที่เป็ นตัวแทนในการบริหารงาน ทาให้ผู้ถือหุ้น
ต้องการเข้ามาบริหารงานและควบคุมกิจการ และวิธีหนึ่ง ก็ค ือการสร้างแรงจูงในการทางาน
ให้คานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการบริหาร
สินทรัพย์ทงั ้ หมด แต่ระดับการถือหุน้ ของผูบ้ ริหารมีความแตกต่างกันในแต่ระดับ อาจเป็ นไปได้
ว่า เกิด จากสิทธิในการออกเสียงตัด สินใจในบริษัท ที่ต้องอาศัย เสียงของหุ้นอย่ างน้ อย 25%
ในการเข้าประชุม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในขณะเดียวกันก็คอื ในเรื่องของการมี
สิทธิในการลงมติพเิ ศษ ต้องอาศัยเสียงข้างมากอย่างน้อย 75% ซึ่งเหตุผลนี้ทาให้การถือหุน้ หรือ
การออกเสียงไม่กระจาย ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน โดยพบว่าในระดับที่มกี ารถือหุน้
น้ อ ยกว่า 25% แม้จ ะเพิ่ม แรงจู ง ใจแต่ ก็ไ ม่ ส ามารถท าให้ผู้บ ริห ารมีสิท ธิใ นการตัด สิน ใจใน
การทางานได้มาก แต่กลับทาให้ผบู้ ริหารมีความต้องการครอบครองมากขึน้ จนทาให้มผี ลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ในทางที่ไม่ดี แต่เมื่อระดับการถือหุน้ ของผูบ้ ริหารอยู่ระหว่าง
25%-75% ส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ บริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึงการถือหุน้ ของ
ผูบ้ ริหารมีส่วนทาให้อตั ราส่วนกาไรสุทธิต่อยอดขายเพิม่ สูงขึน้
ประภาพร ณ นรงค์ (2549) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับความสามารถในการทากาไรทางบัญชี
วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
15 อันดับแรก โดยโครงสร้างผู้ถอื หุ้นสัดส่วนการถือหุน้ ของนักลงทุนในไทย นักลงทุนต่างชาติ
ผู้บริหารไทย และผู้บริหารต่างชาติ กับความสามารถในการทากาไรทางบัญชีของบริษัท ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิธกี ารศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบ
การเงิน รายงานทางการเงินอื่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี หรือแบบ 56-1 และข้อมูล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นเพือ่ นาเสนอในภาพรวมของข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้
ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ เชิงอนุ มานเพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ กับความสามารถในการทากาไรทางบัญชี และตัวแปรตามและตัวแปร
ควบคุ ม ใช้ก ารวิเ คราะห์ก ารถดถอยเชิง พหุ ใ นการวิเ คราะห์ ผลการศึก ษาพบว่า ส่ ว นใหญ่
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ในประเทศไทยมีพ้นื ฐานมาจากครอบครัว โดยที่การถือหุ้นและ
อานาจการบริหารในบริษทั จะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มครอบครัวที่เป็ นผูก้ ่อตัง้ บริษทั หรือผูบ้ ริหาร
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ระดับสูงที่ดารงตาแหน่ งสาคัญในบริษทั เพราะเหตุท่วี ่ากลุ่มครอบครัวหรือเครือญาติจะรักษา
อานาจการควบคุมในบริษทั ผ่านทางการถือหุ้นในสัดส่วนที่สูง หรือการมีส่วนร่วมในการบริหาร
งาน และพบว่าการกระจุกตัวการถือหุน้ มาจากนักลงทุนไทยส่วนใหญ่ มีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนัยสาคัญกับผลการดาเนินงานที่วดั โดยอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุ้น นักลงทุนเหล่านี้จะ
ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริษทั เพราะมีการรักษาอานาจในการควบคุมภายในบริษทั ผ่าน
ทางการถือหุ้นในสัดส่วนทีส่ ูงจนทาให้ผลประโยชน์ท่จี ะได้รบั เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับผูถ้ อื
หุ้นรายอื่นของบริษทั ในส่วนของสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
ผลการดาเนินงานที่วดั โดยอัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ อย่างมีนัยสาคัญ จากทฤษฎีกลุ่มการ
ลงทุน ซึ่งอธิบายได้วา่ ผูถ้ อื หุน้ จะกระจายเงินลงทุนไปในบริษทั ต่างๆ เพื่อลดความเสีย่ งจากผล
การดาเนินงานของบริษทั เพียงบริษทั เดียว และการเข้าไปถือหุ้นในหลาย บริษทั ทาให้ผถู้ อื หุน้
ไม่สามารถเข้าไปบริหารงานในทุกกิจการที่ตนเข้าไปลงทุนได้ จึงส่งผลให้การถือหุน้ ของนักลงทุน
ต่างชาติไม่มผี ลต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ในส่วนของสัดส่วนการถือหุน้ ของผูบ้ ริหารไทย
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานที่วดั โดยอัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ อย่างมีนยั สาคัญ
เนื่องจากผูบ้ ริหารได้รบั เงินปั นผลและยังได้รบั ผลตอบแทนในรูปอื่น อีกเช่น โบนัส เงินเดือน
ทาให้ผบู้ ริหารไม่มแี รงจูงใจทีจ่ ะพยายามทาให้ได้รบั ผลตอบแทนในรูปเงินปั นผล และพบว่าเมื่อ
วิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนาจะแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการถือหุน้ ของผูบ้ ริหารไทยโดยเฉลี่ยมีร้อยละ
15 ซึ่งถือว่ามีระดับการถือหุ้นทีน่ ้อยจนไม่มอี านาจในการควบคุมในการตัดสินใจในการทางาน
จึงทาให้ไม่มผี ลต่ออัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ้น ในส่วนของสัดส่วนการถือหุ้นของผูบ้ ริหาร
ต่างชาติมคี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดาเนินงานที่วดั โดยอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งจะกล่าวได้ว่าผูบ้ ริหารต่างชาติช่วยลดปั ญหาความขัดแย้งระหว่างผูบ้ ริหาร
กับผูถ้ อื หุ้นรายอื่น เนื่องจากผลประโยชน์จะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และผูบ้ ริหารต่างชาติยงั
ช่วยเรื่องการโอนถ่ายเทคโนโลยีจากต่างประเทศ อีกทัง้ ยังช่วยขยายฐานลูกค้า ในส่วนของ
ขนาดของบริษทั มีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานที่วดั โดยอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งจะกล่าวได้วา่ บริษทั ขนาดใหญ่จะมีอานาจในการต่อรองทางธุรกิจ กาลังทุน
ทีม่ ากกว่า และมีชอ่ งทางการจาหน่ายสินค้าและบริการมากกว่า บริษทั ขนาดใหญ่จงึ ใช้กาลังการ
ผลิตขนาดประหยัดได้ ช่วยลดต้นทุนในการผลิตมากกว่า ในส่วนของความเสี่ยงทางการเงินมี
ความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานที่วดั โดยอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ซึ่งจะกล่าวได้วา่ บริษทั มีความเสีย่ งทางการเงินทีส่ ูงจะมีภาระเกีย่ วกับดอกเบีย้ สูง และดอกเบีย้ จ่าย
จะทาให้ความสามารถในการทากาไรของบริษทั ลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริษัท
ในส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสูงมีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานที่วดั โดยอัตรา
ผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งจะกล่าวได้วา่ กิจการทีม่ กี ารลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
สูงในช่วงแรก ทีส่ ูงมาก ประกอบกับกิจการยังไม่สามารถทาการผลิตหรือใช้ขดี ความสามารถทีม่ ี
อยู่ได้อย่างเต็มที่ อาจส่งผลกับผลการดาเนินงานได้ ในส่วนของประเภทอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์
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กับผลการดาเนินงานทีว่ ดั โดยอัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุ้นอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งจะกล่าวได้วา่
ประเภทอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันย่อมมีลกั ษณะของธุรกิจ นโยบายทางการบัญชี ซึ่งมีส่วน
ให้ผลการดาเนินงานแตกต่างกัน
รติ วงศกิตติรกั ษ์ (2554) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ต่อมูลค่ากิจการ
