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ร้อยละ 25 และมีผู้บริ ารเป็นตั แทนจากกลุ่มครอบครั มีโอกา ูงที่ประธาน
กรรมการกับประธานเจ้า น้าที่บริ ารมีค าม ัมพันธ์กัน แ ดงถึง การพึ่งพา
ซึ่งกันและกันในการนาค ามรู้ ค ามเชี่ย ชาญ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ใน ่ นขององค์ประกอบของคณะกรรมการมีเพียงจาน น
คณะกรรมการตร จ อบที่ มีนัย าคัญ แ ดงถึงการใ ้ค าม าคัญกับกิจกรรม
การตร จ อบเพื่อรัก าค ามมั่งคั่งในระยะยา ร มไปถึงการรัก าชื่อเ ียงและ
ภาพลัก ณ์ของกิจการที่ดี
ผลจากการ ิ จั ย นี้ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ นั ก ลงทุ น ในการตั ด ิ น ใจลงทุ น
ร มไปถึ ง น่ ยงานก ากั บ ดู แ ลตลาดทุ น อาจมี ก ารทบท นแน ปฏิ บั ติ ด้ า น
ธรรมาภิ บ าล า รั บ กิ จ การที่ มี โ ครง ร้ า งการถื อ ุ้ น ที่ มี ก ารกระจุ ก ตั ใน
ครอบครั
าสา ั : การถือ ุ้นแบบกระจุกตั ธุรกิจครอบครั ธรรมาภิบาล
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Abstract
The objective of this research was to study the concentration
of family shareholding and the relationship between the Chairperson
and Chief Executive Officer and the composition of the Board of
Directors following the principle of good corporate governance for
listed companies in 2012. Using behavioral concepts to describe the
motivation of a family business. The data was collected from
companies listed on the Stock Exchange of Thailand and the MAI.
Stock Exchange between 2014 and 2018. Multiple regression and
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logistic regression analysis were used in hypothesis testing. The
result presented that the concentrated shareholding in a family
group since 25% and the executive was representative of the family
group. There is a possibility that the Chairperson and the Chief
Executive Officer, with statistical significance have a relationship. So,
epitomizing the interdependence of knowledge and sharing of
expertise to benefit the business. However, relating to the Board’s
composition, a significant number of audit committees reveal that
the family gives importance to monitoring corporate activities to
maintain long term wealth, including managing the good reputation
and image of the business.
The results of this research are beneficial to investors for
decisions making in investment, as well as the capital market
supervisory authority who may review governance practices for
concentrated family ownership structure.
Keywords: Concentration Shareholding, Family Firm, Good Governance
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นา
ธุรกิจครอบครั ในตลาด ลักทรัพย์แ ่งประเท ไทยมี ัด ่ นร้อยละ
5 . ของจาน นบริ ัทจดทะเบียนทั้ง มด (Siow, 2019) คุณลัก ณะที่แ ดง
ถึงการเป็นธุรกิจครอบครั คือ มาชิกในครอบครั มีการถือ ุ้นจนถึงระดับที่มี
อานาจค บคุ ม และมี มาชิ กด ารงต าแ น่ ง กรรมการบริ ั ท (International
Financial Corporation, 2008; Vorachardtarn, 2016) ครอบครั มี อ านาจ
ค บคุมและมีจาน น ิทธิออกเ ียงในที่ประชุมผู้ถือ ุ้นใน ัด ่ นที่ ูง ย่อมมี
อิทธิพลต่อการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ัทเพื่อเข้ามาทา น้าที่เป็นตั แทนผู้ถือ
ุ้น Stewardship Theory ถูกนามาใช้อธิบายถึงแรงจูงใจของครอบครั ในการ
รัก าอานาจการค บคุมกิจการ กล่า คือ ผู้บริ ารที่เป็นตั แทนจากครอบครั
จะพยายามปกปองผลประโยชน์ ข องกิ จ การและผู้ มี ่ นได้ เ ี ย มากก ่ า
ผลประโยชน์ ่ นตั ร มถึง ชื่อเ ียงในอนาคต (Paiva, Lourenço, & Branco,
2016)
านักงานคณะกรรมการกากับ ลักทรัพย์และตลาด ลักทรัพย์กา นด
ลักการกากับดูแลกิจการที่ดี า รับบริ ัทจดทะเบียนเกี่ย กับองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ เพื่อเป็นแน ทาง า รับบริ ัทจดทะเบียนนาไปปฏิบัติ ทั้งนี้
ประเด็นที่ค รพิจารณาในขั้นตอนการคัดเลือก คือ ครอบครั อาจเลือกตั แทน
จากกลุ่ ม ของตนเองเข้ า ไปด ารงต าแ น่ ง ประธานกรรมการ รื อ ประธาน
เจ้า น้าที่บริ ารซึ่งอาจเป็นบุคคลที่มีค าม ัมพันธ์กัน ร มไปถึงอาจเป็นบุคคล
คนเดีย กัน ประโยชน์จากค าม ัมพันธ์ ่ นบุคคลมี ่ นทาใ ้การดาเนินธุรกิจ
ประ บค าม าเร็จ โดยการพึ่งพาค ามเชี่ย ชาญ ร มไปถึงค าม ัมพันธ์ทาง
การเมื อ ง (Polsiri & Wiwattanakantang, 2004) งาน ิ จั ย ที่ ผ่ า นมา พบ ่ า
ผู้บริ ารระดับ ูงที่เป็นตั แทนของครอบครั ามารถ ร้างมูลค่าในระยะยา
ใ ้ แ ก่ กิ จ การได้ ดี ก ่ า ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ค รอบครั (Villalonga & Amit, 2006)
ในขณะที่ ง าน ิจัย ที่ ึก าค าม ัม พันธ์ ระ ่างการถือ ุ้ นของครอบครั กั บ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ พบ ่า มีค าม ัมพันธ์ในทิ ทางตรงกันข้ามกับ
ขนาดของคณะกรรมการและ ัด ่ นกรรมการอิ ระ แต่มีค าม ัมพันธ์เชิงบ ก
กับโอกา ที่บุคคลคนเดีย กันจะเป็นทั้งประธานกรรมการและประธานเจ้า น้าที่
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บริ าร (Hasan, Rahman, & Hossain, 2014) อย่ า งไรก็ต าม งาน ิ จั ย อื่ น
แ ดงผลของค าม ัมพันธ์ที่แตกต่างออกไป อาทิ Bhatt and Bhattacharya
(2015) และ Al-musali, Qeshta, and Al-attafi (2019) ทั้ ง นี้ าเ ตุ าคัญ ที่
ทาใ ้ผลการ ิจัยแตกต่างกันไปเกิด จากอิทธิพลของการถือ ุ้นของครอบครั
ใน ัด ่ นที่ทาใ ้มีอานาจค บคุมกิจการ
การ ิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ึ ก าเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งค าม ั ม พั น ธ์ ข องผู้ บ ริ าร
โดยได้ น าแน คิด ทางด้ า น ั ง คม ซึ่ ง มี ค ามแตกต่ า งไปจากบริบ ทของตลาด
ลักทรัพย์ที่พั นาแล้ มาใช้ในการอธิบาย และยัง ึก าอิทธิพลของการถือ ุ้น
