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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการประเมินหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยวิเคราะห์งบ
การเงินในแง่ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) ทําให้ ผ้ ูลงทุนทราบถึงผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในอดีตและช่วยคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในอนาคต เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างการประเมินหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีกบั ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้วิจัยทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยใน SET50 จํานวน 50 บริษัท ที่ยังคงเปิ ดดําเนินกิจการอยู่ในปี พ.ศ.2556 โดย
ใช้ คะแนนประเมินหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 2 ตัวแปร คือ
อัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีต่อสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น โดยมีตัวแปรควบคุม 4 ตัวแปร ได้ แก่ ขนาดของกิจการ อัตราการเจริญเติบโต อายุ
ของกิจการ และประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคูณในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ



นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์หลัก
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1. บทนํา
หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2540 เป็ นต้ นมาทําให้ ระบบตลาดทุนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศเกิดความเสียหายเป็ นอย่างมาก ซึ่งสาเหตุหนึ่งของวิกฤตคือการขาด
การกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงทําให้ ผ้ ูท่เี กี่ยวข้ องทั้งภาครัฐและเอกชนให้ ความสนใจต่อการสร้ าง
การกํากับดูแลกิจการที่ดีในตลาดทุนและเป็ นมาตรการหนึ่งของแผนแม่ บทการพัฒนาตลาดทุน
ไทย สําหรับในต่างประเทศมีกรณีบริษัทเอนรอน(Enron Corp) ซึ่งเป็ นบริษัทขนาดใหญ่ในธุรกิจ
พลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศล้ มละลายเมื่อปลายปี 2544 เนื่องจากการปกปิ ดและ
ตกแต่ งตัวเลขบัญชี ทําให้ สาธารณชนเข้ าใจผิดฐานะการเงินที่แท้ จริงบริษัททําให้ ราคาหุ้ นของ
บริษัทเพิ่มสูงขึ้น ผู้บริหารได้ รับกําไรจากขายหุ้น นอกจากนี้งบการเงินของบริษัทที่ได้ รับรองจาก
สํานักงานสอบบัญชีท่มี ีช่ือเสียงระดับโลกจงใจร่วมกันบิดเบือนงบการเงิน
ปั ญหาการล้ มละลายของบริษัท เอนรอน มีสาเหตุจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของ
ฝ่ ายต่ างๆในองค์กรธุ รกิจที่คํา นึ งถึงผลประโยชน์ตนเป็ นหลัก ทําให้ มูลค่ าตอบแทนของฝ่ าย
เจ้ าของมีค่าลดลงและปัญหาความไม่เท่าเทียมของข้ อมูลข่าวสาร (Asymmetric Information) ของ
ฝ่ ายบริหารและส่วนของเจ้ าของ ตามทฤษฎีตัวแทน(Agency Problem) จึงทําให้ ส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งด้ านความโปร่งใส (Transparency) ความน่าเชื่อถือ (Credibility)
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ (Responsibility)
และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การตั ด สิน ใจ
(Accountability) ปัญหาเหล่านี้จะถูกบรรเทาลงได้ ถ้าบริษัทหรือองค์กรนั้นมีการนําหลักการกํากับ
ดูแลกิจการ(Corporate Governance) “บรรษัทภิบาล” มาใช้ ในระบบตลาดทุนหรือสถาบัน
การเงินในประเทศของตนรวมถึงประเทศไทย
ประเทศไทยได้ เริ่มโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในปี 2544
โดยใช้ ช่ ือในครั้งแรกว่า Baseling Corporate Governance Practices of Thai Listed Companies
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ผลสํารวจเป็ นพื้ นฐานในการติดตามและวัดผลการพั ฒนาการกํากับดูแล
กิจการในประเทศไทยเปรียบเทียบกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็ น
เครื่องมือในการติดตามพัฒนาการของบริษัทไทย โดยได้ รับการสนับสนุ นเป็ นอย่ างดีจากตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การกํากับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG) จะทํา
ให้ กจิ การมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่โปร่งใสและ
มีผลการปฏิบัติงานที่เป็ นมาตรฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพสร้ างความสามารถในการแข่งขันและ
เพิ่มมูลค่าแก่กิจการ ซึ่งจะสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย ผลการประเมิน
การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนมีการเผยแพร่ในรายงาน Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors : IOD) ที่จัดทําขึ้นเป็ นประจําทุกปี รวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับ
บริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เป็ นกรอบในการพิจารณา โดยแบ่ ง
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ออกเป็ น 5 หมวด 1.) สิทธิของผู้ถือหุ้ น 2.) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3.) การ
คํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย 4.) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส 5.) ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
นอกจากนี้สาํ หรับนักลงทุนสิ่งที่จูงใจให้ ผ้ ูลงทุนเลือกลงทุนคือ ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะ
ได้ รับซึ่งอยู่ในรูปของเงินปันผล(Dividend) หรือกําไรจากการขายหลักทรัพย์(Capital Gain) ซึ่ง
ผลตอบแทนจะมากหรือน้ อยขึ้นอยู่กบั ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทนั้น ๆ และผลการดําเนินงานของ
บริษัทโดยเฉพาะฐานะทางการเงินและผลประกอบการที่ส่งผลต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนจึง
ต้ อ งวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น ที่ใ ห้ ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ การดํา เนิ น ของบริ ษั ท ที่ใ ห้ ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การวิเคราะห์งบการเงินส่วนใหญ่เป็ นการวิเคราะห์ถึง
แง่มุมหนึ่งของความสามารถในการทํากําไร(Profitability Analysis) หรือความเสี่ยงของบริษัท
(Risk Analysis) โดยการประเมินความสามารถในการทํากําไรทําให้ ผ้ ูลงทุนทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในอดีตและช่วยคาดการณ์ความสามารถในการทําไรในอนาคต
ซึ่งปั จจุ บันตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีการจัดอับ 50 หลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่ าตาม
ราคาตลาด (Market Capitalization) สูง มีการซื้อขายมีสภาพคล่ องสูงอย่างสมํ่าเสมอและมี
สัดส่วนผู้ถอื หุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ท่ตี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด เพื่อใช้ คาํ นวณดัชนี
SET 50 โดยจะมีการพิจารณาและจัดอันดับใหม่ทุกๆ 6 เดือน หลักทรัพย์ท่ถี ูกคัดเลือกเข้ านั้น
ถือได้ ว่าเป็ นตัวแทนของมูลค่าหุ้นสามัญส่วนใหญ่ในตลาดและเป็ นตัวแทนของปริมาณการซื้อขาย
ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ทําให้ การเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์กลุ่มนี้ส่งผลต่ อตลาดโดยรวม
อย่างมาก
ดังนั้นในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างการประเมินหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีกับ
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยใน SET
50
เพื่อศึกษาถึงผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีทาํ ให้ ให้ บริษัทจดทะเบียน มีการดําเนินงาน
ของกิจการเกิดผลกําไรอย่างยั่งยืนซึ่งเป็ นเป้ าหมายของผู้ถอื หุ้นและนักลงทุน