ของบริษทั ในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลกระทบของโครงสร้างผู้ถอื หุ้นต่อมูลค่า
กิจการ ของบริษทั ในประเทศไทย โดยแบ่งสิทธิความเป็ นเจ้าของของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ออกเป็ น
2 ส่วน คือสิทธิในกระแสเงินสด (cash-flow rights) และสิทธิในการออกเสียง (voting rights)
วิธกี ารศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จานวน 348 บริษทั ในช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2553 ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้
2,436 บริษัท โดยได้ตดั บริษัทที่อยู่ระหว่างฟื้ นฟู และบริษัทที่มีข้อมูลไม่ค รบถ้วนออก โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษทั ครอบคัว บริษทั รัฐบาล บริษทั ต่างชาติ บริษทั
ที่มโี ครงสร้างแบบพีระมิด และบริษทั ทีม่ โี ครงสร้างการถือหุน้ ไขว้ และนาข้อมูลมาวิเคราะห์โดย
ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงถดถอยเพื่อดูความสัมพันธ์ของปั จจัย
ทีส่ นใจทีส่ ่งผลกับมูลค่ากิจการ ผลการศึกษาพบว่า สิทธิในความเป็ นเจ้าของของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ท่ี
วัดค่าด้วยผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากกระแสเงินสด (cash-flow rights) มีความสัมพันธ์ในทางบวก
กับมูลค่ากิจการ บริษทั ที่มผี ถู้ อื หุ้นรายใหญ่ท่มี รี ูปแบบเป็ นครอบครัวจะมีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกต่อมูลค่ากิจการ อาจกล่าวได้ว่ากิจการที่มโี ครงสร้างผูถ้ อื หุ้นทีม่ รี ูปแบบเป็ นกลุ่มครอบครัว
(Family firms) มีแรงจูงใจในการสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การ เนื่องจากมีความเป็ นไปได้ท่จี ะส่งต่อ
กิจการไปยังรุ่นลูก รุ่นหลาน ถึงแม้ว่าจะเกิดส่วนต่างของสิทธิในผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากกระแส
เงินสดจะน้ อยกว่าสิทธิในการออกเสียงก็ตาม แต่หากผลตอบแทนที่ได้รบั จากกระแสเงินสด
(cash-flow rights) น้อยกว่าสิทธิในความเป็ นเจ้าของ (สิทธิในการออกเสียง voting rights) ผูถ้ อื หุน้
ใหญ่จงึ มีแนวโน้มทีจ่ ะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าการสร้างมูลค่าให้แก่กจิ การ และยัง
แสดงให้เห็นว่าในทุกโครงสร้างของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ กี ารถือสิทธิในความเป็ นเจ้าของของผูถ้ อื หุ้นใหญ่
ที่วดั ค่าด้วยผลตอบแทนที่ได้รบั จากกระแสเงินสด Cash-flow rights ที่มสี ดั ส่วนสูงจะส่งผลให้
กิจการมีมูลค่าสูงตามไปด้วย 2.แต่ในทางตรงกันข้ามหากบริษทั ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ รายใหญ่เป็ นรัฐบาล
หรือต่างชาติ กลับมีความสัมพันธ์ในทางลบต่อมูลค่ากิจการ และเมื่อเกิดส่วนต่างระหว่างผลตอบแทน
ทีไ่ ด้รบั จากกระแสเงินสด (cash-flow rights) กับสิทธิในความเป็ นเจ้าของ (สิทธิในการออกเสียง
voting rights) โครงสร้างผูถ้ อื หุ้นกลุ่ม บริษทั รัฐบาล และต่างชาติ มีแนวโน้มทีก่ จิ การจะมีมูลค่า
ที่ลดต่ าลง นอกจากนี้การถือหุ้นในโครงสร้างแบบพีระมิด หรือแบบไขว้ เป็ นกลุ่มเครือบริษัท
จะช่วยเพิม่ โอกาสในการหาแหล่งเงินลงทุนได้ง่ายกว่า สามารถโยกย้ายกระแสเงินสดผ่านบริษทั
ใดบริษทั หนึ่งหรือกลุ่มบริษทั ในเครือ และอาจส่งผลดีต่อมูลค่ากิจการ ในทางตรงกันข้ามบริษทั
ต่างชาติมุ่งเน้นทีจ่ ะแสวงหาผลกาไรในการดาเนินธุรกิจจากการลงทุนเท่านัน้ ดังนัน้ เมื่อผลตอบแทน
ทีไ่ ด้ต่ากว่าสิทธิในการออกเสียง จึงมีแนวโน้มว่าผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทเ่ี ป็ นชาวต่างชาติ หรือบริษทั
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ข้ามชาติ จะนากระแสเงินสดกลับสู่บริษทั แม่ในต่างประเทศ หรือทาไปลงทุนในแหล่งอื่นที่ได้รบั
ผลตอบแทนมากกว่า
นิพฒ
ั น์ โพธิ ์วิจติ ร (2555) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ตี ่อการบริหาร
กาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่ใช่กลุ่มธุรกิจการเงินและ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ รวมถึงการถือหุน้
โดยผู้ถือหุนที่มีอานาจควบคุมกิจการ นักลงทุนสถาบันกลุ่ม แองโกล-อเมริกนั และนักลงทุน
สถาบันกลุ่มอเมริกาเหนือและการมีนักลงทุนสถาบันในกลุ่ม แองโกล-อเมริกนั และกลุ่มอเมริกา
เหนือถือหุน้ เกินกว่า ร้อยละ 25 ทีม่ ตี ่อการบริหารกาไรกลุ่มบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย วิธกี ารศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล SETMART ของบริษทั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี หรือแบบ
56-1 ของบริษทั จดทะเบียน ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้นในกิจการจากฐานข้อมูล
ของกระทรวงพาณิชย์ หนังสือ Thai Business Groups ฐานข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายงานประจาปี และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวข้อง ข้อมูลจาก
บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ใช่กลุ่มธุรกิจการเงินและกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งตัวแปรอิสระใช้ขอ้ มูลปี พ.ศ. 2551 ตัวแปรตามและตัวแปร
ควบคุมใช้ขอ้ มูลปี 2550 – 2551 ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) เป็ นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central Tendency Analysis) และการวัดการ
กระจายของข้อมูล (Variation Analysis) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า บริษทั
ส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างการถือหุน้ เป็ นแบบกระจุกตัว การถือหุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ ที่มสี ่วนร่วมในการ
บริหารงาน (Strategic Shareholders) ที่มีอิทธิพลและอานาจในการควบคุมกิจการ ส่วนใหญ่
เป็ นผูถ้ อื หุ้นในกลุ่มครอบครัวที่เป็ นตระกูลเดี่ยวเป็ นตระกูลที่เกี่ยวข้องกัน และแสดงให้เห็นว่า
สัดส่วนของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศกลุ่มแองโกล-อเมริกนั และกลุ่มอเมริกนั เหนือถือหุน้ ใน
สัดส่วนที่ค่อนข้างต่ า คือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ค่อนข้างน้อย และมีผลกระทบในทางลบต่อ
รายการคงค้างที่ขน้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหารอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้ องกับ
Chung, Firth, and Kim (2002) ,Mitra and Cready (2005) และ Teshima and Shuto (2008)
และสอดคล้องกับ Efficiency Augmentation Hypothesis ซึ่งระบุว่า นักลงทุนสถาบันมีบทบาท
ในการตรวจสอบฝ่ ายบริหารและสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กบั กิจการ และยังพบอีกว่านักลงทุน
สถาบันกลุ่มแองโกล-อเมริกนั และกลุ่มอเมริกาเหนือมีผลกระทบในทางลบต่อการบริหารกาไร
เนื่องจากนักลงทุนสถาบันมีบทบาทเชิงรุกในการตรวจสอบฝ่ ายบริหาร นอกจากนี้สดั ส่วนการถือหุ้น
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจควบคุมกิจการมีผลกระทบในทางลบต่อรายการคงค้างทีข่ น้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริหารอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ Warfield, Wild, and Wild (1995) Ding,
Zhang, and Zhang (2007) และ Teshima and Shuto (2008) จะเห็นได้วา่ เมื่อผูถ้ อื หุน้ มีสดั ส่วน
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การถือหุ้นอยู่ในระดับสูงพบว่าความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับรายการคงค้างที่
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับ Monitoring/Incentives Alignment Hypothesis
สาเหตุเพราะผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจควบคุมกิจการมีส่วนได้เสียในกระแสเงินสดและยังมีแรงจูงใจใน
การตรวจสอบการบริหารงานเพื่อสร้างความมังคั
่ งของผู
่
ถ้ อื หุน้ และสร้างมูลค่าให้กจิ การ นอกจากนี้
พบว่าส่วนผูถ้ อื หุ้นที่เป็ นกลุ่มครอบครัวหรือตระกูลที่เกีย่ วข้องกันและตระกูลเดีย่ ว ภาครัฐ และ
นักลงทุนต่างชาติ มีผลกระทบในทางบวกต่อรายการคงค้างทีข่ น้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหาร
มากกว่ากิจการที่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจควบคุม ซึ่งสรุปได้ว่า การถือหุ้นโดยผูถ้ อื หุ้นทีม่ อี านาจ
ควบคุมกิจการมีผลกระทบในทางลบต่อการบริหารกาไร
บงกช ตัง้ จิร ะศิล ป์ (2556) ศึก ษาเรื่อง ความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งโครงสร้า งผู้ถือหุ้นกับ
ความสามารถในการทากาไร วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผูถ้ อื หุน้
กับความสามารถในการทากาไรของบริษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิธกี ารศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ ประเภทหนังสือ บทความ แบบ 56-1 และงบ
การเงินของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 ยกเว้นใน
ส่วนของธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ ประกันชีวติ และประกันภัย กองทุนและบริษัทที่อ ยู่ ใ น
ระหว่างการฟื้ นฟู ผลการดาเนินงาน รวมจานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิ้น 343 บริษัท โดยสถิตเิ ชิง
พรรณนา สถิติเชิงอนุ มาน และสถิติค วามถดถอยเชิงพหุในการอธิบายผลการวิจยั เกี่ย วกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถอื หุ้นกับความสามารถในการทากาไร ผลการศึกษาพบว่า
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ โดยวัดจากสัดส่วนการถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับ ถือหุน้ เฉลีย่ ร้อยละ 65 ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่เป็ นบุคคลธรรมดาและกลุ่มครอบครัว ถือหุ้นเป็ นร้อยละ 53.64 และสัดส่วนการถือหุน้
ของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารโดยเฉลี่ยร้อยละ 16.13 และนักลงทุนไทยถือหุ้นเฉลี่ยร้อยละ
84.04 พบว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ เป็ น โครงสร้างการถือหุ้น แบบ
กระจุกตัว ผลการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการกระจุกตัวของการถือหุน้ 5 อันดับแรก
และความสามารถในการทากาไร ทีว่ ดั จากอัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ และผลตอบแทนต่อสิน
ทรัยพ์ และ Tobin’s Q ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Welch E. (2003) ซึ่งไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ กับผลการดาเนินงานทีว่ ดั ค่าจาก Tobin’s Q แต่พบว่าไม่สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ McConnell and Servaes (1990), Kapopoulos P. and Lazaretou S. (2007) ทีพ่ บ
ความสัมพันธ์ในทางบวก ซึ่งอาจเกิดจากโครงสร้างการถือหุน้ ในต่างประเทศเป็ นแบบกระจายตัว
อานาจในการควบคุมบริษทั ถูกกระจายออกไป และความสามารถในการทากาไร ทีว่ ดั จากอัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และ Tobin’s Q แสดงค่าไปใน
ทิศทางเดียวกันคือ ยิง่ ค่าทีไ่ ด้มคี ่าสูงจะส่งผลให้บริษทั มีความสามารถในการทากาไรสูง และไม่
พบความสัมพันธ์ของโครงสร้างการถือหุ้นแบบกระจุกตัวของผูถ้ อื หุ้น 5 อันดับแรก การถือหุน้
ของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร การถือหุน้ ของนักลงทุนไทย กับความสามารถในการทากาไร
ที่วดั จากอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) และ
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Tobin’s Q อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Welch E. (2003) ซึ่งไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างเปอร์เซ็นต์การถือหุน้ ของผูบ้ ริหารกับผลการดาเนินงานของกิจการที่วดั ค่าด้วย Tobin’s Q
แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Morck, Shleifer and Vishny (1988) และ McConnell and Servaes
(1990) พบว่าความสัมพันธ์ของผูบ้ ริหารทีถ่ อื หุน้ ร้อยละ 5-25 มีความสัมพันธ์ทางลบส่งผลทาให้
มูลค่าของกิจการลดลง และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Cho (1998) พบว่าสัดส่วนการถือหุน้
โดยผูบ้ ริหารทีต่ ่ากว่าร้อยละ 7 มีความสัมพันธ์เป็ นบวกกับ Tobin’s Q อย่างมีนยั สาคัญ แต่หาก
การถือหุ้นมีสดั ส่วนอยู่ท่รี ้อยละ 7-38 กลับมีความสัมพันธ์เป็ นลบกับ Tobin’s Q อาจเนื่องมาก
จากการเลือกประชากรทีแ่ ตกต่างกัน ระยะเวลาการศึกษาทีห่ ่างกันและแนวความคิดในการบริหาร
ถูกเปลีย่ นแปลง ส่วนการศึกษาขนาดของกิจการทีว่ ดั จากค่าลอการิทมึ ธรรมชาติของสินทรัพย์รวม
และความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไร ซึ่งวัดจากอัตรา
ผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) อย่างมีนยั สาคัญ และ
พบว่าประเภทอุตสาหกรรมมีสมั พันธ์กบั อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) และ Tobin’s Q
อย่างมีนยั สาคัญ
ศศิวมิ ล เกิดมัน่ (2557) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของการกากับดูแลกิจการกับผลตอบแทน
หลัก ทรัพ ย์แ ละมู ล ค่ า กิจ การของบริษัท ที่จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ของการกากับดูแลกิจการกับผลตอบแทนหลักทรัพย์และ
มูลค่ากิจการของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออธิบายการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ที ม่ี ผี ลต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์ วิธกี ารศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ทุตยิ ภูมิ บริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทัง้ หมด แต่ไม่รวมบริษทั ทีอ่ ยู่
ระหว่างการฟื้ นฟูการดาเนินงานและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ สิน้ 395 บริษทั 7 กลุ่ม
อุตสาหกรรม ในช่วงปี พ.ศ. 2555 รวม 1 ปี ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่ออธิบายผลเบือ้ งต้น โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการแสดงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่า ต่ าสุด ค่าสูงสุด และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมานนาเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการใช้สมการถดถอย
เชิงพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ เพื่อหาทิศทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของการ
กากับดูแลกิจการด้านผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั กับผลตอบแทนหลักทรัพย์ทว่ี ดั ด้วยอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญ แสดงให้เห็นว่า
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารมีความสามารถในการทากาไร ส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทนมากขึน้
ส่ ว นความสัม พัน ธ์ ข องการก ากับ ดู แ ลกิจ การด้า นขนาดของคณะกรรมการของบริษัท กับ
ผลตอบแทนหลักทรัพย์ทว่ี ดั ด้วยกาไรต่อหุ้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญ
แสดงให้เห็นว่าขนาดของคณะกรรมการเป็ นกลไกหนึ่งในการวัดการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ส่ วน
ความสัมพันธ์ของการกากับ ดูแ ลกิจการด้า นความถี่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กับ