ในลัก ณะดังกล่า กับองค์ประกอบของคณะกรรมการ ซึ่งผลการ ิจัยในครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์กับ น่ ยงานกากับดูแลในการพั นา ลักเกณ ์ า รับใช้กับ
บริ ั ท จดทะเบี ย นที่ มี ก ารถื อ ุ้ น แบบกระจุ ก ตั และยั ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
นั ก ลงทุ น ในการน าไปพิ จ ารณาธรรมาภิ บ าลบริ ั ท จดทะเบี ย นที่ มี ลั ก ณะ
ดังกล่า เพื่อประกอบการตัด ินใจลงทุน
วัต ร ส านวิจัย
1. เพื่อ ึก าการถือ ุ้นที่กระจุกตั ในกลุ่มครอบครั กับการที่ประธาน
กรรมการและประธานเจ้า น้าที่บริ ารเป็นบุคคลที่มีค าม ัมพันธ์กัน
2. เพื่ อ ทด อบค าม ัม พัน ธ์ระ ่ างการถือ ุ้ นที่กระจุ กตั ในกลุ่ม
ครอบครั ที่มีต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการตาม ลักปฏิบัติที่ดี ป 2555
วนวรร กรรม
กยว
ัก
ร จ จ รกิจ ร รัว
คาจากัดค ามของธุรกิจครอบครั ได้แก่ ครอบครั มี ิทธิออกเ ียง
ใน ั ด ่ นที่ ูง มี อิท ธิ พ ลอย่ างมี าระ าคัญ ในการกา นดนโยบายและการ
ดาเนินงานของกิจการ และการมี มาชิกในครอบครั เข้าไปดารงตาแ น่ง าคัญ
ทางการบริ าร นอกจากนี้ ยังมี ัตถุประ งค์เพื่อ ืบทอดกิจการไปยังรุ่นต่อไปของ
ครอบครั (International Financial Corporation, 2008; Vorachardtarn,
2016)
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ลั ก ณะ าคัญ อี กประการ นึ่ง ของธุ รกิจ ครอบครั คือ การถือ ุ้ น
แบบกระจุ กตั (Concentration) เป็ น การถือ ุ้ น ในระดับ ที่มี อานาจค บคุม
ซึ่งอาจช่ ยใ ้ปัญ าตั แทน (Agency Problem) ลดลงได้ (Desender, 2009)
Dinh and Calabrò (2019) ึ ก าเรื่ อ งธรรมาภิบ าลของธุ ร กิ จ ครอบครั ใน
ภูมิภาคอาเซียน รุป ่า ภาพแ ดล้อมทางการเมือง ั นธรรม และบรรทัดฐาน
ทาง ังคมที่ ังรากลึก ล้ นเป็น ิ่งที่แตกต่างไปจากภูมิภาคอื่น ทฤ ฎีที่เกี่ย กับ
การกากับดูแลกิจการถูกนามาใช้อธิบายธรรมาภิบาลในธุรกิจครอบครั ได้แก่
Stewardship Theory โดย Donaldson and Davis (1991) อธิบาย ่า ผู้บริ าร
ที่เป็นตั แทนจากครอบครั จะพยายามปกปองผลประโยชน์ของกิจการและผู้มี
่ นได้ เ ี ย มากก ่ า ผลประโยชน์ ่ นตั โดยจะด าเนิ น งานใ ้ บ รรลุ ต าม
ั ต ถุป ระ งค์ ของกิจ การ ซึ่ ง ่ ง ผลดี ต่ อกาไรและการเพิ่ ม มู ล ค่า แก่กิจ การใน
อนาคต (Mokthaisong, Buasook, Jampachaisri, & Lonkani, 2014) และ
ทฤ ฎีดังกล่า เชื่อ ่า ผู้บริ ารนั้นมีพื้นฐานของค ามซื่อ ัตย์ในตนเอง ร มถึง
การจัด รรทรัพยากรทางธุรกิจอย่างซื่อ ัตย์ ในประเด็นแรงจูงใจของครอบครั
คือ การใ ้ค าม นใจไปที่ผลประโยชน์ อื่น นอกเ นือไปจากผลประโยชน์ทาง
เ ร ฐกิจ เช่น ชื่อเ ียงในอนาคต (Paiva et al., 2016) ดังนั้น การมีอานาจ
ค บคุมและดารงตาแ น่งในคณะกรรมการบริ ัท แ ดงถึงแรงจูงใจที่คานึงถึง
ค ามอยู่รอดของกิจการในระยะยา จึงใ ้ค าม าคัญกับการกา นดธรรมาภิบาล
ในกิ จ การ (Tayatong, Ratanacharoenchai, & Nomee, 2018) ในขณะที่
แน คิด Alignment Effect อธิบาย ่า การที่ผู้บริ ารมี ัด ่ นการถือ ุ้นมาก
ขึ้น ามารถที่จะจัดการผลประโยชน์ใ ้ อดคล้องไปในแน ทางเดีย ได้กันมาก
ขึ้น เป็นผลใ ้ผู้บริ ารมีแรงจูงใจในการเพิ่มมูลค่าใ ้แก่กิจการมากก ่าจะมุ่ง า
ประโยชน์ใ ้กับตนเองและกลุ่มครอบครั (Wongyim, 2018)
กฎระเบี ย บเกี่ย กับ ธรรมาภิบ าล จาก น่ ยงานกากับ ดู แลบริ ั ท
จดทะเบี ย นเป็น ิ่ง ที่เป็ นทางการ อย่ า งไรก็ต าม ธุ รกิจ ครอบครั โดยเฉพาะ
ในเอเชี ย มี ค ามแตกต่ า งกั บ ภู มิ ภ าคอื่ น ทั้ ง ในเรื่ อ งของระบบเ ร ฐกิ จ
กฎระเบียบด้านการกากับดูแลที่ยังมีประ ิทธิภาพด้อยก ่าเมื่อเทียบกับประเท
ที่พั นาแล้ งาน ิจัยของ Dinh and Calabrò (2019) รุปผลการ ิจัยที่ าคัญ
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ได้แก่ (1 เครือข่ายค าม ัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ รือ Guanxi1 อา ัย เพียง
ค ามไ ้ใจซึ่งกันและกัน เช่น ค าม ัมพันธ์ภายในครอบครั จากพ่อ-ลูก ามี
ภรรยา เครือญาติ รือ เพื่ อน (2 ใ ้ ค าม าคัญ กั บ การรัก าชื่ อเ ี ย งและ
ภาพลัก ณ์ ทั้ง ่ นตั และของกิจการ ภาพลัก ณ์นั้น มายถึงการเป็นที่เคารพ
ค ามน่ า เชื่ อถือ และการมี ชื่ อเ ี ย งในเรื่องคุณธรรมเป็ นที่ ย อมรับจาก ังคม
ดั ง นั้ น บุ ค คลในครอบครั จะพยายาม ลี ก เลี่ ย งการกระท าที่ ่ ง ผลต่ อการ
เ ื่อมเ ียชื่อเ ียง ซึ่งไม่เพียงแค่เฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่ร มไปถึงธุรกิจด้ ย ทั้งนี้
เครือข่ายค าม ัมพันธ์ ่ นบุคคล ชื่อเ ียงและภาพลัก ณ์ เป็นกลไกที่มี น้าที่
เทียบเท่ากับธรรมาภิบาลที่เป็นทางการซึ่ ง ามารถใช้ทดแทนกลไกการกากับ
ดูแลที่อ่อนแอของตลาด ลักทรัพย์เอเชีย (Dinh & Calabrò, 2019)
รก
กรรมการ รรมา ิ า น รกิจ ร รัว
ตลาด ลั กทรัพย์ แ ่ งประเท ไทย ด าเนิ น การอย่างต่อเนื่ องเพื่อใ ้
บริ ัทจดทะเบียนมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี การกากับดูแลกิจการ รือ
บรร ัทภิบาล คือ ระบบที่จัดใ ้มีโครง ร้างและกระบ นการของค าม ัมพันธ์
ระ ่างคณะกรรมการ ายบริ าร และผู้ถือ ุ้น ในการ ร้างค าม ามารถใน
การแข่งขัน นาไป ู่การเติบโตและเพิ่มมูลค่าใ ้กับผู้ถือ ุ้นในระยะยา (Stock
Exchange of Thailand, 2012) ในป พ. . 2555 ตลาด ลักทรัพย์ ได้กา นด
ลั กการกากับ ดู แลกิ จ การที่ ดี า รับ บริ ั ท จดทะเบี ย นใ ้ อดคล้ องไปกั บ
ลั กเกณ ์ ของ ASEAN CG Scorecard เพื่ อเป็ น แน ทางแก่ค ณะกรรมการ
ของบริ ัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีค ามรับผิดชอบ ูง ดุ ในการกากับดูแลกิจการ ลักการ
ดั ง กล่ า มี แ น ปฏิ บั ติ ทั้ ง ิ้ น 5 ม ด แต่ ใ น ่ นของ ม ดที่ 5 เกี่ ย กั บ
ค ามรับผิดชอบของคณะกรรมการซึ่งระบุแน ปฏิบัติที่ดี เรื่ององค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ ได้แก่ จาน นกรรมการที่ค รจะมี ัด ่ นกรรมการอิ ระ
ากประธานกรรมการและประธานเจ้ า น้า ที่บริ ารเป็น บุคคลคนเดีย กัน
กรรมการตร จ อบและค ามเชี่ย ชาญของคณะกรรมการตร จ อบ บทบาทที่
1

