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ความสมัพนัธข์องอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรกบัผลตอบแทน

กรรมการอิสระของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

กลุ่มดชัน ีSET 100 

 

        พชรณชัช ์ แยม้เกษม*                 

     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดารณี  เอ้ือชนะจิต** 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนความสามารถใน
การท าก าไรกบัผลตอบแทนกรรมการอิสระ ท่ีเปิดเผยในรายงานประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มดชันี SET 100 ขอ้มูลระหวา่งปี 2558 – 2560 
ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเทคโนโลย ี 
กลุ่มบริการและกลุ่มอสังหาริมทรัพยก่์อสร้าง จ านวน 46 บริษทั  138 ขอ้มูลรายปี ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายลกัษณะของรายการและการวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  

ผลการศึกษาพบว่าบริษทัท่ีมีจ  านวนกรรมการอิสระสูง ท าให้ผลตอบแทนกรรมการ
อิสระสูง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และในทางกลบักนับริษทัท่ีมีจ  านวนกรรมการสูง  
ท าให้อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยต์  ่า เป็นความสัมพนัธ์ในเชิงลบ นัน่แสดงให้เห็นว่า บริษทัมี
ก าไรสุทธิต ่าเพราะอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรมีค่าติดลบ เป็นเพราะบริษทัตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีมาก ท าให้ค่าใชจ่้ายมาก เม่ือก าไรสุทธิต ่านั้น ความสามารถในการใช้สินทรัพยเ์พื่อ
สร้างผลตอบแทนนั้นต ่าไปดว้ย 
 

 

 
 

*
 นักศึกษาหลักสตูรบญัชีมหาบณัฑติ วิทยาลัยบริหารธรุกจินวัตกรรมและการบญัชี มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

**   ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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1. บทน า 

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีจุดศูนย์กลางในการซ้ือขายหลักทรัพย์ น่ันคือ ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงทุกธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน้ัน  

ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เพ่ือมี

ความเป็นระบบระเบียบและเป็นธรรม น้ันจะส่งผลให้นักลงทุนระดมเงินมาลงทุนท าให้เกิดการ

พัฒนาเศรษฐกจิ และผู้ประกอบกจิการยังได้ประโยชน์ที่จะน าเงินที่ได้จากการลงทุนมาใช้ขยายงาน

ทางธุรกิจ นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนของไทยเป็นจุดเร่ิมต้นของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1  

(พ.ศ. 2504-2509) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและ

ส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2517 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เพ่ือจัดให้มีศูนย์กลางส าหรับการซ้ือขายหลักทรัพย์  

เพ่ือการระดมเงินทุนในประเทศ รูปแบบทางกฎหมายต่าง ๆ ได้รับการปรับแก้จนลงตัว และ

ส่งเสริมการออมทรัพย์  เม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

เปิดท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ขึ้ นอย่างเป็นทางการคร้ังแรก และมีการด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน 

(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่

ดีและได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดี เพ่ือให้บริษัทสามารถน าไปถือปฏิบัติในข้ันเร่ิมแรก และเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการ

ดังกล่าว รวมทั้ งเหตุผลที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ าปี  (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์เช่ือมั่นว่าการด าเนิน

ตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพราะเป็นสิ่งที่แสดง

ให้เหน็ถึงมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดี อันเป็นสิ่งที่พึงคาดหวังจากบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงจะมี

ส่วนท าให้บริษัทได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการ

เสริมสร้างความโปร่งใสและประสทิธภิาพของฝ่ายจัดการอนัจะสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือ

หุ้น  

ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยตลาดหลักทรัพย์จึงได้เลือกหลักการของการก ากับ

ดูแลกจิการที่ดีจ านวน 15 ข้อดังน้ี  (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562) นโยบายเกี่ยวกับ

การก ากับดูแลกิจการ ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 

การประชุมผู้ถือหุ้น ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ จริยธรรมธุรกิจ การ

ถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร การรวมหรือแยกต าแหน่ง ค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผู้บริหาร การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

