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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจานวนครัง้ ของการเข้าอบรม
ของคณะกรรมการบริษัทในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ในช่วงระหว่างปี 2557 - 2561 กับผลการดาเนินงานบริษทั กลุ่มตัวอย่างเป็ นบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ
(Secondary data) ทีร่ วบรวมจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี
(แบบ 56-2) และเว็บไซด์ของสานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยนับจานวนครัง้ การเข้าอบรมในหลักสูตร IOD ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ใช้การวิเคราะห์สถิตเิ ชิง
พรรณนา การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์โดยสมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า คณะกรรมการ
บริษทั มีจานวนการเข้าอบรมในหลักสูตรของ IOD เฉลี่ยประมาณ 0.638 ครัง้ ในช่วงระยะเวลา
5 ปี จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างจานวนการเข้าอบรมของ
คณะกรรมการบริษทั กับผลการดาเนินงานของบริษทั ผลดังกล่าวอาจเกิดจาก คณะกรรมการบริษทั
จะต้องมีคุณสมบัตหิ ลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นประสบการณ์ การทางานในสายธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้อง
ทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงาน และทักษะอื่นๆ ทีจ่ าเป็ นทีจ่ ะสามารถทาให้ผลการดาเนินงาน
ดีข้นึ คุณสมบัตเิ หล่านี้ อาจจะมีผลกับผลการดาเนินงานของกิจการมากกว่าการเข้าอบรมใน
หลักสูตรของ IOD
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ABSTRACT
The purpose of this study is to study the relationship between the number of
director training program at Thai Institute of Directors Association (IOD) between 2014 2018 and firm performance. The samples are listed companies in the Stock Exchange of
Thailand, SET100 group. The data are secondary data from the annual information
disclosure form (Form 56-1), Annual Report (Form 56-2) and www.sec.or.th. The numbers
of director attending IOD training programs during 5 year are collected and analyzed by
using descriptive analysis, correlation analysis and multiple regression statistics analysis.
The results show that the average training sessions per director is about 0.638 times
during 5 year. Multiple regression analysis shows no relationship between the number of
IOD trainings sessions within 5 years of board director and the company's performance.
The directors may have many qualifications such as having experiences in the same
industry, having management and other skills. Such qualifications may play more
important role in improving firm performance than attending IOD training sessions.
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
ภายหลังจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 หน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ในประเทศไทย เริม่ ตระหนักและส่งเสริม ให้กจิ การต่างๆ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการกากับ
ดูแลกิจการ (Corporate Governance) และนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดมี าใช้ในการจัดการ
ควบคู่กบั การบริหารงานของกิจการองค์ประกอบสาคัญข้อหนึ่งของหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คือ บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั เนื่องจากคณะกรรมการบริษทั
เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ จากผูถ้ อื หุน้ เพื่อเป็ นตัวแทนในการเข้าไปบริหารงานและดูแลการดาเนินงาน
ของบริษทั เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กบั กิจการ ซึ่งต้องได้รบั ความไว้วางใจเป็ นอย่างมาก และกลไก
ทีจ่ ะช่วยให้คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การมีโครงสร้างคณะกรรมการที่ดี
มีขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัติ
หลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพื่อนาพา
บริษทั ไปสู่เป้ าหมายทีว่ างไว้ นับว่าคณะกรรมการบริษทั มีความสาคัญอย่างมากกับองค์กร ซึ่งมี
หน่วยงานทีเ่ กิดจากการสนับสนุนของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ธนาคารแห่งประเทศไทย มูลนิธกิ องทุน
พัฒนาระบบตลาดทุน และองค์กรระหว่างประเทศอย่างธนาคารโลก (World Bank) นัน่ ก็คอื
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Director : IOD) เป็ นหน่ วยงาน
เพื่อพัฒนาความเป็ นมืออาชีพของกรรมการและส่งเสริมให้เกิดการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีส่วนในการพัฒนาความเป็ นมือ
อาชีพของกรรมการเพื่อยกระดับมาตรฐานการเป็ นกรรมการ ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบตั ิท่ีดี
สาหรับกรรมการในการปฏิบตั หิ น้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งปั จจุบนั
IOD มีหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ทกั ษะ ความรู้ เกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และหลักสูตรต่างๆ
ทีห่ ลากหลายเพื่อให้กรรมการมีทกั ษะ ความรูใ้ หม่ๆ ซึ่งเป็ นสิง่ สาคัญสาหรับกรรมการทีจ่ ะนาไป
ปรับปรุง และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดย กลต. ให้ค วามสาคัญกับการพิจารณาความรู้ ความเข้าใจ
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการเป็ นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ขิ องกรรมการว่าส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบตั หิ น้าที่ กรรมการคือ

2
การศึกษาหาความรู้เกีย่ วกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ แต่ในปั จจุบนั ยังไม่มกี ารบังคับ
หรือมีขอ้ กาหนดที่เกีย่ วข้องในเรื่องของความสม่าเสมอในการอบรมเพิม่ พูนทักษะ ความรู้ของ
กรรมการ
ในบางวิชาชีพที่มีความสาคัญ ในองค์กร เช่น วิชาชีพบัญชีนัน้ สภาวิชาชีพ บัญชีใน
พระบรมราชูป ถัม ภ์ ไ ด้ก าหนดชัวโมงการพั
่
ฒ นาความรู้อ ย่า งต่ อเนื่ องที่นัก บัญ ชีต้องอบรม
สาหรับผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตต้องเก็บชัวโมง
่
CPD 40 ชัวโมงต่
่
อปี และสาหรับผูท้ าบัญชี ต้อง
เก็บชัวโมง
่
CPD ถึง 12 ชัวโมงต่
่
อปี ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงเห็นว่าหากกรรมการมีการอบรม เพิม่ พูน
ความรูอ้ ย่างสม่าเสมอ หรือมีการเข้าร่วมแลกเปลีย่ น พูดคุยกับเพื่อนร่วมอาชีพในหลักสูตรต่างๆ
ของ IOD ซึ่งเป็ นสมาคมฯ ที่กลต.ให้การสนับสนุ นจัดตัง้ จะทาให้สามารถนาความรู้ท่ไี ด้มาปรับ
ใช้ในการกากับดูแลกิจการกับบริษทั ของตนเองได้มากขึน้
จากทีก่ ล่าวมาจึงทาให้ผศู้ กึ ษาให้ความสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ของกรรมการเกีย่ วกับจานวนการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทยว่าส่งผลอย่างไรกับผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจานวนการเข้าอบรมของคณะกรรมการบริษทั ในหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยกับผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100

ขอบเขตการศึกษา
การค้นคว้าอิสระนี้มเี ป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าอบรมของคณะกรรมการ
บริษัทในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยกับผลการดาเนินงาน โดย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
SET 100 ยกเว้น บริษทั ทีป่ ิ ดงบไม่ตรงรอบระยะเวลาบัญชี ผลการดาเนินงานจะวัดโดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และ ค่า Tobin’s Q ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษามาจากแหล่งข้อมูล
ทุ ติย ภู มิ (Secondary data) ที่ร วบรวมจากแบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจ าปี (แบบ 56-1)
รายงานประจาปี (แบบ 56-2) ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.sec.or.th
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คานิยามศัพท์
คณะกรรมการบริษทั (Board of director ) หมายถึง บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นตัวแทน
จากผูถ้ อื หุน้ ให้มากากับ ควบคุม ดูแลฝ่ ายบริหารให้ดาเนินงานตามนโยบายและแผนทีก่ าหนดไว้
และยังมีหน้าทีใ่ นการพิจารณา และร่วมตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ ของบริษทั โดยมีองค์ประกอบ
ทีเ่ ป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการทีไ่ ม่มสี ่วนร่วมในการบริหารในสัดส่วนที่
เหมาะสม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Director : IOD) หมายถึง
องค์กรที่จดั ตัง้ ขึ้นเพื่อฝึ กอบรมและให้ค วามรู้ท่เี ป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ
เพื่อให้กรรมการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลทีด่ ี

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
สะท้อนให้เห็นว่าการเข้าอบรมเพื่อเพิม่ พูนทักษะความรูข้ องคณะกรรมการ ส่งผลต่ อผล
การดาเนินงานของบริษทั อย่างไร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจานวนครัง้ ของการเข้าอบรมในหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยกับผลการดาเนินงานบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาทฤษฎี แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้อง วรรณกรรม และงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้