ภา าจีนมีค าม มาย ่า การผูกมัด รือการมีปฏิ ัมพันธ์กันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เป็น ั นธรรมของชา จีน
ในการ ร้างค าม ัมพันธ์กันจนเป็นค ามใกล้ชิดซึ่งเป็นค าม ัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการก่อนที่จะตกลงทาธุรกิจร่ มกัน
และยังเป็นปรัชญาพื้นฐานของค ามเชื่อแบบขงจือ (Confucianism)
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าคัญของคณะกรรมการบริ ัท ได้แก่ การกา นดนโยบายในการปฏิบัติงาน
การ รร าและแต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ารระดั บ ู ง ร มไปถึง การค บคุม ติ ด ตามการ
ปฏิบัติงานของ ายบริ าร คณะกรรมการบริ ารมี น้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริ ั ท ปฏิ บั ติ ง านด้ ยค าม ุ จ ริ ต และระมั ด ระ ั ง ขณะที่
กรรมการตร จ อบมี น้าที่ตร จ อบถ่ งดุลเพื่อกากับ ดูแลกิจการใ ้มี ค าม
เพียงพอ อบทานการรายงานทางการเงินใ ้มีค ามถูกต้องและน่าเชื่อถือ ร ม
ไปถึงค ามมีประ ิทธิผลของระบบการค บคุมภายใน
ครอบครั ถือ ุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ของจาน น ุ้น ามัญที่ออกจา น่าย
จะถือ ่ามีอานาจในระดับค บคุมกิจการและแ ดงถึงการถือ ุ้นแบบกระจุกตั
อยู่ ใ นกลุ่ ม ของครอบครั เป็ น ่ นใ ญ่ (Junhom & Srijunpetch, 2012)
คณะกรรมการบริ ัทเป็น ่ น นึ่งของกลไกการกากับดูแลกิจการซึ่งถูกคัดเลือก
จากผู้ถือ ุ้น ดังนั้น การถือ ุ้นที่กระจุกตั อยู่ในกลุ่มใดกลุ่ม นึ่งเป็นจาน นมาก
อาจทาการคัดเลือกบุคคลที่มีค าม ัมพันธ์กับเครือญาติ รือตั แทนที่มาจาก
ครอบครั เป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริ ัท นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริ ัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อยตามระบบธรรมาภิบาล ซึ่งครอบครั อาจมีการ
่งตั แทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ด้ ย
ทฤ ฎี ถาบั น Institutional Theory) เชื่ อ ่ า การด าเนิ น งานของ
กิจการนั้นได้รับแรงกดดันจากภายนอก ได้แก่ ผู้มี ่ นได้เ ีย ดังนั้น กิจการ
จะต้ อ งด าเนิ น งานเพื่ อ ตอบ นองต่ อ แรงกดดั นเพื่ อ ใ ้ กิ จ การอยู่ ร อด
(Soottitantawat, Supawan, Arpanutud, Thititananont, & Khumprasert,
2018) กิจ การจะตอบ นองด้ ยการปฏิบัติ ต ามกฎระเบี ยบเพื่อใ ้ ไ ด้ รับการ
ยอมรับจาก ังคม ทั้งนี้ก็เพื่อใ ้ได้รับการ นับ นุนทรัพยากรเพื่อค ามอยู่รอด
(Meyer & Rowan, 1977) ดังนั้น ธุรกิจครอบครั เมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาด
ลั ก ทรั พ ย์ ก็ จ ะต้ อ งน า ลั ก ปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า มาใช้ ใ นการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ
เนื่องจากมีแรงกดดันจากผู้มี ่ นได้เ ียตามทฤ ฎี ถาบัน
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สมมติฐานการวิจัย
ประธานกรรมการและประธานเจ้ า น้ า ที่ บ ริ ารเป็ น บุ ค คลที่ มี
ค าม าคั ญ ู ง ุ ด ของกิ จ การ ค าม ั ม พั น ธ์ ข องบุ ค คลอาจเป็ น ประโยชน์
ต่อการดาเนินธุรกิจใ ้ประ บค าม าเร็จ ด้ ยการพึ่งพาซึ่งกั นและกัน อาทิ
ค ามรู้ ค ามเชี่ ย ชาญ ร มไปถึ ง ค าม ั ม พั น ธ์ ท างการเมื อ ง (Polsiri &
Wiwattanakantang, 2004) คาถาม าคัญของงาน ิจัยครั้งนี้ คือ การถือ ุ้ น
ของครอบครั จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กบุ ค คลที่ มี ค าม ั ม พั น ธ์ กั น มาด ารง
ตาแ น่งดังกล่า รือไม่ ผู้ ิจัยทบท นงาน ิจัยในอดีตและนาทฤ ฎีที่กล่า มา
ข้างต้นมากา นดเป็น มมติฐานการ ิจัย Anderson and Reeb (2004) ึก า
การถือ ุ้นที่กระจุกตั ในครอบครั พบ ่า เมื่อครอบครั ถือ ุ้นจนถึงระดับที่มี
อานาจค บคุม จะมีการติดตามตร จ อบที่ดีก ่าการถือ ุ้นแบบกระจายตั
เนื่องจากครอบครั มีค ามผูกพัน ในการรัก าค ามมั่ง คั่งไ ้ เพื่ อคนรุ่น ถัด ไป
นอกจากนี้ ครอบครั มีการลงทุนที่ ังผลในระยะยา มากก ่าธุรกิจที่ไม่มีค าม
เป็นครอบครั Villalonga and Amit (2006) พบ ่า ผู้บริ ารระดับ ูงที่มาจาก
ครอบครั ามารถ ร้างมูล ค่าในระยะยา ใ ้แก่กิจการได้ดี ก ่า ธุรกิจที่ ไ ม่ ใช่
ครอบครั และ Davis, Allen, and Hayes (2010) พบ ่ า การที่ มาชิ กของ
ครอบครั ท างานในกิจ การก่อใ ้ เ กิด คุณ ค่า ที่ ู ง ก ่ า ธุ ร กิจ ที่ ไ ม่ ใช่ ค รอบครั
ผลการ ิจัย รุป ่า อิทธิพลของครอบครั ะท้อนใ ้เ ็นถึงค ามเ นีย แน่น ใน
ายเลือดของค ามเป็นครอบครั ซึ่งมาจากค ามผูกพัน ค ามเชื่อใจ และการ
ตระ นั กในการรัก าผลประโยชน์ ขององค์ กร (Stewardship Perception)
นอกจากนี้ Chaicharuscharoenlap (2015) พบ ่ า ั ด ่ นการถื อ ุ้ น ของ
ผู้บริ ารที่เป็น มาชิกในครอบครั ของผู้ถือ ุ้นใ ญ่ มีค าม ัมพันธ์เชิงบ กกับ
ผลตอบแทน ่ นของผู้ถือ ุ้นและอัตรา ่ นราคาตลาดต่อกาไร ุทธิ ผลการ ึก า
ชี้ใ ้เ ็น ่า ผู้บริ ารมีแรงจูงใจในการดาเนินงาน มีค ามมุ่งมั่นในการ ร้างค าม
มั่งคั่งในระยะยา มากก ่าที่ ังผลในระยะ ั้น ซึ่ง อดคล้องไปกับค าม มาย
ของธุรกิจครอบครั