รายงานของคณะกรรมการ ความสมัพันธก์บัผู้ลงทุน 
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ค่าตอบแทนของกรรมการถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อก าหนดเกี่ยวกับการก ากับดูแล

กจิการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ซ่ึงค่าตอบแทนของคณะกรรมการน้ันเกิดขึ้นมาจากการว่าจ้างบุคคลเพ่ือมาด าเนินการบริหารงาน

ของ ผู้ลง ทุนห รือ ผู้ถื อ หุ้น  ห รือทฤษฎีที่ เ รี ยก ว่ า  ทฤษฎี ตัวการและ ตัวแทน  (Agency 

Theory) กล่าวคือ การด าเนินการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะประกอบด้วย

ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นเจ้าของบริษัทซ่ึงเรียกว่า “ตัวการ” และผู้บริหารของบริษัทหรือ

คณะกรรมการของบริษัทซ่ึงเรียกว่า “ตัวแทน”  บทบาทหรือหน้าที่ของ “ตัวการ” คือผู้ซ่ึงต้องการ

ให้บริษัทมีก าไรและได้ผลประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้บริษัทมีผลตอบแทนสูงคุ้มค่ากับที่ลงทุนไปให้

มากที่สดุ ส่วน “ตัวแทน” เปรียบเสมือนลูกจ้าง ซ่ึงมีหน้าที่ต้องท าให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวการมีความพึง

พอใจสูงสุด โดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่จ ากัดและออกแบบการ

บริหารบริษัทให้เหมาะสมที่สุดให้สมกับค าที่ ว่า ผู้บริหารมืออาชีพ (วรศักด์ิ ทุมมานนท์, 

2543) ซ่ึงการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารน้ันถูกก าหนดมาจากการด า เนิน

งานในอดีตของบริษัทและระดับของการการก ากบัดูแลกจิการ โดยมีความสัมพันธ์ในทศิทางที่เป็น

บวก (สนุทรี เหล่าพัดจีน, 2560)  

ค่าตอบแทนของกรรมการอาจอยู่ในรูปแบบของ เงินเดือน โบนัส บ าเหน็จ ค่าเบ้ีย

ประชุม หรือรายการอื่น ๆ ซ่ึงขึ้ นอยู่กับนโยบายของแต่ละกิจการ ซ่ึงปัจจุบันต าแหน่งกรรมการ

ของบริษัทจดทะเบียน แบ่งได้หลายต าแหน่งดังน้ี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร กรรมการอสิระและกรรมการชุดย่อย 

จากผลการส ารวจข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยฝ่ายพัฒนา 

ธรรมภิบาลเพ่ือตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ให้กรรมการของบริษัทเพ่ิมขึ้ นจากอดีต โดยส ารวจจาก 643 บริษัทจดทะเบียนที่ใช้ในการ

ประมวลผล พบว่า จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เท่ากับ 627 บริษัท โดย

ในจ านวนน้ีมีการจ่ายค่าตอบแทน ให้กบักรรมการที่ผู้บริหาร จ านวน 498 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 

79.43 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ทั้งน้ี เน่ืองจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารจึงไม่ควรได้รับค่าตอบแทน ในฐานะกรรมการอีก  ในปี 2559 

ค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนกรรมการต่อคนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทยีบกับปี 2558 กรรมการที่เป็นผู้บริหารมี 

ค่าตอบแทนเฉล่ียสงูกว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งน้ีค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ ตรวจสอบและประธานกรรมการมีการปรับตัวลดลงจากปีก่อนเลก็น้อย ในแง่ของความ

แตกต่างระหว่างค่าตอบแทนประธานกรรมการกับค่าตอบแทนกรรมการ พบว่า - ค่าเฉล่ียของ

ค่าตอบแทนประธานกรรมการในปี 2559 คิดเป็น 2.10 เท่าของค่าเฉล่ียของค่าตอบแทน 

กรรมการที่ไม่รวมประธานกรรมการ - ค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบในปี 