ทฤษฎีตวั แทน (Agency Theory)
ทฤษฎีตวั แทน (Agency theory) Jensen และ Meckling, 1976 กล่าวว่า ทฤษฎีน้ีเป็ น
การแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 ฝ่ าย ได้แก่ ตัวการ (Principal) ผูถ้ อื หุ้น หรือ
เจ้าของกิจการ ได้มอบอานาจการบริหารให้แก่ ตัวแทน (Agent) โดยตัวแทนจะบริหารงานอย่าง
สุดความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ หรือเจ้าของต้องการ หากทัง้ สอง
ฝ่ ายมีความสัมพันธ์ปฏิบตั ติ ามหลักอรรถประโยชน์สูงสุด (Utility Maximization) คือ การพยายาม
สร้างความพอใจสูงสุดให้กบั ตนเองจะสามารถทาให้เชื่อได้ว่าตัวแทนจะไม่มกี ารกระทาการใดๆ
ที่เอื้อประโยชน์แก่ตวั การ ความสัมพันธ์ระหว่ างผูถ้ อื หุ้นกับผูบ้ ริหารก็ยงั คงมีประสิทธิภาพ แต่
หากผลประโยชน์ของทัง้ สองฝ่ ายไม่ตรงกันก็จะทาให้เกิดปั ญหาการเป็ นตัวแทนขึน้ (Agency
Problem) (ศิลปพร ศรีจนเพชร,
ั่
2551) ดังนี้
1. การขัดแย้งด้านประโยชน์ (Conflict of Interest) คือ การที่ผบู้ ริหารหรือตัวแทนให้
ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของกิจการ
2. Moral Hazard Problem คือ การที่ปัญหาที่ตวั การหรือเจ้าของกิจการไม่สามารถ
มันใจว่
่ าตัวแทนหรือผูบ้ ริหารทีเ่ ลือกเข้ามาจะบริหารงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่
3. Adverse Selection คือ การที่ต ัว การหรือ เจ้า ของกิจ การไม่แ น่ ใจว่า ตัว แทนหรือ
ผูบ้ ริหารทีเ่ ลือกเข้ามานัน้ จะมีความสามรถในการบริหารงานได้สอดคล้องกับผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั
หรือไม่
จากที่กล่าวมาข้างต้นตามทฤษฎีตวั แทน ตัวแทนก็ค ือ คณะกรรมการบริษัท ดังนัน้
คณะกรรมการบริษทั จึงเป็ นบุคคลทีม่ สี ่วนช่วยให้เกิดการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยควร เน้นไปที่
บทบาท หน้าที่ และโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งควรต้องประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ
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ทฤษฎีพึ่งพาทรัพยากร (Resource Dependency Theory)
ทฤษฎีน้ใี ห้ความสาคัญในเรื่องของความอยู่รอดขององค์กร คือความสามารถในการได้มา
และรักษาทรัพยากร และก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กรต่างๆ จะต้องพึง่ พิงทรัพยากรภายนอก
เพื่อความอยู่รอดขององค์กรของตนเอง เนื่องจากทรัพยากรภายในอาจไม่เพียงพอต่ อ การ
ดาเนินงาน จึงต้องมีการพึง่ ทรัพยากรจากภายนอกในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเป็ นพันธมิตร
ต่อกัน การควบรวมกิจการ การไขว้คณะกรรมการบริหารระหว่างองค์กร เป็ นต้น จึงเป็ นเหตุให้
พฤติกรรมขององค์กรได้รบั อิทธิพลจากภายนอกอันเนื่องมาจากองค์กรต้องปรับเปลี่ยนเพื่อ
ความอยู่รอด แน่ นอนว่าองค์กรจะอยู่รอดได้นนั ้ ต้องพึ่งพาทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรไม่ว่าจะ
เป็ น วัตถุดบิ สินค้า แรงงาน เงินทุน เครื่องมือเครื่องจักร เป็ นต้น นอกจากนี้ Carpenter and
Westphal (2001) อธิบายว่าตามทฤษฎีพง่ึ พาทรัพยากร คณะกรรมการบริษทั ถือเป็ นทรัพยากร
เชิงกลยุทธ์ของบริษทั ดังนัน้ หากคณะกรรมการที่มีการศึกษาในระดับที่สูง ก็จะสามารถนา
ทักษะดังกล่าวมาเชือ่ มโยงการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้มากยิง่ ขึน้

บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2547) อธิบายว่า หน้าที่
หลักของคณะกรรมการ แบ่งได้เป็ น 2 ด้าน คือ
1. การก าหนดทิศ ทาง เป้ า หมาย นโยบายทางธุ ร กิจ เพื่อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า บริษัท จะ
ดาเนินงานไปในทิศทางทีค่ ณะกรรมการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย
- การสรรหาผูม
้ คี วามรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ง
บริหารระดับสูง
- กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และงบประมาณในการดาเนินงาน
- การมอบหมายอานาจให้ผบ
ู้ ริหารสามารถดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของ
บริษทั ได้
- กาหนดมาตรการเพื่อให้ผบ
ู้ ริหารดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและแผนงานที่
กาหนด และควรดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการถ่ายทอดนโยบายไปยังพนักงานทุกระดับขององค์กร
- การจัดให้มรี ะบบบริหารความเสีย
่ งที่เหมาะสม
2. การติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล ประกอบด้วย
- การดูแลให้มก
ี ารจัดทาบัญชีท่ถี ูกต้อง ครบถ้วนและมีระบบจัดเก็บเอกสารที่ทาให้
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายหลัง

6
การจัดให้มรี ะบบการรายงานผลการดาเนินงานว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่
- การจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม
- การประเมินผลการดาเนินงาน และกาหนดค่าตอบแทนให้ผบ
ู้ ริหาร
- การอนุ มต
ั ริ ายการต่างๆ หรือเสนอความเห็นต่อผู้ถอื หุ้นให้อนุ มตั ทิ ารายการด้วย
ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
-

คุณลักษณะที่ดีของคณะกรรมการ
ตามคู่มอื หลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2555) ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กาหนดให้คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล
กิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยกาหนดแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ขี องคณะกรรมการบริษทั ให้มี
โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการทีม่ คี ุณสมบัตหิ ลากหลายในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริษัท เพศ และต้องมี
กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจทีด่ าเนินกิจการอยู่
นอกจากนี้ยงั มีการเสนอแนะเกีย่ วกับคุณสมบัตอิ ่นื ทีเ่ หมาะสมในเรื่อง ขนาดของคณะกรรมการที่
ต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรู้ความสามารถทีเ่ พียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าที่ โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 5
คน และไม่ควรเกิน 12 คน ตามขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คณะกรรมการควร
มีก รรมการอิสระมากกว่า กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้ หมด จ านวนครัง้ ของการประชุม
คณะกรรมการ ควรกาหนดให้เหมาะสมแต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี
นอกจากนี้แล้วในคู่มอื หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (CG Code) ปี 2560 สาหรับบริษทั
จดทะเบียน ปี 2560 ยังคงให้มุ่งเน้นให้คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวน
โครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระ และมี
คุณสมบัตหิ ลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน
ตลอดจนเพศและอายุ ที่จาเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร โดย
จัดทาตารางองค์ประกอบความรูค้ วามชานาญของกรรมการ (skills matrix) เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจะได้
คณะกรรมการโดยรวมทีม่ คี ุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของ
ผูม้ สี ่วนได้เสียได้ (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2555)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (2550) ได้เสนอแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการสรรหา
และแต่งตัง้ กรรมการ ว่าในการสรรหากรรมการควรมีการกาหนดคุณสมบัตแิ ละความรู้ความ
ชานาญของกรรมการทีจ่ าเป็ น เพื่อให้สามารถกาหนดกลยุทธ์และนโยบาย เช่น ความรูท้ างบัญชี
การเงิน การบริหารจัดการองค์กร การบริหารความเสีย่ ง การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรูเ้ กีย่ วกับ
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ธุรกิจของบริษทั และอื่นๆ ซึ่งสมาคมฯ ได้มกี ารพัฒนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อ งกับการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ

หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตามรายละเอียดคู่มอื หลักสูตร IOD Training ปี 2562 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (2561) มีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ สาหรับกรรมการบริษทั ตามแนวทางการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี โดยเริม่ ตัง้ แต่หลักสูตรขันพื
้ ้นฐาน (Foundation) หลักสูตรเชิงลึกหรือต่อยอดความรู้ใน
การปฏิบตั หิ น้าที่ (Skills) ตลอดจนกลุ่มบุคคลทีม่ บี ทบาทในการสนับสนุนการทางานของกรรมการ
ได้แก่ คณะกรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
กากับดูแลกิจการ โดย IOD ได้จดั หลักสูตรสาหรับกรรมการขึน้ รวมทัง้ สิน้ 16 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรพืน้ ฐาน (Foundation)
1. Director Accreditation Program (DAP) เป็ นหลัก สู ต รส าหรับ กรรมการบริ ษั ท
ในการเรียนรู้บทบาทหน้าทีเ่ บื้องต้นและความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการเพื่อการเริม่ ต้น
อาชีพกรรมการอย่างมันใจ
่ ซึ่งได้รบั การรับรองหลักสูตรจาก ตลท. และ ก.ล.ต.
2. Director Certification Program (DCP) เป็ น หลัก สู ต รที่จ ะท าให้ก รรมการบริ ษัท
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับ ผิดชอบในการทาหน้าที่กากับดูแลองค์กรเพื่อให้เกิดการ
ดาเนินงานทีน่ าไปสู่การมีผลประกอบการที่ดี และมีการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง
3. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) เป็ นหลัก สู ต ร
ทางด้านการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจ
ในตลาดทุนไม่ว่า จะเป็ นบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนและตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าทีข่ องกรรมการในธุรกิจตลาดทุน
4. Family Business Governance (FBG) เป็ นหลักสูตรสาหรับผูป้ ระกอบการ กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจครอบครัว ที่ต้องการสร้างรากฐานธุรกิจที่มนคงด้
ั่
วยระบบการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี ให้มกี ารวางแผนและกาหนดเป้ าหมายร่วมกันระหว่างธุรกิจและครอบครัว
มีการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่และถ่วงดุลอานาจอย่างชัดเจน มีก ารบริหารความขัดแย้งและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี มีการวางแผนการสืบทอดและบริหารความมังคั
่ งที
่ ่เหมาะสมและ
เป็ นธรรม ทัง้ นี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจครอบครัวสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยังยื
่ น
หลักสูตรพัฒนาต่อเนื่อง (Skills)
1. Financial Statements for Directors (FSD) เป็ น หลัก สู ต รส าหรับ กรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงที่ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพืน้ ฐานและหลักการทางบัญชีทส่ี าคัญ
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รวมทัง้ สามารถอ่านและทาความเข้าใจงบการเงิน ตลอดจนตัง้ คาถามและให้ขอ้ คิดเห็นในมุมมอง
ของคณะกรรมการต่อรายการทางบัญชีทแ่ี สดงในงบการเงินได้ดียงิ่ ขึน้
2. Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) เป็ นหลักสูตรสาหรับ
กรรมการ เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการที่เรียนรู้เกี่ย วกับกระบวนการจัดหาเงิน ทุ น ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ และสามารถสร้างความยังยื
่ นด้านการเงิน ในแต่ละช่วงของการเติบโตของ
กิจการ ตลอดจนการสร้างความมันคงให้
่
กบั กิจการด้วยการลงทุน
3. IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) เป็ นหลักสูตรสาหรับกรรมการ
บริษัท ที่ไม่มีความรู้พ้นื ฐานทาง IT ให้ม ีค วามเข้าใจเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงด้าน IT ที่อาจส่งผล
กระทบต่อองค์กรเพื่อหาแนวทางป้ องกันและแก้ไขได้ทนั ถ่วงที รวมถึงการนา IT มาใช้ภายใน
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถสร้างคุณค่าระยะยาวให้กบั องค์กรได้
4. Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) เป็ นหลักสู ตรส าหรับ
กรรมการบริษทั กรรมการบริหารความเสีย่ ง และผูบ้ ริหารระดับ C-Suite เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาท
หน้ าที่ในการกากับดูแลความเสี่ยงประเภทต่างๆ รวมถึงการกากับดูและการบริหารโอกาส
(Opportunity) และการบริหารวิกฤตการณ์ (Crises) ทีเ่ กิดขึน้ กับองค์กร
5. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) เป็ นหลั ก สู ต รส าหรับ
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงทีจ่ ะได้ทราบถึงบทบาทหน้าทีใ่ นการเป็ นผูน้ าทางด้านกลยุทธ์ให้กบั
องค์กรรวมทัง้ ขัน้ ตอนและกระบวนการในการกาหนดกลยุทธ์และนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิงานให้
เกิดขึน้ จริง พร้อมทัง้ ทราบวิธใี นการให้ทุกคนในองค์กรสามารถรับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
ได้
หลักสูตรสาหรับกรรมการชุดย่อย (Committees)
1. Role of the Chairman Program (RCP) เป็ นหลักสูตรสาหรับกรรมการทีม่ ภี าระหน้าที่
เป็ นประธานกรรมการ พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็ นสาหรับประธานกรรมการทัง้ ในและนอกห้องประชุม
2. Advanced Audit Committee Program (AACP) เป็ นหลักสูตรสาหรับกรรมการตรวจสอบ
ทีจ่ ะเรียนรูบ้ ทบาทหน้าทีข่ องกรรมการตรวจสอบ
3. Board Nomination and Compensation Program (BNCP) เป็ น หลัก สู ต รส าหรับ
กรรมการเพื่อเรียนรู้แนวทางการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้กบั กรรมการและ CEO ได้
อย่างเหมาะสม
หลักสูตรสูค่ วามเป็ นเลิศ (Boardroom Excellent)
1. Ethical Leadership Program (ELP) เป็ นหลักสูตรสาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารที่
จะเข้าใจแนวทางการป้ องกันทุจริตในองค์กร รวมถึงการวางนโยบาย มอบหมาย และผลักดันให้
เกิดการดาเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส
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2. Strategic Board Master Class (SBM) เป็ นหลักสูตรสาหรับประธานกรรมการ กรรมการ
ผูบ้ ริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจ ทีจ่ ะยกระดับการทางานของกรรมการในฐานะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ทีจ่ ะต้องทาหน้าทีผ่ ลักดันวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรให้บรรลุเป้ าหมาย และได้แนวคิดใหม่ๆ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ แนวโน้มธุรกิจเพื่อรับมือและสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทจ่ี ะช่วย
สร้างความยังยื
่ นได้
3. Board Matters and Trends (BMT) เป็ นหลักสูตรทีต่ อ้ งการเกาะติดแนวโน้มการกากับ
ดูแลกิจการ กฎระเบียบต่างๆ และความคาดหวังของกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อการทา
หน้าทีข่ องตนเองอย่างมีชนั ้ เชิงและสร้างสรรค์
4. Boards that Make a Difference (BMD) หลักสูตรสาหรับกรรมการทีต่ อ้ งการความ
เป็ นมืออาชีพ กรรมการจะได้เรียนรูเ้ ทคนิคต่างๆ ทีจ่ าเป็ นและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ทางานได้ทนั ทีทงั ้ ที่เป็ นความคาดหวังของผูถ้ อื หุน้ หน่ วยงานกากับดูแล ชุมชนและสังคม และ
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทาให้การทาหน้ าที่ของกรรมการในห้องประชุมต้องมีบทบาทในเชิงรุก
มากกว่าในอดีต
จากหลักสูตรทัง้ หมดข้างต้น เห็นว่าหากคณะกรรมการบริษทั มีการเพิม่ ความรู้ทกั ษะ
อย่างสม่ าเสมอแล้ว จะสามารถนาความรู้ดงั กล่าวมาใช้ในการกากับดูแลกิจการได้ครอบคลุมใน
ทุกๆ ด้านของธุรกิจ

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วันดี เวทางค์กุล (2550) ศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์ ประสบการณ์ และค่าตอบแทน
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนกรรมการอิสระกับผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่ากลยุทธ์ ประสบการณ์ และ
ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ร่วมระหว่างสัดส่วนกรรมการอิสระ
กับผลการดาเนินงานของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดกลุ่ม
ธุรกิจเป็ น 2 กลุ่มคือกลุ่มกลยุทธ์ผนู้ าด้านต้นทุนและกลยุทธ์สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
โดยประสบการณ์ของคณะกรรมการอิสระวัดจากจานวนปี ประสบการณ์เฉลี่ยที่กรรมการอิสระ
ดารงตาแหน่ ง ณ วันสิ้นปี ผลการดาเนินงานทางบัญชีวดั จาก อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ
เจ้าของ (ROE) และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และผลการดาเนินงานมูลค่าทางการ
ตลาดใช้อตั รา Tobin’s Q แสดงผลการดาเนินงานผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์และประสบการณ์
ของคณะกรรมการไม่มผี ลกระทบทาให้ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างสัดส่วนกรรมการอิสระกับผล
การดาเนินงาน ไม่ว่าจะเป็ นผลการดาเนินงานที่วดั จาก Tobin’s Q อัตราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ (ROE) และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ซึ่งสรุปได้วา่ อาจจะเกิดจากการที่