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การทบท น รรณกรรมข้า งต้ น แ ดงใ ้ เ ็ น ่ า ธุ รกิจ ครอบครั มี
แรงจูงใจที่จะค บคุมกิจการผ่านการเลือกบุคคลที่มีค าม ัมพันธ์กันเข้ามาเป็น
ผู้บริ ารระดับ ูง เพื่อนาค ามเชี่ย ชาญ ประ บการณ์ ก่อใ ้เกิดประโยชน์
กั บ การบริ ารงาน และการจั ด การผลประโยชน์ ใ ้ เ ป็ น แน ทางเดี ย กั น
(Alignment) ร มไปถึง แรงจู ง ใจในการเพิ่ ม มู ล ค่า ในระยะยา ใ ้ แ ก่กิ จ การ
ดังนั้น มมติฐานการ ิจัยเป็นดังนี้
H1: โครง ร้า งการถือ ุ้ น แบบกระจุ กตั มี โ อกา เพิ่ ม ขึ้น ที่ จ ะเลื อ ก
ประธานกรรมการและประธานเจ้า น้าที่บริ ารเป็นบุคคลที่มีค าม ัมพันธ์กัน
โครง ร้างของคณะกรรมการค รประกอบด้ ย กรรมการที่มีคุณ มบัติ
ลาก ลาย เช่น ทัก ะ ประ บการณ์ ค าม ามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์
แก่กิจการ Bhatt and Bhattacharya (2015) ึก าการถือ ุ้นที่กระจุกตั ใน
ครอบครั พบ ่ า จ าน นกรรมการที่ ม ากขึ้น ่ ง ผลต่ อผลการด าเนิ น งานใน
ทิ ทางเดีย กันและมูลค่าของกิจการที่ ูงขึ้น Uwuigbe, Ranti, and Bernard
(2015) พบ ่า ขนาดของคณะกรรมการมีค าม ัมพันธ์เ ชิงบ กกับคุณภาพกาไร
าเ ตุเนื่องจากจาน นคณะกรรมการที่ มาก นามาซึ่งค าม ลาก ลายของ
ประ บการณ์ ค ามรู้ จ ากกรรมการแต่ ละคน ามารถใ ้ ข้อเ นอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริ ารซึ่ง ่งผลดีต่อผลการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม Hasan
et al. (2014) และ Bekiris (2013) พบ ่า การถือ ุ้นของครอบครั มีอิทธิพล
ต่อจาน นกรรมการลดลง จาน นกรรมการที่น้อยจะลดปัญ าค ามขัดแย้งและ
การ ื่อ ารภายในคณะกรรมการ ทั้งนี้ จาน นที่เ มาะ มอาจไม่ ามารถระบุ
ได้แน่นอน ขึ้นอยู่กับ ลายปัจจัย เช่น ขนาดของบริ ัท ลัก ณะธุรกิจที่มีค าม
ซั บซ้ อน ภาพเ ร ฐกิจ (Poutziouris, Smyrnios, Kosmas, & Klein, Sabine,
2006) แน ปฏิบัติที่ดี ม ดที่ 5 ข้อ 1.2 ระบุ ่าคณะกรรมการค รมี จาน นที่
เ มาะ ม แต่ ต้ อ งมี จ าน นระ ่ า ง 5 ถึ ง 12 คน (Stock Exchange of
Thailand, 2012) จากการทบท นงาน ิจัยที่เกี่ย ข้อง ผู้ ิจัยเชื่อ ่าการถือ ุ้น
ของครอบครั จะกา นดใ ้มีจาน นคณะกรรมการเป็น ไปตามแน ปฏิบั ติที่ดี
ตามทฤ ฎี ถาบัน นอกจากนี้ ค ามรู้ ค ามเชี่ย ชาญ และประ บการณ์ของ
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คณะกรรมการที่ ลาก ลายจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของครอบครั
ตามทฤ ฎี Stewardship นาไป ู่การ ร้าง มมติฐานการ ิจัย ดังนี้
H2a: โครง ร้างการถือ ุ้นแบบกระจุกตั มีค าม ัมพันธ์เชิงบ กกับ
จาน นของคณะกรรมการ
กรรมการอิ ระ คือ กรรมการที่มีค ามเป็นอิ ระจากผู้ถือ ุ้นใ ญ่และ
ผู้ บ ริ าร (The Securities and Exchange Commission, 2004) มี น้ า ที่
ตร จ อบเพื่ อ ถ่ งดุ ล และ ร้ า งค ามเชื่ อ มั่ น แก่ ผู้ ถื อ ุ้ น Ramachandran,
Ngete, Subramanian, and Sambasivan (2015) พบ ่ า ั ด ่ นกรรมการ
อิ ระที่ ู ง มี ผ ลต่ อคุณ ภาพกาไรที่ เพิ่ ม ขึ้น และ McKnight and Mira (2003)
พบ ่า ่งผลต่อมูลค่าของกิจการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ัด ่ นที่ ูงจะเป็นประโยชน์ต่อ
การติดตามตร จ อบ ร มถึงผู้มีอานาจค บคุมนั้นเปดโอกา ใ ้มีการติดตาม
ตร จ อบและรับ ังข้อเ นอแนะ เป็นการ ะท้อนถึงแรงจูงใจในการบริ าร
กิจ การใ ้ ดี ขึ้น (Ramachandran et al., 2015) อย่ า งไรก็ต าม Hasan et al.
(2014) พบ ่า การถือ ุ้นแบบกระจุกตั มีอิทธิพลในทางตรงกันข้าม เนื่องจาก
ครอบครั อาจต้องการรัก าค าม มดุลระ ่าง ัตถุป ระ งค์ของกรรมการ
อิ ระกับ การรั ก าผลประโยชน์ ข องครอบครั (Ibrahim & Samad, 2011)
นอกจากนี้ ครอบครั ไม่เชื่อมั่น ่ากรรมการอิ ระจะมีค ามเข้าใจธุรกิจอย่าง
ลึกซึ้ง (Ward, 1991) รือผู้บริ ารที่มาจากครอบครั มีประ บการณ์ มีค าม
เข้าใจธุรกิจมากก ่า ร มถึง ั นธรรมของครอบครั ที่มีค ามซับซ้อน จึงลด
ค ามจาเป็นของการมีกรรมการลง (Garcia-Ramos & Garcia-Olalla, 2011)
แน ปฏิบัติที่ดี ม ดที่ 5 ข้อ 1. ไม่ได้ระบุจาน นไ ้ชัดเจน แต่ใ ้ อดคล้องกับ
จาน นที่ านักงาน ก.ล.ต กา นด โดยต้องมีจาน นกรรมการอิ ระไม่น้อยก ่า
คน รือไม่น้อยก ่า 1 ใน ของจาน นกรรมการทั้งคณะ (The Securities
and Exchange Commission, 2004) จากการทบท นงาน ิ จั ย ที่ เ กี่ ย ข้ อ ง
ผู้ ิจัยเชื่อ ่าครอบครั จะกา นดใ ้มี ัด ่ นของกรรมการอิ ระที่เป็น ไปตาม
แน ปฏิบัติที่ดี ตามทฤ ฎี ถาบัน และการบริ ารงานเพื่อรัก าค ามน่าเชื่อถือ
ของกิจการ ตามทฤ ฎี Stewardship นาไป ู่การ ร้าง มมติฐานการ ิจัย ดังนี้
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H2b: โครง ร้างการถือ ุ้นแบบกระจุกตั มีค าม ัมพันธ์เชิงบ กกับ
จาน นกรรมการอิ ระ
คณะกรรมการตร จ อบมี น้าที่ อบทานรายงานทางการเงิน การ
เปดเผยข้อมูลใ ้มีค ามครบถ้ น ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ร มถึงการประเมิ น
ค ามมี ป ระ ิ ท ธิ ผ ลของระบบค บคุ ม ภายใน การปฏิ บั ติ ต ามกฎ มายและ