2559 คิดเป็น 1.39 เท่าของค่าเฉล่ียของ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ไม่รวมประธาน
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กรรมการตรวจสอบ (สรุปผลส ารวจข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจด

ทะเบียน, (2559) 

ค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้รับส่วนใหญ่ อยู่ในรูปค่าตอบแทนประจ าและเบ้ีย

ประชุมมีสดัส่วนมากที่สดุถึงร้อยละ 25 จากข้อมูลในปี 2559 บริษัทจดทะเบียนที่เปิดเผยรูปแบบ

หรือลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ จ านวน 612 บริษัท โดยมี แนวโน้มที่จะมีจ่าย

ค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนประจ า เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายปีร่วมกับเบ้ี ย

ประชุม ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ในขณะที่การจ่ายในรูปแบบของเบ้ียประชุมเพียงอย่างเดียว

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน โดยที่การจ่าย ในลักษณะเบ้ียประชุมร่วมกับโบนัสเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเลก็น้อย 

โดยมีรูปแบบค่าตอบแทนที่บริษัทจดทะเบียนให้กับกรรมการมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 

ค่าตอบแทนประจ าและเบี้ ยประชุม คิดเป็นร้อยละ 25.33 เบ้ียประชุม คิดเป็นร้อยละ 22.39 เบ้ีย

ประชุมและโบนัส คิดเป็นร้อยละ 18.95 (สรุปผลส ารวจข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

จดทะเบียน, (2559) 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารที่ได้รับส่วนใหญ่ อยู่ในรูปค่าเงินเดือนและโบนัสมีสัดส่วน

มากที่สดุถึงร้อยละ 61.81 ข้อมูลในปี 2559 บริษัทจดทะเบียนที่เปิดเผยรูปแบบหรือลักษณะของ

การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารในปี 2559 จ านวน 254 บริษัท โดยมีรูปแบบค่าตอบแทนที่

บริษัทจดทะเบียนจ่ายให้แก่ผู้บริหารมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ เงินเดือน บ าเหนจ็/โบนัส และ

เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (PV) คิดเป็นร้อยละ 61.81 เงินเดือนและบ าเหนจ็/โบนัส คิด

เป็นร้อยละ 30.31 เงินเดือนและ PV คิดเป็นร้อยละ 4.72 (สรุปผลส ารวจข้อมูลค่าตอบแทน

ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน, (2559) 

ข้อมูลของภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2560 จากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า 

เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.9 ตามการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับ

เศรษฐกิจโลก ที่ฟ้ืนตัวชัดเจนและกระจายตัวมากข้ึน อุปสงค์ในประเทศขยายตัวอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป ขณะที่ แรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจจากภาครัฐชะลอลงจากปีก่อน โดยการส่งออกสินค้าและ

บริการขยายตัวดีต่อเน่ือง การส่งออกสินค้ามีการกระจายตัวมากขึ้ นทั้งใน มิติของประเภทสินค้า

และตลาดส่งออกโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าในหมวดอิเลก็ทรอนิกส์ ช้ินส่วนยานยนต์ และสินค้า

เกษตรแปรรูป (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) 

จากแนวโน้ม การเติบโตภาคธุรกิจข้างต้นน้ัน ผู้ศึกษามีความสนใจว่า ส าหรับธุรกิจที่

ด าเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน้ัน ในด้านการก าหนดผลตอบแทน

กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการท าก าไรกับความสามารถในการสร้าง

ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน 

นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือบุคคลอื่นๆ ที่มีความสนใจ 
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2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการท าก าไร กับผลตอบแทน

กรรมการอสิระของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET 100 

 

3. สมมติฐานการศึกษา 

              อัตราความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพันธ์กับจ านวนกรรมการอิสระและ

ผลตอบแทนกรรมการอสิระ 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

4.1 เป็นข้อมูลในการศึกษาและวิเคราะห์ปรับปรุงการบริหารงานของกรรมการอิสระและเป็น

แนวทางการวิเคราะห์ของนักลงทุน 

4.2 เป็นข้อมูลให้หน่วยงานเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรับโครงสร้างการจ่าย