10
กรรมการอิสระทางานในธุรกิจนัน้ ๆ มานานจนเกิดความคุ้นเคยกับการทางานของธุรกิจ และ
ผูบ้ ริหาร กระบวนการทางานหย่อนประสิทธิภาพและไม่รดั กุม
ฉวีวรรณ ชูสนุก, อัมพล ชูสนุก (2555) ศึกษาอิทธิพลของกลไกการกากับดูแลกิจการต่อ
ประสิทธิผลของการกากับดูแลกิจการ และมูลค่าของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เก็บรวบรวมจากข้อมูลบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จานวน 210 บริษทั
กาหนดตัวแปรอิสระคือ กลไกการกากับดูแลกิจการ ได้แก่ ขนาดของคณะกรรมการ องค์ประกอบ
ของกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร การปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ
และฝ่ ายบริหาร ความเป็ นเจ้าของของกรรมการและฝ่ ายบริหาร โครงสร้างของเงินทุน และทักษะ
ความรูข้ องกรรมการ สาหรับทักษะความรูข้ องกรรมการวัดจากร้อยละของกรรมการในคณะกรรมการ
บริษัทที่ได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาความเป็ นมืออาชีพของกรรมการจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ตัวแปรคันกลางคื
่
อ ประสิทธิผลของการกากับดูแลกิจการ
และตัวแปรตามคือ มูลค่าของกิจการวัดจากมูลค่าตลาดของส่วนผูถ้ อื หุ้นบวกด้วยมูลค่าตามบัญชี
ของหนี้สนิ ระยะสัน้ และระยะยาว หารด้วยมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์รวม (TBQ) ผลการศึกษา
พบว่า ทักษะความรู้ของกรรมการมีอทิ ธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลของการกากับดูแลกิจการ
อย่างมีนัยสาคัญ และส่งผลทางบวกต่อมูลค่าของบริษัท โดยสรุปว่าเมื่อกรรมการมีค วามรู้ใน
เรื่องบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามกฎหมาย รวมถึงบทบาทในการสร้างผลประกอบการที่ดี
ให้กบั บริษทั อย่างครบถ้วน จะช่วยให้กรรมการมีความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าที่ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากผูถ้ อื หุน้ และดาเนินงานไปในทิศทางทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
ทิราพร พฤทธิประเสริฐ (2558) ทาการศึกษาคุณลักษณะกรรมการและการเข้าร่วมการ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กรต่อผลการดาเนินงานของบริษัท โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557
จานวน 261 บริษัท เก็บข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จาก SETSMART แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี และข้อมูลบริษทั ทีเ่ ข้าร่วม (Signatory
Companies) หรือบริษทั ที่ได้รบั การรับรอง (Certified Company) CAC จากโครงการแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (thai-cac) ใช้การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา
และการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั (Test of hypothesis) โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง
พหุคูณ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ตัวแปรอิสระประกอบด้วย สมาชิก
กรรมการทีเ่ ป็ นเพศหญิง ระดับการศึกษาของคณะกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ การเข้าร่วม
เกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตในองค์กร และประสบการณ์การทางานของคณะกรรมการ วัดจาก
ค่าเฉลี่ยอายุของคณะกรรมการที่เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) ผลการ
ดาเนินงานวัดจากอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ขนาดของ
บริษทั และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์ (Debt to asset ratio) ผลการศึกษา พบว่า กรรมการ
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หรือผูบ้ ริหารอายุมากขึน้ ทักษะ ความรูค้ วามสามมารถ ประสบการณ์การทางานยิง่ สังสมมากขึ
่
้น
ผ่านการปฏิบตั งิ านมามากกว่า มีแนวโน้มประเมินข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะสามารถ
จัดการกับสภาพแวดล้อมธุรกิจได้มากกว่า ส่งผลให้ผลการดาเนินงานบริษทั มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ ไปด้วย
วรัญญา มโนสุนทร (2558) ได้ทาการศึกษาคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ต่อผลการดาเนินงานของบริษัท โดยกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาเป็ นกลุ่มบริษทั ไอพีโอทีต่ ่อมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ในช่ว งระหว่างปี พ.ศ.2545 – 2554 จ านวน 10 ปี รวมทัง้ สิ้น 240 ตัว อย่ า ง เก็บ ข้อมูลจาก
Datastream แบบ 56-1 รายงานประจาปี และเว็บไซต์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ใช้การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์
สถิ ติ เ ชิง อนุ ม าน (Inferential Statistics) คุ ณ ลัก ษณะของคณะกรรมการบริษั ท มี ต ัว แปร
ประกอบด้วย สัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษทั การควบรวมตาแหน่งของผูบ้ ริหาร
การมีของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน จานวนของคณะกรรมการ
บริษทั และสัดส่วนผูม้ ปี ระสบการณ์/ความสามารถในธุรกิจของคณะกรรมการบริษทั โดยในด้าน
คุณภาพคือสัดส่วนคณะกรรมการบริษทั ผูม้ ปี ระสบการณ์/ความสามารถในธุรกิจ (BQ) วัดจาก
สัดส่วนคณะกรรมการที่มคี วามเชีย่ วชาญ/ประสบการณ์ทางด้าน การบัญชี/การเงิน กฎหมาย
หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั หรือการมีประสบการณ์ทาธุรกิจของบริษทั มานานกว่า 3 ปี
ผลการศึกษา พบว่าคุณภาพของคณะกรรมการบริษทั มีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานของ
บริษัทที่ใช้ ROA ในการวัดผล แต่ไม่พบความสัมพันธ์ในกรณีท่ใี ช้ Tobin’s Q ในการวัด ผล
แสดงให้เห็นว่าหากคณะกรรมการบริษัทมีค วามรู้ ความสามารถด้านการบริหาร การบัญชี/
การเงิน หรือมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจทีเ่ พียงพอจะทาให้บริษทั มีผลการดาเนินงานทีด่ ี
Vafeas (1999)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการประชุมกับผลการดาเนินงาน
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี ค.ศ.1990 – 1994
จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 307 บริษัท โดยเก็บข้อมูล จานวนการประชุมที่รายงานในรายงาน
ประจาปี ไม่รวมการประชุมทางโทรศัพท์และโดยการเซ็นยินยอม ผลการศึกษาจากข้อมูลสถิติ
เชิงพรรณนา พบว่า บริษทั มีการประชุมเฉลี่ยอยู่ท่ี 7 ครัง้ ต่อปี บริษทั ประชุมมากที่สุด 24 ครัง้
ต่ อ ปี และน้ อ ยที่สุ ด 1 ครัง้ ต่ อ ปี เมื่อ พิจารณาข้อมูล เพิ่มเติมเห็นว่าบริษัท ที่มีค ณะกรรมการ
ภายนอกจะมีจานวนครัง้ ในการประชุมบ่อยมากขึน้ ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า กิจกรรม
ของคณะกรรมการบริษทั มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่ากิจการ คือเมื่อบริษทั มี
ผลการดาเนินงานทีไ่ ม่ค่อยดีกจ็ ะทาให้มกี ารประชุมเพิ่มมากขึน้ และยังพบความสัมพันธ์ ว่าเมื่อ
มีขนาดของคณะกรรมการบริษทั เพิม่ มากขึน้ จะทาให้เกิดกิจกรรมของคณะกรรมการทีเ่ พิม่ มาก
ขึน้ ด้วย
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Shiah-Hou และ Cheng (2012) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ของกรรมการ
ภายนอก ค่าตอบแทนกรรมการ และผลการดาเนินงานของบริษทั โดยศึกษาข้อมูลของบริษทั
จดทะเบีย นในตลาด S&P-500 ระหว่า งปี 2002 – 2006 โดยเก็บ ข้อมูล ตัว แปรอิสระ ได้แก่
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร และประสบการณ์ของกรรมการจากภายนอก สาหรับประสบการณ์ของ
กรรมการ แบ่งเป็ น ประสบการณ์ดา้ นการบริหาร ประสบการณ์การเป็ นCEO ประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญในด้านการสอบบัญชี, กฎหมาย, ความรู้ท่เี กี่ยวข้องกับธุรกิจ และประสบการณ์ใน
ตาแหน่ งปั จจุบนั วัดจากจานวนกรรมการเฉลี่ย ที่มปี ระสบการณ์ในด้านนัน้ ๆ ตัวแปรควบคุม
ได้แก่โครงสร้างของคณะกรรมการ ขนาดของคณะกรรมการ จานวนครัง้ ในการประชุม ขนาด
ของกิจการ อัตราส่วนหนี้สนิ ระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม การเติบโตของกิจการ ตัวแปรตาม คือผล
การดาเนินงาน วัดจากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และ Tobin’s Q ผลการศึกษา
พบว่า ประสบการณ์ ข องกรรมการภายนอกมีค วามสัม พัน ธ์เ ชิงบวกและมีนัย ส าคัญ กับ ผล
การดาเนินงานของบริษัท โดยมองว่าบริษัทที่มีกรรมการที่มีประสบการณ์ทางานมาก จะมี
ความสามารถในการตรวจสอบ แนะนา และยิง่ จะทาให้บริษทั มีผลการดาเนินงานทีด่ มี ากขึน้
Darmadi (2013) ศึกษาระดับการศึกษาของคณะกรรมการบริษทั กับผลการดาเนินงาน
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย จานวน 160 บริษทั จากกลุ่ม
ธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระดับการศึกษาของ
คณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็ น ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีจากมหาลัยที่มีช่อื เสีย ง
ปริญญาตรีท่จี ากมหาลัยในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ปริญญาตรีดา้ นการเงิน ตัวแปรควบคุม ได้แก่
ขนาดกิจการ และกิจ การที่เ ป็ นกิจการครอบครัว ผลการด าเนินงานทางบัญ ชีวดั จากอัตรา
ผลตอบแทนต่ อสินทรัพย์ (ROA) และผลการดาเนิ น งานของมูล ค่าตลาดวัดจาก Tobin’s Q
ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงมีความสัมพันธ์อย่างมีนัย สาคัญกับผลการดาเนินงานของบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การศึก ษาที่สู ง และจบจากมหาวิท ยาลัย ชัน้ น ามีส่ ว นท าให้ผ ลการด าเนิ น ดีข้นึ นอกจากนี้
Darmadi ยังเสนอแนะเพิม่ เติมว่ายังมีปัจจัยอย่างอื่นทีจ่ าเป็ นในการพิจารณา เช่น ประสบการณ์
ทัก ษะการบริห าร และทัก ษะอื่น ๆ ที่ไ ด้ร ับ จากนอกห้อ งเรีย นที่จ ะมีส่ ว นช่ว ยในการพัฒนา
กรรมการเพื่อเพิม่ ผลการดาเนินงาน
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดเห็นว่า นอกจากการศึกษาหรือ
ประสบการณ์ด้านการบริหารของกรรมการแล้ว หากกรรมการมีการเพิม่ พูนทักษะความรู้จาก
การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย จะสามารถทาให้
เกิดผลการดาเนินงานที่ดไี ด้หรือไม่ จึงทาให้ผู้ ศกึ ษาให้ความสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างจานวนการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ว่าส่งผลอย่างไรกับผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่ ม SET 100 ปี 2561 ยกเว้น บริษัท ที่ปิ ด งบไม่ต รงกับ รอบระยะเวลาบัญชี (31 ธัน วาคม
2561) สรุปได้ดงั ตารางนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดง จานวนตัวอย่างทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการทดสอบ
คาอธิบาย
จานวนบริษัท ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพย์แห่ง ประเทศไทย กลุ่ม
SET100 ประจาปี 2561
หัก บริษทั ทีป่ ิ ดงบไม่ตรงงวด วันที่ 31 ธ.ค. 2561
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา

จานวนตัวอย่าง (บริษทั )
100 บริษทั
5 บริษทั
95 บริษทั

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิ สระ
1. จานวนการเข้าอบรมของกรรมการ
ในหลักสูตรของ IOD ในช่วง 5 ปี
ระหว่างปี 2557 - 2561

ตัวแปรควบคุม
1. อายุเฉลีย่ ของกรรมการบริษทั
2. สัดส่วนจานวนกรรมการเพศหญิง
3. ระดับการศึกษาเฉลีย่ ของกรรมการบริษทั
4. สัดส่วนกรรมการทีม่ คี วามรูด้ า้ นบัญชี
5. จานวนครัง้ การประชุมคณะกรรมการ
6. ขนาดของบริษทั
7. อายุบริษทั
8. อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของเจ้าของ

ตัวแปรตาม
ผลการดาเนินงานของบริษทั
1. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
2. Tobin’s Q

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแประทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น
1. จ านวนการเข้าอบรมหลัก สูต รของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กาหนดตัวย่อเป็ น TRAINING โดยนับจานวนการเข้าอบรมเฉลีย่ ของกรรมการบริษทั ในหลักสูตร
ต่างๆ สาหรับกรรมการของ IOD ในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 2557 – 2561 โดยจานวนครัง้ ของการเข้า
อบรมเฉลีย่ คานวณได้จาก
TRAINING =

จานวนการเข้าอบรมรวมของคณะกรรมการบริษทั ตัง้ แต่ปี 2557 – 2561
จานวนกรรมการทัง้ หมด

ตัวแปรตาม
จากการศึกษางานวิจยั ในหลายๆ งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับผลการดาเนินงาน ผูว้ จิ ยั กาหนด
ตัวแปรทีจ่ ะวัดผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on asset : ROA) คือ อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ โดยเป็ นอัตราส่วนทีเ่ ปรียบเทียบกันระหว่างกาไรสุทธิกบั สินทรัพย์รวมของบริษทั
เป็ นการวัดความสามารถในการทากาไรของบริษทั เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทม่ี ี เป็ นการวัดผลการ
ดาเนินงานทางด้านบัญชี สามารถคานวณได้จาก
ROA (%) =

กาไรสุทธิ
x 100
สินทรัพย์รวม

2. ค่า Tobin’s Q เป็ นแนวคิดที่นาเสนอโดย ศาสตราจารย์ James T. Tobin เป็ นการ
วัดผลการดาเนินงานทางด้านการตลาดเนื่องจากมีการตีความทีห่ ลากหลาย ผูว้ จิ ยั ได้เลือกการ
คานวณแบบ Chung and Pruitt (1994) โดยมีสมการดังนี้
Tobin’s Q =

(Market Value of Equity+Book value of Debt)
Book Value of Asset
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โดยตัวแปรมีความหมาย ดังนี้
Tobin’s Q
=
Market Value of Equity =
Book Value of Debt
=
Book Value of Asset =

การวัดผลการดาเนินงานทางการตลาด
มูลค่าตลาดของผูถ้ อื หุน้
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์รวม

ตัวแปรควบคุม
จากการศึกษาในหลายๆ งานวิจยั ขอเลือกใช้ตวั แปรควบคุม ดังนี้
1. อายุเฉลีย่ ของคณะกรรมการบริษทั กาหนดตัวย่อ AGE กรรมการทีม่ อี ายุมากส่งผล
กระทบเชิง บวกต่อ ผลการด าเนินงาน ยิ่ง กรรมการหรือผู้บ ริห ารอายุ มากขึ้น ทัก ษะความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ทางานก็จะยิ่งมากขึน้ (ทิวาพร พฤทธิประเสริฐ, 2558) โดยเก็บ
ข้อมูลอายุเฉลีย่ ของคณะกรรมการทีเ่ ปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ณ สิน้ รอบบัญชี
2. สัดส่วนจานวนคณะกรรมการเพศหญิง กาหนดตัวย่อ GEN จากการศึกษา Darmadi
(2013) ว่าการมีคณะกรรมการเพศหญิงส่งผลทางลบต่อผลการดาเนินงานของกิจการ เก็บข้อมูล
จากสัดส่วนจานวนคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นเพศหญิงในปี นนั ้ ๆ ทีเ่ ปิ ดเผยในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี ณ สิน้ รอบบัญชี ในกรณีน้จี ะใช้ Dummy variable โดยกาหนดให้
0 = คณะกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นเพศชาย
1 = คณะกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นเพศหญิง
3. ระดับการศึกษาของคณะกรรมการ กาหนดตัวย่อ EDU จากการศึกษาของ Darmadi
(2013) พบว่า ระดับการศึกษาที่สูงมีส่วนช่วยเพิม่ ผลการดาเนินงานของบริษทั โดยเก็บข้อมูล
จากสัดส่วนจานวนคณะกรรมการบริษทั ทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทีเ่ ปิ ดเผยใน
แบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจ าปี ณ สิ้น รอบบัญ ชี ในกรณี น้ี จ ะใช้ Dummy variable โดย
กาหนดให้
0 = คณะกรรมการบริษทั ทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ากว่า
1 = คณะกรรมการบริษทั ทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี
4. คณะกรรมการทีม่ คี วามรูด้ า้ นบัญชี กาหนดตัวย่อ ACC จากการศึกษาของ Hillman
et al. (2011) อ้างถึงใน วรัญญา มโนสุนทร 2558 p.6 ว่าความเชีย่ วชาญในด้านธุรกิจ การเงิน
และบัญชีของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กบั มูลค่าหรือผลการดาเนินงานของบริษทั โดยเก็บ
ข้อมูลจากสัดส่วนจานวนคณะกรรมการบริษัทที่มวี ุฒกิ ารศึกษาที่ทางด้านบัญชี ที่เปิ ดเผยใน
แบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจ าปี ณ สิ้น รอบบัญ ชี ในกรณี น้ี จ ะใช้ Dummy variable โดย
กาหนดให้
0 = คณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่มวี ฒ
ุ กิ ารศึกษาทางด้านบัญชี
1 = คณะกรรมการบริษทั ทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาทางด้านบัญชี
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5. จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริษทั กาหนดตัวย่อ MEET จากการศึกษา
ของ Ntim and Osei (2011) อ้างถึงใน เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั และอนุ วฒ
ั น์ ภักดี (2561) p.34
ว่าความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการช่วยเพิม่ ผลการดาเนินงาน ลดการจัดการกาไร โดย
เก็บข้อมูลจากจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ กิดขึน้ ในปี นนั ้ ๆ ทีเ่ ปิ ดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี ณ สิน้ รอบบัญชี
6. ขนาดของบริษทั กาหนดตัวย่อ SIZE บริษทั ที่มขี นาดใหญ่กว่ามักจะได้เปรียบกว่า
บริษทั ทีม่ ขี นาดเล็ก แต่บริษทั ขนาดเล็กจะมีการเติบโตสูงกว่าบริษทั ทีม่ ขี นาดใหญ่อยู่แล้ว ดังนัน้
จึงกาหนดให้ขนาดกิจการเป็ นตัวแปรควบคุมในการวิจยั ครัง้ นี้ (กาญจนา ตัง้ ภากรณ์ , 2542)
ขนาดของกิจการคานวณจากลอกการึทมึ ของสินทรัพย์รวมของบริษทั
7. อายุบริษทั กาหนดตัวย่อ FIRMAGE บริษทั ทีม่ รี ะยะเวลาดาเนินงานน้อยก็จะมีรายได้
น้อยกว่า ในขณะที่บริษทั ที่มรี ะยะเวลาการดาเนินงานนาน ก็จะมีความซับซ้อนทางธุรกิจและ
สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าบริษทั ทีม่ อี ายุบริษทั สัน้ กว่า (Lipczinsky และ Wilson, 2001
อ้างถึงใน เพชรแววเพ็ญ ลีช้ าญกุล (2561) p.17) โดยวัดมูลค่าจากคานวณจากลอกการิทมึ ของปี
ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ บริษทั
8. อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity) กาหนดตัวย่อ DE เป็ นอัตราส่วน
ของส่วนของเจ้าของกับหนี้สนิ รวม เป็ นอัตราส่วนทีแ่ สดงว่าบริษทั มีหนี้สนิ รวมเป็ นกีเ่ ท่าของส่วน
ของเจ้าของ และใช้ในการพิจารณาว่า บริษทั ยังมีความสามารถในการชาระหนี้หรือไม่ และจาก
การศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง Shah และ Butt พบว่า อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อเจ้าของจะมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับผลการดาเนินงาน เนื่องจากการก่อหนี้ถูกใช้เพื่อช่วยเหลือบริษทั โดยกิจการจะมีการ
ก่อหนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กจิ การ โดยคานวณได้จาก
หนี้สนิ รวม
DE (เท่า) = ส่วนของเจ้าของ