ข้อบังคับที่เกี่ย ข้อง Al-musali, Qeshta, and Al-attafi (2019) ึก า การถือ
ุ้นของครอบครั กับจาน นของกรรมการตร จ อบ พบ ่า มีค าม ัมพันธ์ใน
ทิ ทางเดีย กัน แ ดงถึงครอบครั ใ ้ค าม าคัญกับ ค ามโปร่งใ ตาม ลั ก
ธรรมาภิบาล ในขณะที่ Alzoubi (2016) พบ ่า มีผลใ ้คุณภาพกาไรเพิ่มขึ้น
รุ ป ได้ ่ า จ าน นกรรมการที่ ม ากขึ้ น ท าใ ้ ก ารติ ด ตามตร จ อบตาม
ัตถุประ งค์มีประ ิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ แน ปฏิบัติที่ดีไม่ได้ระบุถึงจาน น
กรรมการตร จ อบที่ค รมี แต่ใ ้เป็นไปตามจาน นที่ านักงาน ก.ล.ต กา นด
ไ ้ อ ย่ า งน้ อ ย คน (The Securities and Exchange Commission, 2004)
จากการทบท นงาน ิ จั ย ที่ เกี่ย ข้อ ง ผู้ ิ จั ย เชื่ อ ่ า ครอบครั จะกา นดใ ้ มี
จาน นกรรมการตร จ อบเป็นไปตามแน ปฏิบัติที่ดี ตามทฤ ฎี ถาบัน และ
การบริ ารงานเพื่ อ รั ก าค ามน่ า เชื่ อ ถื อ และภาพลั ก ณ์ ที่ ดี ข องกิ จ การ
ตามทฤ ฎี Stewardship นาไป ู่การ ร้าง มมติฐานการ ิจัย ดังนี้
H2c: โครง ร้างการถือ ุ้นแบบกระจุกตั มีค าม ัมพันธ์เชิงบ กกับ
จาน นของคณะกรรมการตร จ อบ
แน ปฏิบัติที่ดียังใ ้รายละเอียดเกี่ย กับคุณ มบัติของคณะกรรมการ
ตร จ อบ ่าต้องมีอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีค ามเชี่ย ชาญทางด้านบัญชี รือ
การเงิน งาน ิจัยในอดีต พบ ่า กรรมการตร จ อบที่มีค ามเชี่ย ชาญช่ ยลด
ผลกระทบจากการตกแต่งกาไรผ่านรายการระ ่างกันและการจัดการกาไรใน
โครง ร้างการถือ ุ้นแบบครอบครั (Haji-abdullah, Marini, Wan-hussin, &
Nordin, 2015; Zalata, Tauringana, & Tingbani, 2018) เนื่องจากครอบครั
จะแ ดงใ ้เ ็นถึงค ามโปร่งใ และภาพลัก ณ์ที่ดี ซึ่ง อดคล้องไปกับแน คิด
Alignment อย่างไรก็ตาม Al-okaily and Naueihed (2020) ไม่พบค าม ัมพันธ์
ในธุ ร กิ จ ครอบครั เนื่ อ งจาก ลั ก เกณ ์ ธ รรมาภิ บ าลที่ ถู ก ก า นดขึ้ น แบบ
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เดีย กัน เพื่อใช้กับทุกโครง ร้างการถือ ุ้น อาจไม่เ มาะ มกับ โครง ร้างที่มี
ค ามเป็ น ครอบครั ู ง จากการทบท นงาน ิ จั ย ที่ เ กี่ ย ข้ อ ง ผู้ ิ จั ย เชื่ อ ่ า
ครอบครั จะกา นดใ ้มีจาน นกรรมการตร จ อบที่มีค ามเชี่ย ชาญ ด้าน
บัญชี รือการเงินตามแน ปฏิบัติที่ดี อดคล้องกับทฤ ฎี ถาบัน และเพื่อรัก า
ค ามน่ า เชื่ อ ถื อ และภาพลั ก ณ์ ที่ ดี ข องกิ จ การ ตามทฤ ฎี Stewardship
นาไป ู่การ ร้าง มมติฐานการ ิจัย ดังนี้
H2d: โครง ร้างการถือ ุ้นแบบกระจุกตั มีค าม ัมพันธ์เชิงบ กกับ
จาน นกรรมการตร จ อบที่มีค ามเชี่ย ชาญด้านบัญชี รือการเงิน
แน ปฏิบั ติ ที่ ดี ม ดที่ 5 ข้อ 1. กา นด ่ า ค รแยกบุ คคลที่ ดารง
ตาแ น่งประธานกรรมการและประธานเจ้า น้าที่บริ ารออกจากกัน เพื่อเป็น
การถ่ งดุลอานาจไม่ใ ้บุคคลใดบุคคล นึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด อย่างไรก็ตาม
ไม่ ไ ด้ มี ข้อ ้ า มใ ้ บุ ค คลทั้ ง องด ารงต าแ น่ ง เดี ย กัน งาน ิ จั ย ของ GarciaRamos and Garcia-Olalla (2011) และ Noor Afza (2011) พบ ่า ใ ้ผลการ ิจัย
ในทิ ทางเดีย กัน กล่า คือ การค บตาแ น่งในธุรกิจครอบครั มีค าม ัมพันธ์
กับ ผลการด าเนิ น งานที่ ู ง ก ่ า การแยกต าแ น่ ง และ Hasan et al. (2014)
พบ ่า การถือ ุ้นของครอบครั มีอิทธิพลต่อการที่บุคคลทั้ง องจะดารงตาแ น่ง
เดีย กัน เนื่องจาก ามารถกา นดกลยุทธ์และมุ่งค าม นใจ ในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อรัก าไ ้ซึ่งประโยชน์แก่คนรุ่น ลัง (Donaldson & Davis, 1991) ผู้ ิจัยเชื่อ
่าจากงาน ิจัยที่เกี่ย ข้องข้างต้น ซึ่ง อดคล้องกับ ทฤ ฎี Stewardship และ
แน คิด Alignment Effect นาไป ู่การ ร้าง มมติฐานการ ิจัย ดังนี้
H2e: โครง ร้างการถือ ุ้นแบบกระจุกตั มี โอกา เพิ่มขึ้นที่จะเลือก
ประธานกรรมการและประธานเจ้า น้าที่บริ ารเป็นบุคคลเดีย กัน
วิ า นินการวิจัย
ก มตัว ยา
กลุ่มตั อย่างคือ บริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพย์แ ่งประเท
ไทย และตลาด ลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ระ ่างป พ. . 2557-2561 โดยคัดเลือก
จาก ลักเกณ ์ที่ าคัญ 2 ประการ ได้แก่ (1 ผู้ถือ ุ้นตั้งแต่ลาดับที่ 1 ถึง 5 ใน
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โครง ร้างการถือ ุ้น เป็นบุคคล รือกลุ่มบุคคลที่มีนาม กุลเดีย กัน รือต่างกัน
แต่ ถูกเปดเผย ่ า มี ค ามเกี่ย ข้องกัน โดยมี ั ด ่ นการถือ ุ้ น ร มกัน ตั้ ง แต่
ร้อยละ 25 และ (2 บุคคลที่มาจากกลุ่มครอบครั ดังกล่า ดารงตาแ น่งใน
คณะกรรมการบริ ัท รือผู้บริ าร ทั้งนี้ ไม่ร มถึงอุต า กรรมการเงิ น และ
ม ดกองทุนร มอ ัง าริมทรัพย์ กองทรั ต์เพื่อการลงทุนในอ ัง าริมทรัพย์
บริ ัทที่ถูกเพิกถอน รือเข้าข่ายถูกเพิกถอน อยู่ในระ ่าง น ูกิจการและ
บริ ัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้ น ซึ่งได้กลุ่มตั อย่างจาน น 15 บริ ัท ข้อมูลทั้ง มด
ถูก ร บร มจากรายงานการเงิน รายงานประจาป แบบแ ดงรายงานข้อมูล
ประจาป 5 -1 จากเ ็บไซต์ านักงาน ก.ล.ต. เ ็บไซต์บริ ัทจดทะเบียน
ตัว ร