ผลตอบแทนหลักทรัพย์ทว่ี ดั ด้วยอัตราผลตอบแทนในรูปของเงินปั นผลมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
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เดียวกันอย่างมีนัยสาคัญ ส่วนโครงสร้างผูถ้ ือหุ้นที่มีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้บริหารมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนหลักทรัพย์ทว่ี ดั โดยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และการกากับ
ดูแลกิจการในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับมูลค่ากิจการที่
วัดค่าด้วย Tobin’s Q อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนส่งผลให้เกิดแรงจูงใจให้
ผูบ้ ริหารในการเพิม่ มูลค่าให้กจิ การ
สุรางค์ เห็นสว่าง (2560) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการ
และโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ต่อ ผลตอบแทนส่วนเกินและผลประกอบการเชิงการเงิน : การศึกษาเชิง
ประจักษ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของระดับคะแนน
กากับดูแลกิจการและโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ต่อผลตอบแทนส่วนเกินและผลประกอบการเชิงการเงิน
วิธกี ารศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(www.set.or.th, www.setsmart.com) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(www.sec.or.th) บรรษั ท ภิ บ าลแห่ ง ชาติ ( www.cgthailand.org) สถาบั น กรรมการไทย
(www.thai-iod.com) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) ซึ่งการกากับดูแลกิจการ
วัดจากระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการทีไ่ ด้รบั การประกาศคะแนนการกากับดูแลกิจการจาก
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย ทีป่ ระกาศผลตามจานวนตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัท ภิบาลแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 รวม 3 ปี ในส่วนของโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ วัดจากการ
กระจายการถือหุ้นโดยผู้ถอื หุ้นรายย่อย การถือครองหุ้นของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร และ
นักลงทุนสถาบัน ส่วนผลตอบแทนส่วนเกินคานวณจากอัตราทีน่ กั ลงทุนได้รบั ส่วนทีส่ ูงกว่าอัตรา
ขัน้ ต่าทีต่ อ้ งการตามทฤษฎี แบบจาลองกาหนดราคาสินทรัพย์ทุน ผลประกอบการเชิงการเงินวัด
จากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สมการถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression) โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็จ รู ป SPSS ผลการศึก ษาพบว่า ผลของระดับ
คะแนนการกากับดูแลและโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ต่อผลตอบแทนทีน่ กั ลงทุนได้รบั ในรูปผลตอบแทน
ส่วนเกิน และผลประกอบการในรูปของการเงินวัดจากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ซึ่งได้ทาการศึกษาจากกลุ่มทีไ่ ด้รบั การประเมินการกากับดูแลกิจการ ดี ดีมาก และดีเลศ ในช่วง
ปี พ.ศ. 2556 – 2558 ซึ่งพบว่า ระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมี
นัยสาคัญ กับผลประกอบการเชิงการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีตวั แทนของ Jensen
and Meckng (1976) ที่กล่าวว่ากลไกการตรวจสอบกากับดูแลกิจการ จะช่วยลดต้นทุนตัวแทน
และเพิม่ มูลค่าธุรกิจได้ ดังผลของงานวิจยั ที่ยนื ยันความสาคัญของการกากับดูแลกิจการ ซึ่งจะ
ช่วยเพิม่ ผลการดาเนินงานเชิงการเงินได้ แต่ไม่พบผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตติ ่ออัตรา
ผลตอบแทนส่วนเกิน ซึ่งกล่าวได้วา่ การกากับดูแลกิจการส่งผลให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วน
ได้เสีย อีกทัง้ ยังไม่พบผลกระทบของโครงสร้างผูถ้ อื หุ้นทุกประเภท ทัง้ การถือหุ้นโดยผูถ้ อื หุ้น
รายย่อย ผู้บริหารและกรรมการบริหาร และนักลงทุนสถาบัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ กับ
ผลตอบแทนส่วนเกินที่นักลงทุนได้รบั จากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั จดทะเบียนที่อยู่ใน
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กลุ่มระดับคะแนน การกากับดูแลกิจการระดับทีด่ ขี น้ึ ไป สาเหตุทไ่ี ม่พบผลกระทบของโครงสร้าง
ผูถ้ อื หุน้ ทุกประเภทต่อผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ นัน้ อาจเป็ นได้วา่ จะเกิดจากหุน้ สามัญที่มี
การซื้อขาย เปลี่ยนมือสูง เป็ นเหตุให้ผถู้ อื หุ้นไม่มบี ทบาท ประกอบกับนโยบายการลงทุนของ
นักลงทุนสถาบันทีไ่ ม่เหมือนกัน
อุบลวรรณ ขุนทอง และ โสวัตรธนา ธารา (2560) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธุข์ องโครงสร้าง
ผูถ้ อื หุ้นแบบกระจุกตัวของกลุ่มครอบครัว กับผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
ผูถ้ อื หุน้ แบบกระจุกของกลุ่มครอบครัวกับผลการดาเนินงานทางด้านบัญชีและผลการดาเนินงาน
ทางด้านตลาดของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอไอ ตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2555 – 2559
จานวนทัง้ สิน้ 68 บริษทั รวมเป็ นงบการเงินทัง้ สิน้ 340 งบการเงิน วิธกี ารศึกษา จากการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนามาอธิบายสถิติพ้นื ฐาน และใช้สถิติเชิงอนุ มาน เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนินงานของบริษัทตามตัวชี้วดั ทางบัญชีและตัวชี้วดั ทางการ
ตลาดกับโครงสร้างผูถ้ อื หุ้นแบบกระจุกตัวของกลุ่มครอบครัว โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษาพบว่า บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ มีโครงสร้างผูถ้ อื หุ้นแบบ
กระจุกตัว ซึ่งทาการวัดการกระจุกตัวของผูถ้ อื หุน้ โดยใช้สดั ส่วนการกระจุกตัวของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
5 อันดับแรก กลุ่มครอบครัวเฉลีย่ ร้อยละ 26.30 ตัวชีว้ ดั ทางบัญชีเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของ
บริษทั โดยใช้ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) และตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานทางการตลาด
คือ Tobin’s Q ที่เป็ นตัววัดผลการดาเนินงานที่เกิดจากการผสมผสานข้อมูลจากงบการเงินและ
มูลค่าทางการตลาด โดยเป็ นอัตราส่วนที่มคี วามสัมพันธ์ของอัตราส่วนระหว่างมูลค่าสินทรัพย์
ของบริษทั กับต้นทุนทดแทนของสินทรัพย์ของบริษทั และเมื่อ Tobin ‘s Q มีค่ามากกว่าหนึ่ง
แสดงให้เห็นว่าบริษทั จะสามารถทากาไรได้จากการขายหุน้ เพิม่ ทุน ผลการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ แบบกระจุกตัวของกลุ่มครอบครัวไม่มอี ทิ ธิพลผลการดาเนินงานทีว่ ดั
ทางด้านบัญชี และผลการดาเนินงานที่วดั ทางด้านการตลาด และพบว่าตัวชีว้ ดั ทางบัญชีและ
ตัวชีว้ ดั ทางตลาดมีค่าเป็ นบวก ทัง้ สองตัวชีว้ ดั ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตใิ นการอธิบายโครงสร้าง
การถือหุ้นแบบกระจุกตัวของกลุ่มครอบครัว สอดคล้องกับผลการวิจยั ในอดีตของ Welch E.
(2003), Wiwattanakantang (2001), Zeitun & Tain (2007) และศิรพิ ร พวงน้อย (2551) พบว่า
โครงสร้า งแบบกระจุ ก ตัว ไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ผลการด าเนิ น งานและมู ล ค่ า กิจ การ แต่ ไ ม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ McConnell & Seraes (1990), Kapopoulos P.& Lazaretou S.(2007)
ที่พบว่าโครงสร้างความเป็ นเจ้าของที่มกี ารกระจุกตัวหรือมาจากกลุ่มครอบครัวช่วยสร้างมูลค่า