สมมติฐานการวิจยั
Ho = การเข้าอบรมของคณะกรรมการบริษทั ในหลักสูตรของ IOD ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
ผลการดาเนินงานของบริษทั
H1 = การเข้าอบรมของคณะกรรมการบริษทั ในหลักสูตรของ IOD มีความสัมพันธ์กบั ผล
การดาเนินงานของบริษทั
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สมการการวิจยั
PERFORM = β0 + β1 (TRAINING) + β2 (AGE) + β3 (GEN) + β4 (EDU) +
β5 (ACC) + β6 (MEET) + β7 (Size) + β8 (Firmage)I +
β9 (DE)i+ εi
โดยมีความหมาย ดังนี้
PERFORM = ROA และ Tobin’s Q
TRAINING = จานวนการเข้าอบรมเฉลีย่ ของกรรมการในหลักสูตรของ IOD
AGE
= อายุเฉลีย่ ของกรรมการบริษทั
GEN
= สัดส่วนจานวนกรรมการเพศหญิง
EDU
= ระดับการศึกษาเฉลีย่ ของกรรมการ
ACC
= สัดส่วนกรรมการบริษทั ทีม่ คี วามรู้ทางด้านบัญชี
MEET
= จานวนครัง้ การประชุมของคณะกรรมการ
SIZE
= Log ของสินทรัพย์รวม
FIRMAGE = Log ของอายุของบริษทั
DE
= อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
εi
= ค่าความคลาดเคลือ่ น

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary data) ทีร่ วบรวมจากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลครอบคลุมทัง้ หมด ดังนี้
1. รายงานประจาปี (แบบ 56-2)
2. www.sec.or.th
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 56-1
4. SETSMART
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการศึกษาค้นคว้าอิสระใน
ครัง้ นี้ใช้สถิติเชิงพรรณนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล พื้นฐานที่รวบรวมได้จากข้อมูลทุติยภู มิเกี่ยวกับ
จานวนครัง้ ในการอบรมของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าต่ าสุด
(Minimum) ค่าต่าสุด (Maximum) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตวั แปรระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรควบคุมว่ามีปัญหาตัวแปรสัมพันธ์
กันเอง (Multicolinearity Problem) หรือไม่ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คู ณ (Multiple
regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพื่อดู ว่ามี
ตัวแปรใดบ้างทีจ่ ะส่งผลต่อผลการดาเนินงาน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในบทนี้ จะกล่า วถึง ผลที่ได้จ ากการวิเคราะห์จากแบบจาลองที่ได้เ สนอไว้ใ นบทที่ 3
ซึ่งเป็ นการศึกษาระหว่างจานวนการเข้าอบรมกับผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบ
ด้วย

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา
N
TOBINQ

95

Minimum
0.3379

Maximum
11.3226

Mean
1.8820

Std. Deviation
1.4267

ROA

95

-5.4900

59.9700

9.0381

7.5309

TRAINING

95

0.0000

2.3333

0.6385

0.5172

AGE

95

48

73

60.38

4.636

GEN

95

0.0000

0.8462

0.1881

0.1540

EDU

95

0.2222

1.0000

0.7166

0.1870

ACC

95

0.0000

0.4545

0.1357

0.1054

DE

95

0.2000

14.0400

2.1915

2.4459

LSIZE

95

9.2495

12.5034

10.8220

0.6958

LFIRMAGE

95

0.4771

2.1367

1.4247

0.3153

MEET

95

4

24

9.31

3.722

จากตารางที่ 2 แสดงค่าสถิตเิ ชิงพรรณาของตัวแปรต่างๆ ที่ได้ศกึ ษาโดยตัวแปรตาม
(Dependent Variables) ที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ Tobin’s Q พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.8820
ค่ า ต่ า สุ ด อยู่ท่ี 0.3379 และค่ า สู ง สุ ด อยู่ ท่ี 11.3226 และตัว แปรตามอีก หนึ่ง ตัว ได้แ ก่ อัต รา
ผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่รี ้อยละ 9.0381 ค่าต่ าสุดอยู่ท่รี ้อยละ
– 5.4900 และค่าสูงสุดอยู่ทร่ี อ้ ยละ 59.97
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สาหรับตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ จานวน
การเข้าอบรมเฉลี่ยในหลักสูตรการอบรมของ IOD ของคณะกรรมการบริษทั ในช่วงระหว่า งปี
2557 – 2561 พบว่า บริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี
0.64 ครัง้ ค่าสูงสุดอยู่ท่ี 2.33 ครัง้ และค่าต่าสุดอยู่ท่ี 0 ครัง้ คือคณะกรรมการบริษทั ไม่มกี ารอบรม
หลักสูตรใดๆ เลยในช่วงระหว่างปี 2557 - 2561
สาหรับตัวแปรทีเ่ กีย่ วกับคุณลักษณะกรรมการ จานวน 4 ตัวแปร ประกอบด้วย อายุเฉลีย่
ของคณะกรรมการ พบว่า มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 60.38 ปี มีค่าต่าสุดอยู่ท่ี 48 ปี และค่าสูงสุดอยู่ท่ี 73 ปี
ด้านสัดส่วนจานวนกรรมการเพศหญิง พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.1845 คิดเป็ น 18.45% ค่าต่ าสุด
อยู่ท่ี 0.00 คือไม่มีคณะกรรมการที่เป็ นเพศหญิงอยู่ในคณะกรรมการบริษัท และค่าสูงสุดอยู่ท่ี
0.8462 คิดเป็ น 84.62% ในด้านสัดส่วนของระดับการศึกษาเฉลี่ยของกรรมการ พบว่า สัดส่วน
ของคณะกรรมการที่มวี ุฒกิ ารศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.7166 ค่าต่ าสุด
อยู่ท่ี 0.2222 คิดเป็ น 22.22% และค่าสูงสุดอยู่ท่ี 1.00 คิดเป็ น 100% แสดงว่ากรรมการทัง้ หมด
มีการวุฒกิ ารศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ด้านสัดส่วนของกรรมการที่มวี ุฒกิ ารศึกษาด้าน
บัญชี พบว่า สัดส่วนของคณะกรรมการที่มีค วามรู้ด้านบัญชี มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.1354 คิดเป็ น
13.54% ค่าต่าสุดอยู่ท่ี 0.00 ค่าสูงสุดอยู่ท่ี 0.4545
ในด้านตัวแปรควบคุม (Control Variables) พบว่า อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.1915 ค่าต่ าสุดอยู่ท่ี 0.20 และค่าสูงสุดอยู่ท่ี 14.04 จานวนครัง้ การประชุมของ
คณะกรรมการในปี พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 9.31 ค่าต่ าสุดอยู่ท่ี 4 ครัง้ และมีค่าสูงสุดอยู่ท่ี 24 ครัง้
สาหรับขนาดของบริษทั ทีว่ ดั จากมูลค่าจากลอการิทมึ ของยอดสินทรัพย์รวมของบริษทั มีค่าเฉลีย่
อยู่ท่ี 10.8194 ค่าต่ าสุดอยู่ท่ี 9.2495 และค่าสูงสุดอยู่ท่ี 12.5034 และตัวแปรที่เป็ น อายุบริษัท
สามารถวัดมูลค่าได้จากลอการิทมึ ธรรมชาติของปี ตงั ้ แต่เริม่ ก่อตัง้ บริษัท พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี
1.4302 ค่าต่าสุดอยู่ท่ี 0.4771 และค่าสูงสุดอยู่ท่ี 2.1367

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน
1. การวิ เคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)
จากการตรวจสอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดย
ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพื่อพิจารณาว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางใดแลเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหา Multicollinearity หากตัวแปรมีความสัมพันธ์สูงมาก จะส่งผล
ให้การวิเคราะห์ผลผิดพลาดโดยแสดงได้ดงั ตารางที่ 3
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้วา่ ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากค่าสถิติ
Pearson และ Spearman จะเห็นได้วา่ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญหลายตัวแปร
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โดยค่ า สถิติ Pearson แสดงให้เ ห็น ว่า ที่ร ะดับ นัย ส าคัญ 0.05 จ านวนในการเข้า อบรมของ
คณะกรรมการบริษทั ระดับการศึกษาของคณะกรรมการ และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการดาเนินงานที่วดั โดย Tobin’s Q โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.235
0.214 และ 0.262 ตามลาดับ และทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 พบว่า ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์
และจานวนการประชุมมีความสัมพันธ์ เชิงลบกับผลการดาเนินงานที่วดั โดย Tobin’Q โดยมีค่า
สหสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.505 และ 0.285 ตามลาดับ
และจากตารางแสดงให้เห็นอีกว่าที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 จานวนในการเข้าอบรมของ
คณะกรรมการบริษทั และอายุของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการดาเนินงานที่วดั โดย
ROA โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.216 และ 0.207 และที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 พบว่า อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และขนาดของกิจการมีค วามสัมพันธ์เชิงลบกับผลการดาเนินงาน
ROA โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.430 และ0.461 ตามลาดับ
จากค่าสถิติ Spearman ในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สัดส่วน
ของคณะกรรมการเพศหญิงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดาเนินงาน และอายุของกิจการมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการดาเนินงานที่วดั โดย Tobin’s Q และที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ขนาดของบริษทั และจานวนครัง้ การประชุมมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับผลการดาเนินงานที่วดั โดย Tobin’s Q โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.325 0.548 และ
0.351 ตามลาดับ
และจากตารางแสดงให้เห็นอีกว่าที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ขนาดของกิจการ และอายุของบริษทั มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการดาเนินงานทีว่ ดั โดย
ROA มีค่าสหสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.568, 0.444 และ 0.309 ตามลาดับ
นอกจากนี้แล้ว จากค่าความสัมพันธ์ ไม่พบว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมมีความสัมพันธ์
กันเกิน 0.65 ( Burns and Grove, 1993 ) จึงไม่พบปั ญหาความสัมพันธ์กนั เองระหว่างตัวแปร
(Multicollinearity Problem)