วิ การวิ รา
ม
ตั แปรอิ ระ ได้แก่ การถือ ุ้นที่กระจุกตั ในกลุ่มครอบครั MOCS)
โดย ัดค่าจาก ัด ่ นการถือ ุ้นของครอบครั ตั้งแต่ลาดับที่ 1 ถึง 5 ตั แปรตาม
ประกอบด้ ย ค าม ั ม พั น ธ์ ร ะ ่ า งประธานคณะกรรมการและประธาน
เจ้า น้าที่บริ าร (CGROUP) ัดค่าโดยใช้ตั แปร ุ่น (Dummy) โดยแทนค่า
เป็น 1 ากบุคคลทั้ง องถูกเปดเผย ่ามีค าม ัมพันธ์กัน เช่น เป็นเครือญาติ
รือค าม ัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ากไม่ใช่แทนค่าเป็น ในขณะที่องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการใช้ ลักเกณ ์จากแน ปฏิบัติที่ดี ป 2555 ร มไปถึง คู่มือ
กรรมการบริ ั ท จดทะเบี ย น เล่ ม 1 และงาน ิ จั ย ของ Mokthaisong et al.
(2014) ในการ ัดค่าตั แปร ประกอบด้ ย คณะกรรมการ (BSIZE) ัดค่าจาก
จาน นกรรมการในคณะกรรมการ กรรมการอิ ระ (IDIB) ัดค่าโดยใช้ ัด ่ น
ของกรรมการต่ อจาน นกรรมการทั้ง มดในคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตร จ อบ (AUDS) ั ด ค่า จากจ าน นกรรมการตร จ อบในคณะกรรมการ
ตร จ อบ และค ามเชี่ย ชาญของกรรมการตร จ อบ (AUDE) ั ด ค่าจาก
จ าน นกรรมการตร จ อบที่ ถูก ระบุ ่ ามี ค ามเชี่ย ชาญทางด้ านบัญ ชี รือ
การเงิน ในขณะที่ ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้า น้าที่บริ ารเป็น
บุคคลเดีย กัน (CDUAL) ัดค่าโดยใช้ตั แปร ุ่น แทนค่าเป็น 1 ากเป็นบุคคล
เดีย กันทั้ง องตาแ น่ง ถ้าไม่ใช่ แทนค่าเป็น นอกจากนี้ ได้นาตั แปรค บคุม
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ประกอบด้ ย ขนาดของบริ ัท ัดค่าโดยลอการิทึมธรรมชาติของ ินทรัพย์ร ม
(LN_FSIZE) ค ามเ ี่ยงทางการเงิน (LEV) ัดค่าจากอัตรา ่ น นี้ ินร มต่อ
ินทรัพย์ร ม และประเภทของอุต า กรรม (INDUS)2 ยกเ ้นอุต า กรรม
การเงิน ัดค่าด้ ยตั แปร ุ่น
การทด อบ มมติ ฐ านใช้ การ ิ เคราะ ์ การถดถอยพ ุ คูณ และการ
ิเคราะ ์การถดถอยพ ุคูณ โลจิ ติก ์ ลัก ณะข้อมูลของการ ิจัยครั้งนี้เป็ น
แบบ Panel Data ใช้การ ิเคราะ ์ของ Hausman and Taylor (1981) าก
ตั แปรภายนอกไม่ผันแปรตามเ ลาแต่มีค าม ัมพันธ์กับตั แปรอิ ระ ิธี การ
Fixed-Effect จะมีค ามเ มาะ ม ากตั แปรภายนอกไม่มีค าม ัมพันธ์กับ
ตั แปรอิ ระ ิธีการ Random Effect จะถูกนามาใช้ และใช้ Hausman Test
เพื่ อ ทด อบปั ญ าตั แปรอิ ระมี ค าม ั ม พั น ธ์ กั บ ค่ า ค ามคลาดเคลื่ อ น
(Endogeneity) (Cameron & Trivedi, 2010)
การวิจัย
การ ิจัยครั้งนี้ ึก าค าม ัมพันธ์ระ ่างการถือ ุ้นแบบกระจุกตั
ในกลุ่ ม ครอบครั กับ การคัด เลื อกประธานกรรมการและประธานเจ้ า น้าที่
บริ ารเป็นบุคคลที่มีค ามเกี่ย ข้องกัน และทด อบค าม ัมพันธ์ของการถือ ุ้น
ดังกล่า กับองค์ประกอบของคณะกรรมการ
จากตารางที่ 1 พบ ่า ผู้ถือ ุ้นที่เป็นครอบครั มีจาน นและ ัด ่ น
ขององค์ประกอบคณะกรรมการตามแน ปฏิบัติ ที่ดีทุกองค์ประกอบ ที่ระบุใ ้มี
จาน นกรรมการตั้งแต่ 5 คน แต่ไม่ค รเกิน 12 คน จาน นกรรมการอิ ระมีไม่
น้อยก ่า 1 ใน ของจาน นกรรมการทั้งคณะ จาน นกรรมการตร จ อบต้อง
มีอย่างน้อย คน และมีกรรมการตร จ อบที่มีค ามรู้ด้านบัญชี รือการเงิน
อย่างน้อย 1 คน กลุ่มตั อย่าง ่ นใ ญ่มีการแยกบุคคลที่ดารงตาแ น่งประธาน
กรรมการและประธานเจ้า น้าที่บริ าร แ ดงในตารางที่ 2) ตามแน ปฏิบัติที่ดี
ม ดที่ 5 ข้อ 1.
2