กิจการให้เพิม่ ขึน้ เนื่องจากสามารถเข้าควบคุมและบริหารงานรวมถึงมีบทบาทในการกาหนด
นโยบายของบริษทั แต่มงี านวิจยั ที่พบว่าหากโครงสร้างความเป็ นเจ้าของแบบกระจุกตัวมาก
เกินไปจนทาให้เกิดการถ่า ยโอนผลประโยชน์มาเป็ นของตนและกลุ่มครอบครัว โดยไม่คานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดกับผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (จารุตม์ คุณานภดุลม,2554; Garcia Meca & Danchez –
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Balleata, 2011) จากผลงานวิจยั ข้างต้นทาให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) จัดให้มกี ารส่งเสริมให้บริษทั ที่จดทะเบียนมีการพัฒนาการกากับดูแล
กิจการที่ดี ส่งผลให้ผถู้ อื หุ้นกระจายความสนใจในการติดตามการบริหารงานของหลายบริษัท
ทาให้การกระจุกตัวของการถือหุน้ ไม่ส่งผลกับความสามารถในการทากาไรของกิจการ และยัง
พบอีกว่าหากลดระดับความเป็ นเจ้าของให้น้อยลงจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ของกิจการ สอดคล้องกับงานวิจยั ของจารุตม์ คุณานภดล (2554) พบว่าสัดส่วนการถือหุน้ ไม่มี
ผลต่อมูลค่ากิจการ แต่การศึกษาพบว่า ตัวแปรอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับผลการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญเนื่องจากบริษทั มีความเสีย่ งเกี่ยวกับดอกเบีย้ จ่าย
ทาให้บริษทั มีความสามารถในการทากาไรลดลงจึงทาให้มูลค่าของกิจการลดลงด้วย สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Oi et al. (2000) แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Connelly et al. (2012) มูลค่า
สิน ทรัพ ย์ร วมมีความสัมพันธ์ใ นทิศ ทางเดียวกันกับ อัต ราผลตอบแทนของผู้ถือ หุ้น และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Oi et al. (2002) และประภาพร ณ นรงค์ (2549) พบว่าเมื่อกิจการมี
ขนาดใหญ่มอี านาจผูกขาด มีเงินลงทุน และช่องทางการจาหน่ายสินค้าและบริการ มีกาลังการผลิต
ขนาดประหยัดมากกว่า ทาให้กจิ การมีความสามารถในการทากาไรมากกว่ากิจการขนาดเล็ก
จึงแสดงให้เห็นว่าขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดาเนินงาน แต่ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Kevin Campbell. (2002) ไม่พบความสัมพันธ์ของขนาดของกิจการกับผลการ
ดาเนินงาน อาจเนื่องมากจากโครงสร้างของแต่ล ะบริษัทมีค วามแตกต่างกัน แต่พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงอัตรากาไรสุทธิ และอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดีย วกัน กับ อัต ราผลตอบแทนของผู้ถือ หุ้น และ Tobin’s Q เนื่ อ งจากก าลัง การผลิต ขนาด
ประหยัดและยอดขายทีโ่ ตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กาไรสุทธิเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทน
ของผู้ถือ หุ้น และอัต ราส่ ว นระหว่า งมู ล ค่ า ตลาดของกิจ การต่ อ มู ล ค่ า ทางบัญ ชี เพิ่ม สู ง ขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Beiner et al. (2004) จะกล่าวได้วา่ ตัวชีว้ ดั ทางบัญชีคอื อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) มีความสัมพันธ์กบั อายุของกิจการ อัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย
ความเสีย่ งทางการเงิน และกาไรสุทธิ อย่างมีนยั สาคัญ และยังพบอีกว่า ผลการดาเนินงานทีใ่ ช้
ตัวชีว้ ดั ทางการตลาดคือ Tobin’s Q มีความสัมพันธ์กบั ขนาดกิจการที่วดั จากมูลค่าของสินทรัพย์
รวม
ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์, อรวรรณ เชื้อเมืองพาน, และพรชัย เตชะธนเศรษฐ์ (2561)
ศึกษาเรื่อง โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ ผลการประเมินความยังยื
่ น
ที่มอี ทิ ธิพลต่อผลการดาเนินงาน ของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของโครงสร้างผูถ้ ือหุ้น ผลการกากับดูแล
กิจการ และความยังยื
่ นทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย วิธกี ารศึกษา โดยการใช้แบบบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ จากฐานข้อมูล
ตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์ แบบแสดงข้อมูลประจาปี และงบการเงิน และผลการกากับดูแล
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กิจการทีส่ ารวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และผลการประเมินความยังยื
่ น
ของศูนย์พฒ
ั นาความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 25562558 จ านวน 388 บริษัท ไม่ ร วมบริษัท ที่อ ยู่ ร ะหว่า งการฟื้ นฟู ธุ ร กิจ การเงิน กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ บริษทั ที่จะทะเบียนเข้าใหม่ และนาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้วธิ วี เิ คราะห์การ
ถดถอยแบบพหูคูณ (Multiple regression) ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษา
ครัง้ นี้ใช้กรอบแนวคิดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่องเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า หากกิจการใดมีอานาจในการออกเสียงทัง้ ทางตรงและทางอ้อมใน
ผูไ้ ด้รบั การลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 20 ให้สนั นิฐานว่ากิจการมีอทิ ธิพลอย่างมีนยั สาคัญต่อผูไ้ ด้รบั
การลงทุน (Federation of Accounting Professions, 2015) ซึ่งจะกล่าวได้ว่าโครงสร้างแบบ
กระจุกตัว ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มครอบครัว จะไม่มอี ทิ ธิพลกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากาไรต่อหุ้น (EPS) หากสัดส่วนการถือหุ้นกระจุกตัวอยู่ท่กี ลุ่ม
ครอบครัวมากเท่าใด ผลการดาเนินงานก็จะลดลงมากเท่านัน้ การที่โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ เป็ นแบบ
กระจุกตัวทีม่ ภี าครัฐเป็ นผูถ้ อื หุน้ เป็ นส่วนใหญ่ จะส่งผลกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(ROE) แต่ไม่มอี ทิ ธิพลกับอัตรากาไรต่อหุน้ (EPS) เนื่องจากการกากับดูแลทีอ่ ยู่ภายใต้ภาครัฐบาล
มีนกั ลงทุนสนใจมาก ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนแก่ผลู้ งทุนสูงกว่าบริษทั อื่น การทีโ่ ครงสร้างผูถ้ ือหุ้น
กระจุกตัวทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ ส่วนใหญ่เป็ นนักลงทุนต่างชาติ จะส่งผลกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ (ROE) และอัตรากาไรต่อหุ้น (EPS) ยิง่ ระดับการกระจุกตัวมีสดั ส่วนมากเท่าใด จะส่งผล
ให้ผลการดาเนินงานของกิจการดีมากขึ้น เนื่องจากเกิดการถ่ายทอดทักษะการบริหาร และ
ความรู้แก่กนั การที่ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการอยู่ในระดับดี จะมีอิทธิพลกับอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (ROE) แต่ไม่มอี ทิ ธิพลต่ออัตรากาไรต่อหุ้น (EPS) เนื่องจาก
การใช้นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างกัน และการประเมินผ่านเกณฑ์ความยังยื
่ น จะไม่ส่งผลกับ
อัตราผลตอบแทนต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากาไรต่อหุ้น (EPS) อีกทัง้ ยังพบว่า
ขนาดของกิจการมีอทิ ธิพลกับอัตรากาไรต่อหุน้ (EPS) เนื่องจากมีความน่าเชือ่ ถือสูง ทาให้ระดม
เงินทุนได้ง่าย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หักธุรกิจทีถ่ ูกเพิกถอน ซึ่งมีจานวน 713 บริษทั คือบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยหักธุรกิจ
การเงิน กองทุนรวม 132 บริษทั เพราะมีการปฏิบตั ทิ างการบัญชีท่แี ตกต่างกับอุตสาหกรรมอื่น
จึงได้กลุ่มตัวอย่างทีท่ าการศึกษาทัง้ หมด 581 บริษทั ทีด่ าเนินการอยู่ในปี 2561