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ( Correlation Coefficient ) (ล่างซ้าย Pearson และบนขวา Spearman’s rho )
TOBINQ ROA TRAINING AGE
GEN
EDU
ACC
DE
LSIZE LFIRMAGE
TOBINQ
1
.665**
-0.194 -0.009
.234* -0.117 -0.002 -.325** -.548**
-.255*

MEET
-.351**

ROA

.835**

1

-0.167

-0.050

0.125

-0.095

0.042

-.568**

-.444**

-.309**

-0.117

TRAINING

-.235*

-.216*

1

-0.169

0.099

.230*

0.006

0.058

0.177

0.129

.447**

AGE

-0.149

-0.163

-0.162

1

-.332**

-0.116

-0.105

0.036

.280**

.244*

-0.088

GEN

0.120

0.094

0.048

-.296**

1

0.013

0.131

-0.067

-.360**

-0.152

0.037

EDU

-.214*

-0.185

.229*

-0.098

-0.020

1

-0.049

.209*

0.193

0.063

.276**

ACC

0.056

0.056

-0.034

-0.175

.326**

-0.010

1

-0.037

-0.063

-0.127

-0.081

DE

-.262*

-.430**

.252*

0.064

-0.010

.276**

-0.122

1

.504**

0.165

0.118

LSIZE

-.505**

-.461**

.222*

.343**

-.266**

.223*

-0.163

.566**

1

.289**

.407**

LFIRMAGE

-0.128

-.207*

0.098

.235*

-.244*

0.108

-.212*

.285**

.331**

1

0.112

-.285** -0.180
.524** -0.078
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

0.059

.290**

-0.081

.283**

.454**

0.075

1

MEET
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ส าหรับ การศึก ษาครัง้ ยัง ได้ ท าการตรวจสอบควบคู่ ก ับ การวิเ คราะห์จ ากค่ า สถิติ
Tolerance และค่ า Variance Inflation Factor (VIF) เพื่อ ทดสอบปั ญ หาความสัม พัน ธ์ก ันเอง
ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity Problem) ผลการตรวจสอบดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่ า Tolerance และค่ า Variance Inflation Factor (VIF) ตัว แปรอิ ส ระและ
ตัวแปรควบคุม
Collinearity Statistics
ROA
TOBIN’S Q
Variables
Tolerance
VIF
Tolerance
VIF
TRAINING
0.688
1.453
0.688
1.453
AGE
0.733
1.364
0.733
1.364
GEN
0.750
1.334
0.750
1.334
EDU
0.856
1.168
0.856
1.168
ACC
0.854
1.171
0.854
1.171
DE
0.596
1.679
0.596
1.679
LSIZE
0.427
2.344
0.427
2.344
LFIRM
0.812
1.232
0.812
1.232
MEET
0.549
1.821
0.549
1.821
จากตารางที่ 4 แสดงถึง การตรวจสอบปั ญ หาความสัม พันธ์ก ัน เองระหว่า งตัว แปร
(Multicollinearity Problem) ของตัว แปรอิส ระและตัว แปรควบคุ ม ที่ใ ช้ใ นการศึก ษานี้ จาก
การตรวจสอบ พบว่าตัวแปรทุกตัวมีค่า Tolerance ที่ไม่เข้าใกล้ 0 และไม่มีตวั แปรใดที่มีค่ า
Variance Inflation Factor (VIF) มากกว่า 10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่างๆ ไม่มคี วามสัมพันธ์
ระหว่างกันและไม่เกิดปั ญหาตัวแปรสัมพันธ์กนั เอง
2. การวิ เคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression Analysis)
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์
ของจานวนครัง้ ในการเข้าอบรมของคณะกรรมการบริษทั กับผลการดาเนินงาน ซึ่งใช้อตั ราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และ Tobin’s Q เป็ นตัววัดผลการดาเนินงาน โดยสมการ
ในการทดสอบความสัมพันธ์น้คี อื
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PERFORM = β0 + β1 (TRAINING) + β2 (AGE) + β3 (GEN) + β4 (EDU)
+ β5 (ACC) + β6 (MEET) + β7 (Size) + β9 (FirmAge)
+ β9 (DE) + εi
ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
Coefficients
TOBIN'S Q
Variables
(Constant)

ROA

Coefficient Std. Error
14.034
2.953

TRN

-0.373

AGE

-0.007

t
Sig. Coefficient Std. Error
t
Sig.
56.288
15.665 3.593 0.001
4.752 0.000
-2.102
1.619 -1.299 0.198
0.305 -1.223 0.225
-0.100
0.175 -0.574 0.568
0.033 -0.213 0.832

GEN

-0.025

0.982 -0.025 0.980

-0.384

5.210 -0.074 0.941

EDU

-0.773

0.757 -1.022 0.310

-2.271

4.015 -0.566 0.573

ACC

-0.218

1.345 -0.162 0.872

-2.333

7.133 -0.327 0.744

DE

0.041

0.069

0.591 0.556

-0.683

0.368 -1.857 0.067

LSIZE

-1.049

0.288 -3.642 0.000

-3.496

1.529 -2.287 0.025

LFIRMAGE

0.204

0.461

0.442 0.660

-0.475

2.446 -0.194 0.846

MEET

0.008

0.047

0.170 0.865

0.234

0.252

R

0.5330

0.5260

R2

0.2837

0.2767

Adjust R2

0.2078

0.2001

F-statistics

3.7404

3.6134

Sig

0.001

0.001

0.928 0.356

จากตารางที่ 5 แสดงถึงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
ของการศึกษาเกี่ยวกับจานวนครัง้ ในการเข้าอบรมของคณะกรรมการบริษทั กับผลการดาเนินงาน
ของบริษทั กรณีศกึ ษาบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100
พบว่า ส าหรับ สมการที่ว ดั ผลการด าเนิ น งานด้ว ย Tobin’s Q สมการถดถอยเชิง พหุ น้ี มีค่า
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F-statistics อยู่ท่ี 3.7404 และมีนัยสาคัญ อยู่ท่ี 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิตคิ อื
0.05 หมายถึง สมการนี้สามารถใช้พยากรณ์ Tobin’s Q ได้ และพบว่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
มีค่ า R อยู่ ท่ี 0.533 ค่ า Adjust R-Squared มีค่ า อยู่ ท่ี 0.2078 และค่ า R-Squared มีค่ า อยู่ ท่ี
0.2837 คือสมการถดถอยนี้มคี วามสามารถในการอธิบายการเปลีย่ นแปลงของผลการดาเนินงาน
โดยวัดจาก Tobin’s Q ได้ร้อยละ 28.37 และจากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า
จานวนการเข้าอบรมของคณะกรรมการบริษทั ในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทยในช่วง 5 ปี ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานที่วดั โดย Tobin’s Q และสาหรับ
ตัวแปรควบคุม พบว่า ขนาดของกิจการ มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตติ ่อผล
การดาเนินงานบริษทั (Tobin’s Q)
สาหรับสมการที่วดั ผลการดาเนินงานด้วย ROA พบว่า สมการถดถอยเชิงพหุน้ีมคี ่า
F-statistics อยู่ท่ี 3.6134 และมีนัยสาคัญ อยู่ท่ี 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิตคิ อื
0.05 หมายถึง สมการสามารถใช้พยากรณ์ ROA ได้ และพบว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรมีค่า R
อยู่ท่ี 0.5260 ค่า Adjust R-Squared มีค่าอยู่ท่ี 0.2001 และค่า R-Squared มีค่าอยู่ท่ี 0.2767
คือสมการถดถอยนี้มคี วามสามารถในการอธิบายการเปลีย่ นแปลงของผลการดาเนินงาน (ROA)
ได้ร้อยละ 27.67 และจากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า จานวนการเข้าอบรมของ
คณะกรรมการบริษทั ในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในช่วง 5 ปี
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานทีว่ ดั โดย ROA สาหรับตัวแปรควบคุม พบว่า ขนาดของ
กิจการ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของเจ้าของมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตติ ่อ
ผลการดาเนินงานบริษทั (ROA)