ค่าตอบแทนของกจิการได้ 

 

5. ขอบเขตของงานวิจยั  

ขอบเขตดา้นประชากร ศึกษาข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET 100 ยกเว้น กลุ่มธุรกิจการเงิน เช่น ธนาคาร 

ประกันภัยและประกันชีวิต เงินทุนและหลักทรัพย์ เพราะกลุ่มธุรกิจน้ีด าเนินธุรกิจแตกต่างจาก

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ซ่ึงไม่สามารถน ามาเปรียบเทยีบและวิเคราะห์ได้ และยกเว้นบริษัทที่มีข้อมูล

ไม่ครบถ้วน จ านวน 46 บริษัท ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวบรวมได้จากแบบ 56-1 และรายงาน

ประจ าปีย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560 ข้อมูลเพ่ือศึกษาทั้งสิ้ น 138 รายปีบริษัท 

(Firm year) สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมดังน้ี กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร 

กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการ และกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ก่อสร้าง 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั  

การวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบบันทึกข้อมูลเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลได้จาก

แหล่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของแต่ละบริษัทที่จัดอยู่ใน  กลุ่มดัชนี SET 

100 จ านวน 46 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 – 

2560 โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วย อัตราก าไรขั้นต้น อัตราก าไรจากการ

ด าเนินงาน อัตราก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์ผลตอบแทนกรรมการอิสระและจ านวนกรรมการอิสระ โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล

ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  
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ส่วนท่ี 1 การทดสอบเชิงพรรณนาเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปลกัษณะเบ้ืองตน้ของแต่
ละตัวแปรท่ีท าการศึกษาทั้ งหมด โดยใช้ ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 
(Standard Deviation)  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สมัประสทิธิ์สหสมัพันธ ์เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร

ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ สัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด โดยใช้การวิเคราะห์

สหสมัพันธอ์ย่างง่าย (Simple Correlation Analysis) 

 

7. ผลการศึกษา  

การศึกษาพบว่ากลุ่มธุรกิจอุสาหกรรมมีจ านวนทั้งสิ้น 5 กลุ่ม โดยข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง

รายปีบริษัทของกลุ่มธุรกิจที่มากที่สุด คือ กลุ่มธุรกิจบริการ จ านวน 48 รายปีบริษัท คิดเป็นร้อย

ละ 34.8 ของประชากรทั้งหมด โดยที่จ านวนกรรมการอิสระของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ที่มีความถี่มากที่สุดในกลุ่มประชากรตัวอย่าง คือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 ของ

ประชากรทั้งหมด และสุดท้ายผลตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ กลุ่มดัชนี SET100 ในปี 2558 – 2560 โดยเฉล่ียแล้วอยู่ที่ 6,686,942.80 บาท 

โดยบริษัทที่มีผลตอบแทนกรรมการสูงสุดอยู่ที่ 29,332,280 บาท และบริษัทที่มีผลตอบแทน

กรรมการอสิระต ่าสดุอยู่ที่ 376,240 บาท 

การศึกษาถึงความสามารถในการท าก าไรพบว่า 

อตัราก าไรขั้นต้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มดัชนี SET 100 ในปี 

2558 – 2560  โดยเฉล่ียแล้วอยู่ที่ร้อยละ 31.63 บริษัทที่มีอัตราก าไรข้ันต้นที่สูงที่สุดอยู่ที่ร้อย

ละ67.40 ส่วนบริษัทที่มีอตัราก าไรข้ันต้นที่ต ่าที่สดุอยู่ที่ร้อยละ -40.30 

อัตราก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มดัชนี 

SET 100 ในปี 2558 – 2560   โดยเฉล่ียแล้วอยู่ที่ร้อยละ15.80 บริษัทที่มีอัตราก าไรจากการ

ด าเนินงานที่สงูที่สดุอยู่ที่ร้อยละ 154.80 ส่วนบริษัทที่มีอัตราก าไรจากการด าเนินงานที่ต ่าที่สุดอยู่