กรอบแนวความคิด
X = Independent Variable
ตัวแปรที่ทาการศึกษา
1. ร้อยละของการถือหุน้ สามัญของ
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย Free float

ตัวแปรควบคุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขนาดของบริษทั
อัตราหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์รวม
Price to Book Value Ratio
อายุ
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

Y = Dependent Variable
ความสามารถในการทากาไรทางบัญชี
วัดค่าด้วย
1. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(ROA) = กาไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม
2. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(ROE) = กาไรสุทธิ / ส่วนของผูถ้ อื หุน้

มูลค่าของกิจการ วัดค่าด้วย
1. Tobin’s Q = มูลค่ากิจการ
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ตัวแปรในการศึกษา
แบบจาลอง 1.
สมการทีใ่ ช้ในการคานวณ
Y =

B0 + B1 Free Float + B2 Size + B3 Debt to Asset ratio +
B4Age + B5 Total Asset Turnover + eit

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
Y = Tobin’s Q (มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด + หนี้สนิ รวม) / สินทรัพย์รวม
ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น (Independent Variable)
Free float = ร้อยละของการถือหุน้ สามัญของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย ซึ่งได้จากการเปิ ดเผย
แก่สาธารณะ
ตัวแปรควบคุม
Size = ขนาดของกิจการวัดค่าจากสินทรัพย์รวมโดยมีการใส่ค่า log
Debt to Asset Ratio = อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์
Age = อายุของกิจการนับตัง้ แต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนกับกลต.ถึงสิน้ ปี 2561
Total Asset Turnover = อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม ซึ่งคานวณจาก
รายได้ หารด้วยสินทรัพย์รวม
แบบจาลอง 2.
สมการทีใ่ ช้ในการคานวณ
Y = B0 + B1 Free Float + B2 Size + B3 Debt to Asset ratio +
B4 P/BV + B5Age + B6 Total Asset Turnover + eit
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
Y = ความสามารถในการทากาไรวัดมูลค่าจากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(ROA)
ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น (Independent Variable)
Free float = ร้อยละของการถือหุน้ สามัญของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย ซึ่งได้จากการเปิ ดเผย
แก่สาธารณะของบริษทั จดทะเบียน
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ตัวแปรควบคุม
Size = ขนาดของกิจการวัดค่าจากสินทรัพย์รวมโดยมีการใส่ค่า log
Debt to Asset Ratio = อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์
P/BV = อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชีของส่วนทุน (Price to Book Value)
Age = อายุของกิจการนับตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกับ กลต. ถึงสิน้ ปี 2561
Total Asset Turnover = อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม ซึ่งคานวณจาก
รายได้ หารด้วยสินทรัพย์รวม
แบบจาลอง 3.
สมการทีใ่ ช้ในการคานวณ
Y = B0 + B1 Free Float + B2 Size + B3 Debt to Asset ratio +
B4 P/BV + B5Age + B6 Total Asset Turnover + eit
ตัวตัวแปรตาม (Dependent Variable)
Y = ความสามารถในการทากาไรวัดมูลค่าจากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(ROE)
ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น (Independent Variable)
Free float = ร้อยละของการถือหุน้ สามัญของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย ซึ่งได้จากการเปิ ดเผย
แก่สาธารณะของบริษทั จดทะเบียน
ตัวแปรควบคุม
Size = ขนาดของกิจการวัดค่าจากสินทรัพย์รวมโดยมีการใส่ค่า log
Debt to Asset Ratio = อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์
P/BV = อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชีของส่วนทุน (Price to Book Value)
Age = อายุของกิจการนับตัง้ แต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนกับ กลต. ถึงสิน้ ปี 2561
Total Asset Turnover = อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม ซึ่งคานวณจาก
รายได้ หารด้วยสินทรัพย์รวม
จากงานวิจยั ณัฐนันท์ สุรวัฒนา (2556) พบว่า ขนาดของกิจการ (Size) และอัตราหนี้สนิ
ต่อสินทรัพย์รวม (Debt to Asset Ratio) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับมูลค่ากิจการ Oi et al. (2002,
อ้างถึงใน อุบลวรรณ 2560, PP.249-255) อายุของกิจการ(Age) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัวชีว้ ดั
Tobin’s Q ประภาพร ณ นรงค์ (2549) พบว่าขนาดของกิจการ (Size) มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับผลการดาเนินงานของบริษทั , Oi et al. (2002, อ้างถึงใน อุบลวรรณ, 2560, PP.249-255)
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อายุ ของกิจการ (Age) มีความสัมพัน ธ์ในทิศทางเดียวกัน กับอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
(ROE) โสภณ บุญถนอมวงศ์ (2558) Total Asset Turnover มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราส่วน
แสดงความสามารถในการทากาไร อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชีของส่วนทุน (Price to
Book Value) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุ้น (ROE) พุทธิมน เพชรคง
(2559) พบว่า อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตกิ บั อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาในครัง้ นี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทุตภิ ูมิ (Secondary Data) ของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ปี 2561 รวมระยะเวลา 1 ปี
โดยรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซด์ทเ่ี ป็ นฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://set.or.th
และ www.setsmart.com

การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา อธิบายลักษณะทัวไปของข้
่
อมู ล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมุติฐานและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างการถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย กับความสามารถในการทากาไรและมูลค่าของ
องค์กรของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หลังจาก
นัน้ ทาการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ความถดถอย (Regression coefficients) และค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ (Coefficient of correlation หรือ R) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหนึ่ งกับ
ตัวแปรอื่น

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ใบบทนี้จะนาเสนอผลการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุ้น
รายย่อย กับความสามารถในการทากาไรและมูลค่าขององค์กรของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จากการรวบรวมเก็บข้อมูลจากงบการเงิน และโครงสร้าง
การถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ช่วงปี พ.ศ. 2561 โดยได้ตดั ชุดข้อมูลทีอ่ ยู่ระหว่างการฟื้ นฟูผลการดาเนินงานเพราะเป็ นช่วงเวลาที่
มีการบริหารทีม่ คี วามแตกต่างจากปกติ ธุรกิจการเงิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพราะมีการปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีทแ่ี ตกต่างกับอุตสาหกรรมอื่นดังนัน้ จึงเหลือกลุ่มตัวอย่างทีท่ าการศึกษาเป็ นบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 447 บริษทั และบริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(MAI) 134 บริษทั รวมทัง้ หมด 581 บริษทั โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วน คือ
1. โครงสร้างการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย กับมูลค่าขององค์กรซึ่งวัดจาก Tobin’s Q
โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างดังนี้
1.1 ทาการศึกษาบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษทั ที่
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
1.2 ทาการศึกษาบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
1.3 ทาการศึกษาบริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
2. โครงสร้างการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย กับความสามารถในการทากาไร ซึ่งวัดจาก
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างดังนี้
2.1 ทาการศึกษาบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษทั ที่
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
2.2 ทาการศึกษาบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
2.3 ทาการศึกษาบริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
3. โครงสร้างการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย กับความสามารถในการทากาไร ซึ่งวัดจาก
อัตราผลตอบแทนจากผูถ้ อื หุน้ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างดังนี้
3.1 ทาการศึกษาบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษทั ที่
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
3.2 ทาการศึกษาบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
3.3 ทาการศึกษาบริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
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ในการศึกษาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูศ้ กึ ษาจะนาเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเ ชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics)
ตารางที่ 1 อัตราร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง
บริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
บริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
รวม

จาวนกลุ่มตัวอย่าง

%

447
134
581

76.94%
23.06%
100.00%

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของจานวนตัวอย่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) มากกว่า บริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 3.34 เท่า
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
Variables
Mean
Minimum
Maximum
1.44
0.39
11.32
Tobin’s Q
ROA
5.42
-68.19
59.97
ROE
3.97
-293.59
64.78
Free Float
42.00
2.13
91.94
Price to Book Value
1.95
0.12
36.03
Debt to Assets Ratio
0.42
0.02
0.95
Total Asset Turnover
0.85
0.02
5.16
Size
6.66
5.16
9.37
Age
16.09
0.25
43.67

SD

1.07
9.67
25.16
17.51
2.40
0.21
0.65
0.69
11.01

จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา พบว่าความสามารถในการทากาไร
ทีว่ ดั ด้วย อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ และมูลค่าขององค์กร
ทีว่ ดั ด้วย Tobin’s Q มีค่าเฉลีย่ 5.42, 3.97 และ 1.44 ตามลาดับ ค่าเฉลีย่ ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
free float คือ ร้อยละ 42 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยมูลค่าทางตลาดต่อมูลค่าทาง
บัญชี หรือ Price to Book Ratio ที่ 1.95 มีสดั ส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์รวมเฉลีย่ 0.42 มีอตั ราส่วน
หมุนเวียนสินทรัพย์รวมเฉลีย่ 0.85 และมีอายุเฉลีย่ 16.09 ปี
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ตารางที่ 3 ผลจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)
(บนขวา Pearson ล่างซ้าย Spearman’s rho)
Variables