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจานวน
การเข้าอบรมของคณะกรรมการบริษทั ในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย กับผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
SET100 ทาให้ทราบถึงจานวนการอบรมของคณะกรรมการบริษทั ว่าส่งผลต่อการดาเนิน งาน
ของบริษทั อย่างไร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสม่ าเสมอในการเพิม่ พูนความรู้ และพัฒนาทักษะ
ของคณะกรรมการบริษทั เพิม่ ประสิทธิภาพขององค์กร
งานวิจยั ชิน้ นี้ได้ทาการศึกษาตัวแปรอิสระ ได้แก่ จานวนการเข้าอบรมของคณะกรรมการ
บริษัทในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ว่ามีค วามสัมพันธ์กบั ผล
การดาเนินงานของบริษทั โดยมีตวั แปรควบคุมด้านคุณลักษณะของคณะกรรมการ ได้แก่ อายุเฉลี่ย
ของคณะกรรมการบริษัท สัดส่ วนจ านวนกรรมการที่เป็ นเพศหญิง สัดส่ วนกรรมการที่มีวุฒ ิ
การศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี สัดส่วนกรรมการบริษัทที่มวี ุ ฒกิ ารศึกษาทางด้านบัญชี
นอกจากนี้ยงั มีตวั แปรควบคุมอื่น ได้แก่ จานวนครัง้ การเข้าประชุม ขนาดของบริษทั อายุของ
บริษทั หนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ประชากรทีใ่ ช้ในงานวิจยั ได้แก่ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่ม SET 100 ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษามาจากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary data) ทีร่ วบรวม
จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) ของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้น บริษทั ทีป่ ิ ดงบไม่ตรงกับรอบระยะเวลา
บัญชี (31 ธันวาคม 2561) จานวน 95 บริษทั
ในการศึกษาครัง้ นี้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนามาวิเคราะห์
ข้อมูลพืน้ ฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตวั แปร
ของตัวแปร และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม เพื่อดูว่ามีตวั แปรใดบ้างที่จะส่งผลต่อผลการดาเนินงาน ผลการศึกษา
พบว่า คณะกรรมการบริษทั มีจานวนการเข้าอบรมในหลักสูตรของ IOD เฉลี่ยประมาณ 0.638
ครัง้ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ระหว่างปี 2557 – 2561) ทีผ่ า่ นมา และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
จานวนการเข้าอบรมของคณะกรรมการบริษทั กับผลการดาเนินงานของบริษทั ทัง้ ตัวแปรตามที่
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วัดผลการดาเนินงานด้วย ROA และ Tobin’s Q ซึ่งไม่สอดคล้อ งกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ อาจเกิด
จากการคณะกรรมการบริษทั ต้องมีคุณสมบัตทิ ่หี ลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นประสบการณ์ในสาย
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงาน และทักษะอื่นๆ ทีจ่ าเป็ น ประกอบกันที่จะ
สามารถทาให้ผลการดาเนินงานดีขน้ึ คุณสมบัตเิ หล่านี้อาจมีผลกับผลการดาเนินงานของบริษทั
มากกว่าการเข้าอบรมในหลักสูตร IOD แม้ว่าการศึกษานี้จะไม่พบความสัมพันธ์กบั ผลการ
ดาเนินงาน แต่ IOD ถือเป็ นส่วนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา และสร้างความเข้าใจให้กบั
กรรมการบริษทั ในการนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปพัฒนาการกากับดูแลกิจการ แต่หากคณะกรรมการขาด
การพัฒนาศักยภาพอย่างสม่าเสมออาจจะมีผลทาให้ประสิทธิภาพในการบริหารลดลง และขาด
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี นอกจากนี้แล้วการเสริมสร้างทักษะ ความรู้
ความสามารถของกรรมการไม่เพียงแต่เป็ นการเข้าอบรมเท่านัน้ หากแต่เป็ นประสบการณ์ทไ่ี ด้
จากการบริหารงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กบั ผู้อ่นื และพัฒนาทักษะที่ยงั ขาด
อย่างสม่ าเสมอ จะมีส่วนส่งผลทาให้เพิ่มประสิทธิภ าพการทาหน้ าที่ของคณะกรรมการและ
ผลการดาเนินงานของบริษทั ได้มากขึน้

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครังนี
้ ้
เนื่องจากการศึกษาในครัง้ นี้เป็ นการศึก ษาจานวนการเข้าอบรมของคณะกรรมการ
บริษทั ในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย โดยเก็บข้อมูลจากแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) และจากข้อมูลในเว็บไซต์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้ ซึ่งข้อมูลทีไ่ ด้เป็ นข้อมูลทีม่ ี
การเปิ ดเผยเท่านัน้ เนื่องจากเป็ นข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยตามความสมัครใจ ดังนัน้ อาจมีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
หรือยังไม่ได้มกี ารแก้ไขข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั มากทีส่ ุด หากสามารถรวบรวมรายชือ่ คณะกรรมการ
ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ ในช่วงระหว่างปี 2557 – 2561 จากทาง IOD โดยตรงจะทาให้ได้
ข้อมูลทีถ่ ูกต้องครบถ้วน

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครังต่
้ อไป
1. การศึกษาครัง้ ต่อไปอาจมีการขยายการศึกษาโดยเพิม่ จานวนกลุ่มตัวอย่างมากขึน้
เป็ นกลุ่มบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อดูภาพรวมของตลาด
2. การศึกษาครัง้ ต่อไปอาจมีการนาตัวแปรอื่นๆ มาเพิม่ เติม เช่น ประสบการณ์ด้าน
การทางานในอุตสาหกรรมทีเกี่ยวข้อง หรืออาจมีการวัดผลการดาเนิ นงานโดยใช้ตวั แปรอื่นๆ
ที่ไ ม่ ใ ช่ ROA หรือ Tobin’s Q เช่น อัต ราผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของเจ้าของ (ROE) CGscore
เป็ นต้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ชือ่ หลักทรัพย์
ชือ่ บริษทั
AAV
บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด(มหาชน)
ADVANCE บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด(มหาชน)
AMATA
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด(มหาชน)
AP
บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด(มหาชน)
BANPU
บริษทั บ้านปู จากัด(มหาชน)
BBL
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน)
BCH
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด(มหาชน)
BCP
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน)
BCPG
บริษทั บีซพี จี ี จากัด(มหาชน)
BDMS
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด(มหาชน)
BEAUTY บริษทั บิวตีค้ อมมูนิต้ี จากัด(มหาชน)
BEC
บริษทั บีอซี ี เวิลด์ จากัด(มหาชน)
BEM
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด(มหาชน)
BGC
บริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด(มหาชน)
BGRIM
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด(มหาชน)
BH
บริษทั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด(มหาชน)
BJC
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จากัด(มหาชน)
BPP
บริษทั บ้านปู เพาเวอร์ จากัด(มหาชน)
CBG
บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จากัด(มหาชน)
CENTEL บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด(มหาชน)
CHG
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน)
CK
บริษทั ช.การช่าง จากัด(มหาชน)
CKP
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด(มหาชน)
COM7
บริษทั คอมเซเว่น จากัด(มหาชน)
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ลาดับ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชือ่ หลักทรัพย์
CPALL
CPF
CPN
DELTA
DTAC
EA
EGCO
ERW
ESSO
GFPT
GLOBAL
GPSC
GULF
GUNKUL
HANA
HMPRO
INTUCH
IRPC
IVL
JAS
JMT
KBANK
KCE
KKP
KTB
KTC
LH
MAJOR
MBK
MEGA

ชือ่ บริษทั
บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด(มหาชน)
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด(มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด(มหาชน)
บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิกส์(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด(มหาชน)
บริษทั พลังงานบริสุทธิ ์ จากัด(มหาชน)
บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด(มหาชน)
บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด(มหาชน)
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด(มหาชน)
บริษทั จีเอฟพีที จากัด(มหาชน)
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด(มหาชน)
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด(มหาชน)
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด(มหาชน)
บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จากัด(มหาชน)
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด(มหาชน)
บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด(มหาชน)
บริษทั อินทัช โฮลดิง้ จากัด(มหาชน)
บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด(มหาชน)
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด(มหาชน)
บริษทั จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด(มหาชน)
บริษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด(มหาชน)
บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน)
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด(มหาชน)
บริษทั ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด(มหาชน)
บริษทั ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน)
บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด(มหาชน)
บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด(มหาชน)
บริษทั เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จากัด(มหาชน)
บริษทั เอ็ม บี เค จากัด(มหาชน)
บริษทั เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จากัด(มหาชน)
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ลาดับ
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ชือ่ หลักทรัพย์
MINT
MTC
ORI
OSP
PLANB
PRM
PSH
PSL
PTG
PTT
PTTEP
PTTGC
QH
RATCH
RS
SAWAD
SCB
SCC
SGP
SPALI
SPRC
STA
STEC

78
79
80
81
82
83

STPI
SUPER
TASCO
TCAP
THAI
THANI

ชือ่ บริษทั
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด(มหาชน)
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด(มหาชน)
บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด(มหาชน)
บริษทั โอสถสภา จากัด(มหาชน)
บริษทั แพลน บี มีเดีย จากัด(มหาชน)
บริษทั พริมา มารีน จากัด(มหาชน)
บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จากัด(มหาชน)
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ้ ง จากัด(มหาชน)
บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด(มหาชน)
บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด(มหาชน)
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด(มหาชน)
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด(มหาชน)
บริษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จากัด(มหาชน)
บริษทั อาร์เอส จากัด(มหาชน)
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน)
บริษทั ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน)
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จากัด(มหาชน)
บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด(มหาชน)
บริษทั ศุภาลัย จากัด(มหาชน)
บริษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด(มหาชน)
บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด(มหาชน)
บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั เอสทีพี แอนด์ ไอ จากัด(มหาชน)
บริษทั ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จากัด(มหาชน)
บริษทั ทิปโก้แอสฟั ลทท์ จากัด(มหาชน)
บริษทั ทุนธนชาติ จากัด (มหาชน)
บริษทั การบินไทย จากัด(มหาชน)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด(มหาชน)
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ลาดับ
84
85
86
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93
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ชือ่ หลักทรัพย์
THG
TISCO
TKN
TMB
TOA
TOP
TPIPP
TQM
TRUE
TTW
TU
WHA

ชือ่ บริษทั
บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากัด(มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด(มหาชน)
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู้ดส์แอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด(มหาชน)
บริษทั ธนาคารทหารไทย จากัด(มหาชน)
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) จากัด(มหาชน)
บริษทั ไทยออยล์ จากัด(มหาชน)
บริษทั ทีพไี อโพลีนเพาเวอร์ จากัด(มหาชน)
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน)
บริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จากัด(มหาชน)
บริษทั ทีทดี บั บลิว จากัด(มหาชน)
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด(มหาชน)
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน)
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