เก ตรและอุต า กรรม (INDUS1) อุปโภคบริโภค (INDUS2) อุต า กรรม (INDUS3) อ ัง าริมทรัพย์และก่อ ร้าง
(INDUS4) บริการ (INDUS5) ทรัพยากร (INDUS6) และเทคโนโลยี (INDUS7)
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าร าร ิทยาการจัดการ
ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์

กนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
นิติพง ์ ่ง รีโรจน์ และ ุ รรณ ังเจริญเดช

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

ตารางที่ 1
สถิติเชิงพรรณนา
ตั แปรค่าต่อเนื่อง
MOCS
BSIZE
IDIB
AUDS
AUDE
LN_FSIZE
LEV

Mean
50.85
9
42.47
3
1
22.04
0.45

S.D.
13.01
1.92
0.83
0.41
0.63
1.44
0.20

Min
25
6
30
3
1
16.44
0.02

Max
79.91
15
66.67
5
4
26.66
1.40

ตารางที่ 2
สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรค่าไม่ต่อเนื่อง
ตั แปรค่าไม่ต่อเนื่อง
CDUAL
CGROUP

Dummy = 0
129 (81.64%)
95 (60.12%)

Dummy = 1
29 (18.36%)
63 (39.88%)

ก่อนทาการ ิเคราะ ์ถดถอยพ ุคูณได้ทาการตร จ อบค่า ัมประ ิทธิ
ัมพันธ์ระ ่างตั แปร เพื่อพิจารณา ่าตั แปรอิ ระมีค าม ัมพันธ์กันเอง
รือไม่ (Multicollinearity) โดยตั แปรอิ ระต้องมีค าม ัมพันธ์กันไม่เกิน .
จึงจะไม่ก่อใ ้เกิดปัญ าดังกล่า (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham,
2010) ผลการทด อบพบ ่า ตั แปรอิ ระมีค าม ัมพันธ์ไม่เกิน .80 แ ดงใน
ตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3
ารวิเครา ความสัมพัน ร ว่างตัวแปร
ตั แปร MOCS CGROUP BSIZE
CGROUP .094**
BSIZE
-.006
.030
*
IDIB
-.077
-.202**
AUDS
.126** -.029
AUDE
-.042
.003
CDUAL .005
.468**
มา เ ต: ** p<0.01, * p<0.05

-.264**
.381**
.183**
-.071*

IDIB

AUDS

AUDE

.042
.103**
.018

.172**
-.041

.086*

การถือ ุ้ น ของครอบครั กับ โอกา ในการเลื อกประธานกรรมการ
และประธานเจ้า น้าที่บริ ารเป็นบุคคลที่มีค าม ัมพันธ์กัน และบุคคลทั้ง อง
เป็นบุคคลเดีย กัน แ ดงในตารางที่ 4) พบ ่า การถือ ุ้นที่มีการกระจุกตั ใน
กลุ่มครอบครั มีโอกา เพิ่มขึ้นที่จะเลือกประธานกรรมการและประธานเจ้า น้าที่
บริ ารเป็นบุคคลที่มีค าม ัมพันธ์กันอย่างมีนัย าคัญ (β1 = 0.004, P < 0.01)
ซึ่งเป็นไปตาม มมติฐาน H1 อดคล้องกับงาน ิจัยของ Chaicharuscharoenlap
(2015) และ Villalonga and Amit (2006) ที่แ ดงใ ้เ ็นถึงประโยชน์จากการ
ที่ผู้บริ ารระดับ ูงมีค าม ัมพันธ์กันมีแรงจูงใจในการเพิ่มมูลค่าใ ้กับกิจการ
ของครอบครั ในระยะยา
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าร าร ิทยาการจัดการ
ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์

กนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
นิติพง ์ ่ง รีโรจน์ และ ุ รรณ ังเจริญเดช