Tobin's Q

ROA

ROE

Free Float

Tobin's Q
1
-0.098*
ROA
1
-0.138**
ROE
1 -0.085*
Free Float
-0.159** -0.094* -0.061
1
Debt to Assets Ratio
0.004 -0.243** -0.126** 0.179**
Total Asset Turnover
0.169** 0.179** 0.184** -0.141**
Size
-0.071 0.143** 0.198** 0.115**
Age
-0.273** -0.076 -0.083*
0.106*
Price to book Value
0.456** 0.474** -0.167**
หมายเหตุ: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Debt to
Total
Price to
Assets
Asset
Size
Age
book Value
Ratio
Turnover
-0.106*
0.100* -0.069 -0.189**
-0.224**
0.091* 0.165** -0.062
0.232**
-0.256**
0.084* 0.148** -0.013
0.045
0.176** -0.114** 0.116** 0.097*
-0.048
1
0.060 0.349** -0.046
0.089*
-0.005
1 -0.158** -0.059
0.077
0.359** -0.257**
1 0.215**
-0.009
-0.024
-0.055 0.221**
1 -0.145**
0.069 0.136** -0.019 -0.259**
1

จากตารางที่ 3 เป็ นการทดสอบว่าตัวแปรมีค วามสัมพันธ์กนั เองหรือไม่หากผลที่ได้
พบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์เกิน 0.65 (Burns & Grove, 1993) ก็จะเกิดปั ญหา Multicollinearity
ดังนัน้ จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษามี
ความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.65 จึงไม่ทาให้เกิดปั ญหา Multicollinearity
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตกิ ารถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ได้ผลดังนี้
สมการทีใ่ ช้ในการคานวณ
Tobin’s Q = B0 + B1 Free Float + B2 Size + B3 Debt to Asset ratio +
B4Age + B5 Total Asset Turnover + eit
กลุ่มตัวอย่างคือ บริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) = 447 ตัวอย่าง และ
บริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) = 134 ตัวอย่าง รวมทัง้ สิน้ 581 ตัวอย่าง
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณโดยวัด มูลค่าขององค์กรด้วย
(Tobin’s Q)
Variables
(Constant)
Free Float
Debt to Assets Ratio
Total Asset Turnover
Size
Age
R-square

All Sample
SET
Coeff
SD P-Value Coeff
SD P-Value Coeff
1.627 0.450
0.000
1.256 0.518
0.016
6.484
-0.003 0.003
0.226 -0.004 0.003
0.089
0.006
-0.639 0.229
0.005 -0.621 0.249
0.013 -0.494
0.157 0.068
0.021
0.203 0.072
0.005 -0.118
0.056 0.070
0.418
0.112 0.077
0.149 -0.755
-0.019 0.004
0.000 -0.018 0.004
0.000 -0.034
6.20%
7.40%

MAI
SD P-Value
1.929
0.001
0.007
0.436
0.559
0.379
0.182
0.517
0.319
0.020
0.018
0.062
8.50%

ผลจากสมการถดถอยเชิงพหุเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการถือหุ้นของ
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยกับมูลค่าขององค์กรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
โดยใช้ Tobin’s Q เป็ นตัววัดมูลค่าขององค์กรพบว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม สามารถ
อธิบายการเปลีย่ นแปลงของ Tobin’s Q ได้ 6.20%
ตัวแปรอิสระที่ศกึ ษาในครัง้ นี้ คือร้อยละของการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย หรือ Free
Float ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทัง้ จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) พบว่า การถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่พ บความสัมพันธ์กบั มูลค่าขององค์กรของบริษัทจดทะเบียน เมื่อใช้
Tobin’s Q
ในส่วนของตัวแปรควบคุม ทุกตัวแปรมีค วามสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ กับ
Tobin’s Q ยกเว้น Size ซึ่งไม่พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตกิ บั Tobin’s Q โดย
Total Assets Turnover มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ Tobin’s Q ในขณะที่ Debt to Asset Ratio
และอายุของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ Tobin’s Q
สมการทีใ่ ช้ในการคานวณ
ROA = B0 + B1 Free Float + B2 Size + B3 Debt to Asset ratio +
B4 P/BV + B5Age + B6 Total Asset Turnover + eit
กลุ่มตัวอย่างคือ บริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) = 447 ตัวอย่าง และ
บริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) = 134 ตัวอย่าง รวมทัง้ สิน้ 581 ตัวอย่าง
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณโดยวัด ความสามารถในการทา
กาไรด้วยผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets)
Variables
(Constant)
Free Float
Price to Book Value
Debt to Assets Ratio
Total Asset Turnover
Size
Age
R-square

All Sample
Coeff
SD P-Value
-20.078 3.730 0.000
-0.042 0.021 0.044
0.961 0.151 0.000
-17.056 1.895 0.000
2.005 0.564 0.000
4.841 0.575 0.000
-0.091 0.034 0.007
22.40%

SET
MAI
Coeff
SD P-Value Coeff
SD
P-Value
-11.977 3.491 0.001 -76.263 18.622
0.000
0.014 0.018 0.435 -0.220 0.068
0.001
2.125 0.182 0.000
0.503 0.266
0.061
-15.143 1.677 0.000 -21.396 5.360
0.000
0.934 0.490 0.057
4.654 1.728
0.008
2.886 0.525 0.000 15.730 3.067
0.000
-0.033 0.030 0.265 -0.468 0.169
0.006
35.50%
33.70%

ผลจากสมการถดถอยเชิงพหุเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการถือหุ้นของ
ผูถ้ อื หุ้นรายย่อยกับความสามารถในการทากาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศไทย โดยใช้อตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเป็ นตัววัดความสามารถในการทากาไร
ของกิจการพบว่า ตัวแปรอิสระและตัว แปรควบคุม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมได้ 22.40%
ตัวแปรอิสระที่ศกึ ษาในครัง้ นี้ คือร้อยละของการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย หรือ Free
Float ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทัง้ จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) พบว่า การถือหุ้น
ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถในการทากาไรของบริษทั จดทะเบียน
เมื่อใช้อตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)เป็ นตัวชีว้ ดั ความสามารถในการทากาไร โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรอยู่ท่ี -0.042 และความสัมพันธ์เชิงลบดังกล่าว มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05
เมื่อแยกกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มย่อย คือแยกระหว่างบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) พบว่าการถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้น
รายย่อยมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถในการทากาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปร -0.220 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
โดยตัวแปรทัง้ หมด อธิบายการเปลีย่ นแปลงของ ROA ในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ทีอ่ ยู่ในกลุ่มตัวอย่าง ได้ 33.70% แต่ไม่พบความสัมพันธ์ดงั กล่าวในกลุ่มตัวอย่างของ
บริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ผลดังกล่าว อาจตีความได้ว่า
กลไกโครงสร้างการถือหุ้น มีผลต่อความสามารถในการทากาไรของบริษทั จดทะเบียน ซึ่งวัดจาก
ROA แต่ความสัมพันธ์ดงั กล่าว แตกต่างกันตามลักษณะของบริษทั บริษทั ในตลาด เอ็ม เอ ไอ
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เป็ นบริษทั ขนาดเล็ก เพิง่ เริม่ จัดตัง้ ไม่นาน ระดับบรรษัทภิบาลอาจมีความแตกต่างกับบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET
ในส่วนของตัวแปรควบคุม ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตกิ บั อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม โดย Price to book Ratio, Total Assets Turnover และขนาดของ
กิจการ (SIZE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ในขณะที่ Debt to
Asset Ratio และอายุของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
สมการทีใ่ ช้ในการคานวณ
ROE = B0 + B1 Free Float + B2 Size + B3 Debt to Asset ratio +
B4 P/BV + B5Age + B6 Total Asset Turnover + eit
กลุ่มตัวอย่างคือ บริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) = 447 ตัวอย่าง และ
บริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) = 134 ตัวอย่าง รวมทัง้ สิน้ 581 ตัวอย่าง
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณโดยวัดความสามารถในการทา
กาไรด้วยอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (Return on Equity)
Variables
(Constant)
Free Float
Price to Book Value
Debt to Assets Ratio
Total Asset Turnover
SIZE
AGE
R-square