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1.) เพื่อศึกษาการประเมินหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
2.) เพื่อศึกษาความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใน
SET 50

3. วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จาํ นวนประชากร คือ บริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษาวิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างSET จํานวน 50
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บริษัท ที่มีการประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 และที่ยังคงเปิ ดดําเนิน
กิจการอยู่ในปี พ.ศ. 2556 ที่มีข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2554-2556 โดยกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ใน
การศึกษาครั้งนี้ไม่รวมถึงบริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบทั้ง 3 ปี
การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ผู้ วิ จัย ใช้ ก ารเก็บ จากแบบแสดงรายการข้ อ มู ล
ประจํา ปี (แบบ 56-1) หรื อ งบการเงิน ประจํา ปี ระหว่ า งปี พ.ศ.2554-2556 จากเว็บ ไซด์
www.setsmart.comและรายชื่อของบริษัทที่เข้ าร่วมโครงการบรรษัทภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยประจําปี 2556 โดยใช้ สตู รการวิเคราะห์งบการเงินในเรื่องความสามารถในการ
ทํากําไร (Profitability Analysis) ซึ่งจะทําให้ ผ้ ูลงทุนทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในอดีต
และช่วยคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในอนาคต โดยผู้วิจัยได้ สตู รที่นาํ มาวิเคราะห์งบ
การเงิน 2 สูตร คือ 1.) อัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ ายและภาษีต่อสินทรัพย์รวม (Earning
Before Interest and Tax: EBIT) และ 2.)อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(Return on
Equity :ROE)
การศึกษานี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนาในการหาค่ าเฉลี่ย (Mean)
ค่ามัธยฐาน (Medium) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ ตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม และใช้ สถิติเชิงอนุ มานในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยนําข้ อมูลที่ได้ มา
วิเคราะห์ หาความสัมพั นธ์โดยการวิเคราะห์ ถดถอยเชิ งพหุ คูณ เพื่ อวิเคราะห์ หาความสัมพั นธ์
ระหว่ างตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป ซึ่งตัวแปรในการศึกษาครั้ งนี้ประกอบด้ วยตัวแปรตาม 2 ตัว คือ
อัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีต่อสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น ซึ่งมีตัวแปรควบคุม 4 ตัวแปร ได้ แก่ ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดของกิจการ อัตรา
การเจริ ญ เติ บ โต อายุ ข องกิ จ การ ซึ่ ง ตั ว แปรดั ง กล่ า วเป็ นตั ว แปรที่ ใ ช้ ในการพิ จ ารณาถึ ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัวจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(Coefficient)และ (t-test) ว่ามี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญหรือไม่
จากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ในการศึกษาครั้งนี้ผ้ ูวิจัยบูรณา
การกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่ างการประเมินหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีกับ
ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รุจิรา
จันทรักษ์ (2551) ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างเงินทุนกับการเข้ าร่ วมโครงการบรรษัทภิบาลที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวบรวมข้ อมูลในรายงานการกํากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2549 ช่วงปี พ.ศ.2548-2550 โดยการศึกษานี้ใช้ สมการถดถอย 2
สมการใช้ ตัวแบบในการทดสอบ คือ 1.) อัตราส่วนหนี้สินต่ อส่วนของผู้ถือหุ้ น และ 2.)อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตัวแปรอิสระที่ใช้ ใช้ ในการทดสอบของทั้งสองสมการ คือ
การเข้ าร่ วมโครงการบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งผู้วิจัยได้ ใช้ คะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีมา
พิจารณาด้ วยไม่เพียงพิจารณาแค่เข้ าร่วมหรือไม่เข้ าร่วมเท่านั้น เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเป้ าหมาย
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สูงสุดขององค์กร คือ ความสามารถในการทํากําไรและคะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้
ดีย่งิ ขึ้น ผู้วิจัยจึงนํามาสรุปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ผลการสํารวจการกํากับดู แลกิจการทีด่ ี
(CG Score)
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
2. การปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้น
3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มสี ่วนได้
เสีย
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
 ความสามารถในการทํากําไร
-อั ต ราส่ ว นกํา ไรก่ อ นดอกเบี้ ย
จ่ายและ
ภาษีต่อสินทรัพย์รวม
-อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อ
ส่วนของผู้ถอื หุ้น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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