ที่ร้อยละ -285.50 

อัตราก าไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มดัชนี SET100 ในปี  

2558 – 2560 โดยเฉล่ียแล้วอยู่ที่ร้อยละ 9.50 บริษัทที่มีอัตราก าไรสุทธิที่สูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 

66.30 ส่วนบริษัทที่มีอตัราก าไรสทุธทิี่ต ่าที่สดุอยู่ที่ร้อยละ -215.50 

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่ม

ดัชนี  SET100 ในปี  2558 – 2560  โดยเฉ ล่ียแล้วอ ยู่ที่ ร้อยละ16.26 บ ริ ษัทที่ มีอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่สูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 81.30 ส่วนบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนจาก

สนิทรัพย์ที่ต ่าที่สดุอยู่ที่ร้อยละ -27.40 
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มดัชนี 

SET100 ในปี 2558 – 2560 โดยเฉล่ียแล้วอยู่ที่ร้อยละ 9.38 บริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนส่วน

ของผู้เป็นเจ้าของที่สูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 60.20 ส่วนบริษัทที่มีอัตราอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้

เป็นเจ้าของที่ต ่าที่สดุอยู่ที่ร้อยละ -21.80 

การศึกษาถึงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความสามารถในการท า

ก าไรกบัจ านวนกรรมการอสิระ พบว่า  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กับจ านวนกรรมการอิสระอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 (มีค่านัยส าคัญ 0.070) โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ มี

ความสัมพันธ์ในทศิทางตรงกนัข้ามกบัจ านวนกรรมการอสิระ 

จ านวนกรรมการอสิระมีความสมัพันธก์บัผลตอบแทนกรรมการอสิระอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.1 (มีค่านัยส าคัญ 0.000) โดยจ านวนกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ใน

ทศิทางเดียวกนักบัผลตอบแทนกรรมการอสิระ 

กิจการที่มีจ านวนกรรมการอิสระมาก ผลตอบแทนกรรมการอิสระย่อมสูงข้ึน ท าให้

ค่าใช้จ่ายของบริษัทสงูขึ้น ซ่ึงมีผลถึงก าไรสุทธิของบริษัทลดลง น่ันมีผลท าให้ความสามารถในการ

น าสินทรัพย์ของกิจการไปสร้างก าไรมีค่าน้อยลง บางกิจการเมื่อขาดทุนมาก ๆ อัตราส่วน

ความสามารถในการท าก าไรเกือบจะติดลบในทุก ๆ อัตราส่วน ดังจะเห็นได้จากข้อมูลกลุ่ม

ตัวอย่างในบางบริษัทที่ มีจ านวนกรรมการอิสระหลายท่าน ผลตอบแทนสูง แต่อัตราส่วน

ความสามารถในการท าก าไรติดลบ ซ่ึงบ่งบอกถึงความสามารถในการบริหารกิจการที่ไม่มี

ประสทิธภิาพ 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรกับ

ผลตอบแทนกรรมการอสิระของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มดัชนี SET100  คร้ังน้ี 

สามารถสรุปเปรียบเทยีบกบัผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้ดังน้ี 

ความสมัพันธข์องอตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับจ านวนกรรมการ

อิสระ  ค่านัยส าคัญ (Significant) มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและสดัส่วนผู้บริหารหญิงกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 (ธญัญ์นรี  แซ่โง้ว, 2557) 

จ านวนกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนกรรมการอิสระ ค่านัยส าคัญ 

(Significant) มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ัง

ไว้และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมีค่าเป็นบวก หมายถึง จ านวนกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ใน

ทศิทางเดียวกนักบัผลตอบแทนกรรมการอสิระ สอดคล้องกบังานวิจัยผลการศึกษา ผลกระทบของ
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กลยุทธ ์ประสบการณ์ และค่าตอบแทนต่อความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนกรรมการอิสระกับผลการ

ด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วันดี เวทางค์กุล, 2550) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์มีความสมัพันธก์บัจ านวนกรรมการอิสระ ค่านัยส าคัญ 

(Significant) มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ัง

ไว้และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมีค่าเป็นลบ หมายถึง อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์

ในทศิทางตรงกนัข้ามกบัจ านวนกรรมการอสิระ สอดคล้องกับงานวิจัยผลการศึกษา ความสัมพันธ์

ระหว่างโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทกับผลการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อาจารีย์  ประจวบเหมาะ, 2561) 

อัตราก าไรจากการด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับจ านวนกรรมการอิสระ ค่านัยส าคัญ 

(Significant) มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการท าก าไรกับ

ผลตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(พัชรินทร์  ภัทรวานิชานนท,์ 2553) 

 
9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

9.1 จากการเก็บข้อมูลจ านวนกรรมการอิสระและผลตอบแทนกรรมการอิสระ ในข้อมูล

รายงานประจ าปี (แบบ 56-1) พบว่าบางกิจการมีอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรติดลบ  

น่ันหมายถึงขาดทุนจากการด าเนินงาน แต่มีจ านวนกรรมการอสิระมากหลายทา่นและผลตอบแทน

กรรมการอิสระมีการจ่ายค่าตอบแทนที่สูง ฉะน้ันกิจการควรปรับโครสร้างคณะกรรมการให้

เพียงพอและพอเหมาะกับขนาดของธุรกิจ เพ่ือก าไรสุทธิที่สูงข้ึนและการบริหารงานที่ไม่ซับซ้อน

จากคณะกรรมการอสิระ 

9.2 จากการเกบ็ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการอิสระ บางบริษัท ไม่เปิดข้อมูลค่าตอบแทน

กรรมการอสิระในข้อมูลรายงานประจ าปี (แบบ 56-1) ควรจะเปิดเผยให้ครบถ้วนเพ่ือเป็นข้อมูล

ในการศึกษาค้นคว้าของผู้วิจัยและเป็นข้อมูลในการตัดสนิใจของนักลงทุน 

9.3 จากการเกบ็ข้อมูลอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร บางบริษัทไม่แสดงยอดอัตรา

ดังกล่าวให้ครบถ้วนท าให้จ านวนข้อมูลในการวิจัยน้อยลง ซ่ึงค่าที่ได้อาจคลาดเคล่ือน 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดอ้ย่างสมบูรณ์โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง
จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดารณี เอ้ือชนะจิต อาจารยที์่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ไดก้รุณาสละเวลา
อนัมีค่าในการให้ความรู้ ค  าปรึกษา ตรวจทานแกไ้ข ตลอดจนช้ีแนะและให้ความช่วยเหลือใน
ดา้นต่าง ๆ แก่ผูว้ิจยัดว้ยดีตลอดมา และขอกราบขอบพระคุณ ดร.พทัธนนัท์ เพชรเชิดชู ประธาน
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กรรมการสอบสารนิพนธ์ ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม กรรมการสอบสารนิพนธ์ที่ไดใ้ห้ค  าแนะน าและ
ขอ้เสนอแนะเพื่อให้สารนิพนธ์น้ีมีความสมบูรณ์มาก  

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ที่เห็นถึงความส าคญัของการศึกษาโดยสนบัสนุนให้
ผูว้ิจยัไดรั้บการศึกษาตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงระดบัปริญญาโท ตลอดจนบุคคลท่ีมีส่วนช่วยเหลือผูว้ิจยั
ทุกท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวนาม รวมถึงเพื่อน ๆ ทุกท่านที่เป็นก าลงัใจส าคญัยิ่งส าหรับผูว้ิจยั สุดทา้ยน้ี
ขอขอบพระคุณ รุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อนร่วมรุ่นปริญญาโท และผูที้่เกี่ยวขอ้งทุกท่าน ที่ไดใ้ห้ความ
ช่วยเหลือจนกระทัง่สารนิพนธ์น้ีเสร็จสมบูรณ์ 
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