All Sample
Coeff
SD P-Value
-56.678 10.075 0.000
-0.04 0.057 0.481
0.608 0.407 0.136
-46.381 5.118 0.000
5.645 1.523 0.000
11.8 1.552 0.000
-0.184 0.091 0.044
16.40%

Coeff
-45.361
0.053
3.106
-39.784
4.192
8.339
-0.054

SET
MAI
SD P-Value Coeff
SD
P-Value
11.627 0.000 -150.1 38.796
0.000
0.059 0.370 -0.319 0.141
0.025
0.607 0.000 -0.558 0.554
0.316
5.586 0.000 -65.09 11.166
0.000
1.632 0.011 7.606
3.6
0.037
1.749 0.000 31.128 6.389
0.000
0.099 0.584 -0.715 0.352
0.044
17.00%
35.80%

ผลจากสมการถดถอยเชิงพหุเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการถือหุ้นของ
ผูถ้ อื หุ้นรายย่อยกับความสามารถในการทากาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศไทย โดยใช้อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเป็ นตัววัดความสามารถในการทากาไร
ของกิจการพบว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของได้ 16.40%
ร้อยละของการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย หรือ Free Float ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทัง้ จากบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรของ
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บริษทั จดทะเบียน เมื่อใช้อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ(ROE) เป็ นตัวชีว้ ดั ความสามารถ
ในการทากาไร แต่เมื่อแยกกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มย่อย คือแยกระหว่างบริษทั ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) พบว่าการถือหุ้น
ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถในการทากาไรของบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ค่าสัม ประสิทธิ ์ของตัวแปรคือ
-0.319 ตัวแปรทัง้ หมดอธิบายการเปลีย่ นแปลงของ ROE ของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ได้ 35.80% ทัง้ นี้ ไม่พบความสัมพันธ์ดงั กล่าวในกลุ่มตัวอย่างของบริษทั ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ผลของสมการทีใ่ ช้ ROE เป็ นตัวแปรตาม แตกต่างจากผลในตารางที่ 2 ซึ่งใช้ผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์รวมเป็ นตัวชีว้ ดั ความสามารถในการทากาไรของบริษทั โดยจะพบว่า ผลทีเ่ กิดขึน้ กับ
กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด ซึ่งรวมทัง้ บริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ มีความแตกต่างระหว่างสมการทีใ่ ช้ ROA กับสมการทีใ่ ช้ ROE เป็ นตัวชีว้ ดั ความสามารถ
ในการทากาไรของบริษทั แต่ผลทีเ่ หมือนกันคือ กลุ่มตัวอย่างทีม่ าจากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ระหว่างโครงสร้างการถือหุน้ ของผู้ถอื หุ้น
รายย่อยกับความสามารถในการทากาไร กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มอาจจะมีความแตกต่างกัน และ
ความแตกต่างกันดังกล่าว ส่งผลให้กลไกผลกระทบของโครงสร้างการถือหุน้ กับความสามารถ
ในการทากาไรของบริษทั แตกต่างกัน
ในส่วนของตัวแปรควบคุม ผลเป็ นเช่นเดียวกับในตารางที่ 2 ทุกตัวแปรยกเว้น Price to
book Ration ซึ่งไม่พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตกิ บั อัตราผลตอบแทนต่อส่วน
ของเจ้าของ โดย Total Assets Turnover และขนาดของกิจการ (SIZE) มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ ในขณะที่ Debt to Asset Ratio และอายุของกิจการมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของตัวแปร Free Float,
Debt to Assets Ratio, ขนาดของกิจการ (Size) และอายุกจิ การ (Age) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับ Tobin’s Q , ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อค่าของตัวแปรอิสระสูงขึน้ ส่งผลให้ตวั แปรตาม
คือ Tobin’s Q ลดลง ในขณะที่ Total Asset Turnover มีค วามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
Tobin’s Q ในส่วนของตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์กบั ROA และ ROE ในทิศทางเดียวกัน คือ Total
Asset Turnover, ขนาดของกิจการ (Size) ตรงกันข้ามกับ Free Float, Debt to Assets Ratio
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ ROA และ ROE อีกทัง้ ยังไม่พบความสัมพันธ์ของ Price
to book Value กับ ROE และอายุกจิ การกับ ROA และ ROE
เมื่อศึกษาผลจากสมการถดถอยเชิงพหุพบว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม สามารถ
อธิบายการเปลีย่ นแปลงของ Tobin’s Q, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และ อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของเจ้าของได้ 6.20%, 22.40% และ 16.40% ตามลาดับ เมื่อทดสอบกลับกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ หมด แต่เมื่อวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างแยกเป็ นตลาด SET และ MAI พบว่า ร้อยละของการถือหุ้น
ของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย หรือ Free Float มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความสามารถในการทาก าไร
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งวัดจากทัง้ ROA และ ROE แต่ไม่พบ
ผลดังกล่าวในกลุ่มตัวอย่างของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET
โดยผลดังกล่าวอาจตีความได้ว่า กลไกโครงสร้างการถือหุ้น มีผลต่อความสามารถในการทา
กาไรของบริษทั จดทะเบียน แต่ทงั ้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ลักษณะของบริษทั ด้วย โดย Free Float ทีเ่ พิม่ ขึน้
มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรที่ต่ าลง ผลดังกล่าว อาจชีใ้ ห้เห็นว่า บริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษทั ขนาดเล็กเพิง่ เริม่ จัดตัง้ ไม่นาน ระบบบรรษัทภิบาลอาจยัง
ไม่แข็งแกร่งเท่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การมี Free Float
ทีเ่ พิม่ ขึน้ หมายถึงมีการกระจายตัวของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเพิม่ มากขึน้ อาจส่งผลให้ขาดกลไกการ
กากับดูแลกิจการซึ่งมาจากกลุ่มผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ เช่น ขาดกลุ่มนักลงทุนที่จะตรวจสอบบริษทั
ซึ่งการตรวจสอบกากับดูแลบริษทั มักจะเกิดจากกลุ่มผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีอานาจกากับดูแล
ผ่านสิทธิการลงคะแนนเลือกและถอดถอนกรรมการ ทัง้ นี้ เมื่อเปรียบเทียบผลจากงานวิจยั นี้
กับงานวิจยั ทีผ่ ่านๆ มา ซึ่งเป็ นงานวิจยั เรื่องการกระจุกตัวของผูถ้ อื หุน้ พบว่า งานวิจยั นี้ ให้ผล
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประภาพร ณ นรงค์ (2549) ซึ่งพบว่า การกระจุกตัวของผูถ้ อื หุ้นชาวไทย
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ส่งผลทางบวกแก่ความสามารถในการทากาไรของกิจการ อีกทัง้ ยังไม่พบความสัมพันธ์ของร้อยละ
ของการถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย หรือ Free Float กับมูลค่าขององค์กรที่วดั โดย Tobin’s Q
ของทัง้ สองกลุ่มตัวอย่าง อาจชีใ้ ห้เห็นว่าโครงสร้างการถือหุน้ ไม่มผี ลกระทบกับมูลค่าขององค์กร
ดังนัน้ ข้อสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้วา่ โครงสร้างการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยจะส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อความสามารถในการทากาไรของกิจการ และพบว่าผลจากการศึกษาในครัง้ นี้ ตัวแปรตามที่
วัดค่าโดย อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ
(ROE) ให้ผลในทิศทางเดียวกันกับสมมุตฐิ านทีผ่ ศู้ กึ ษาได้คาดไว้

และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาในครัง้ นี้ผทู้ าการศึกษาไม่ได้ทาการศึกษาแยกเป็ นรายกลุ่มอุตสาหกรรม
สาหรับการศึกษาในอนาคตอาจแยกตัวแปรเป็ นรายกลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากนี้การศึกษาใน
อนาคต อาจใช้การเปรียบเทียบข้อมูลหลายๆ ปี เพื่อให้เห็นแนวโน้มในอนาคต
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ธันวาคม 2560 ณ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หน้า 240-253)
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
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ประวัติผ้ศู ึกษา
ศิรพิ ร เอี่ยมโอภาส เกิด 14 กุมภาพันธ์ 2519 ณ กรุงเทพมหานคร สาเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปี การศึกษา 2541
และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