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

ตารางที่ 4
ารถือ นของครอ ครัว ั อ าส น ารเ ือ ปร าน รรม ารแ ปร าน
เ า นา ่ ริ ารเปน คค ่มความสัมพัน ัน แ คค ังสองเปน คค
เ ว ัน (Logistic Regression)
CGROUP
CDUAL
ตั แปร
RAM
FEM
RAM
FEM
(Constant)
-0.679**
-0.943
-24.41*** -26.67**
MOCS
0.004***
-0.012
0.019
-0.014
LN_FSIZE
0.052***
0.043
0.475
-0.411
LEV
-0.295***
-0.438
1.048
0.978
INDUS2
-0.164**
-0.523*
-0.164** -0.152**
INDUS3
-0.118**
-0.460
-0.118** -0.086*
INDUS4
-0.033
-0.276
-0.033
-0.117
INDUS5
-0.145***
-0.510*
-0.145
-0.942
INDUS6
-0.074
-0.336
-0.075
-0.170
INDUS7
-0.100
-0.431
-0.100
-0.095
Pseudo R2
0.054
0.048
0.033
0.030
Hausman
0.407
0.481
มา เ ต: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10, RAM คื อ Random Effect,
FEM คือ Fixed Effect ใช้ ิธี Random Effects GLS Regression า รับการ
แก้ปัญ าค่าค ามแปรปร นไม่คงที่ (Heteroscedasticity)
อย่างไรก็ตาม โอกา ที่ประธานกรรมการและประธานเจ้า น้าที่บริ าร
เป็ น บุ ค คลเดี ย กั น มี ค าม ั ม พั น ธ์ ใ นทิ ทางเดี ย กั น แต่ ไ ม่ ถึ ง ระดั บ ที่ มี
นัย าคัญทาง ถิติ (β1 = 0.019, P > 0.10) ซึ่งไม่เป็นไปตาม มมติฐาน H2e
และไม่ อดคล้องกับงาน ิจัยของ Hasan et al. (2014) ที่พบ ่า การถือ ุ้นของ
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ครอบครั มีอิทธิพลต่อการที่บุคคลทั้ง องจะดารงตาแ น่งเดีย กัน ทั้งนี้ การ
ไม่พบค าม ัมพันธ์อาจเกิดจากในช่ งระยะเ ลาที่ทาการ ึก า บริ ัท เริ่มมี
การปฏิ บั ติ ต ามแน ปฏิบัติ ที่ ดี โดยการแยกบุ คคลทั้ง องไม่ ใ ้ ด ารงต าแ น่ง
เดีย กัน ซึ่ง อดคล้องไปกับผลของ ถิติพรรณนาในตารางที่ 2
ตารางที่ 5 แ ดงผลของการถือ ุ้นของครอบครั กับ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ พบ ่ า โครง ร้ า งการถื อ ุ้ น แบบกระจุ ก ตั มี ค าม ั ม พั น ธ์
เชิงบ กกับจาน นคณะกรรมการ แต่ไม่ถึงระดับที่มีนัย าคัญทาง ถิติ (β1 = 0.005,
P > 0.10) ซึ่งไม่เป็นไปตาม มมติฐาน H2a ทั้งนี้ ผลการ ิจัยไม่ อดคล้องกับ
งาน ิจัยของ Bhatt & Bhattacharya (2015) ที่ รุป ่า จาน นคณะกรรมการที่
มากมีผลต่อผลการดาเนินงานที่ดี อย่างไรก็ตาม การไม่พบค าม ัมพันธ์อาจเกิด
จากมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นจ าน นกรรมการเพื่ อ ใ ้ มี ค ามเ มาะ มกั บ ภาพ
เ ร ฐกิจ ค ามซั บซ้ อนของการดาเนินธุรกิจ ที่มากขึ้น (Poutziouris et al.,
2006) การทด อบ มมติ ฐาน H2b พบ ่ า มี ค าม ั ม พั น ธ์เชิ งลบกับจาน น
กรรมการอิ ระ แต่ ไ ม่ ถึง ระดั บค ามมี นัย าคัญทาง ถิติ ( β1 = -0.002, P >
0.10) ทั้งนี้ ผลการ ิจัยไม่ อดคล้องกับงาน ิจัยของ Hasan et al. (2014) ที่พบ
ค าม ัมพันธ์ในทิ ทางตรงกันข้าม แต่อย่างไรก็ตาม การไม่พบค าม ัมพันธ์
อาจเกิด จากครอบครั ต้ องการรั ก าค าม มดุ ล ระ ่ า ง ั ต ถุป ระ งค์ ข อง
กรรมการอิ ระกับการรัก าผลประโยชน์ของครอบครั (Ibrahim & Samad,
2011) ร มไปถึงการเปลี่ยนแปลงจาน นกรรมการอิ ระที่มาจากบุคคลภายนอก
ในช่ งเ ลาที่ทาการ ิจัย เพราะครอบครั เชื่อ ่ากรรมการอิ ระอาจไม่มีค าม
เข้ า ใจในลั ก ณะธุ ร กิ จ อย่ า งเพี ย งพอ (Ward, 1991) รื อ ั นธรรมของ
ครอบครั ที่มีค ามซับซ้อนอาจลดค ามจาเป็นของการมีกรรมการลง (GarciaRamos & Garcia-Olalla, 2011)
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ตารางที่ 5
ารถือ นของครอ ครัว ั องคปร อ ของคณ รรม าร
BSIZE
IDIB
ตั แปร
RAM
FAM
RAM
FAM
(Constant)
1.580
2.251
0.439***
0.244*
MOCS
0.005
0.006
-0.002
-0.002
LN_FSIZE
0.380*** 0.312***
-0.005
-0.007
LEV
0.099
0.133
0.021
0.035
INDUS2
-1.258** -1.196***
0.013
0.010
INDUS3
-0.782
-0.740***
0.016
0.017
INDUS4
-0.989** -1.076***
-0.008
-0.004
INDUS5
-0.250
-0.275
-0.013
-0.011
INDUS6
-1.840*** -1.923***
-0.016
-0.001
INDUS7
-1.997*** -2.015***
-0.019
-0.011
Adjusted R2
0.176
0.171
0.018
0.014
Hausman
0.650
0.315
มา เ ต: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10, RAM คื อ Random Effect, FEM
คือ Fixed Effect ใช้ ิธี Random Effects GLS Regression า รับการแก้ปัญ า
ค่าค ามแปรปร นไม่คงที่ (Heteroscedasticity)

156

The Role of the Family in a Concentrated Shareholding
Structure and Good Governance in the Family Business

Songklanakarin Journal
of Management Sciences

Konnut Pugatekaew, Yanin Tangpinyoputtikhun,
Nitiphong Songsrirote, and Suwan Wangcharoendate

Vol.38 No.1 January - June 2021

ตารางที่ 5
ารถือ นของครอ ครัว ั องคปร อ ของคณ รรม าร (ต่อ
AUDS
AUE
ตั แปร
RAM
FAM
RAM
FAM
(Constant)
-3.616*** 4.028*** -0.174
-0.232
MOCS
0.002*
0.001
0.001
0.001
LN_FSIZE
0.016
0.042
0.071** 0.065**
LEV
0.151*
0.168*
-0.015
-0.039
INDUS2
-0.302*
-0.284**
0.021
0.023
INDUS3
-0.307** -0.293***
0.029
-0.050
INDUS4
-0.210
-0.205
-0.143
-0.205
INDUS5
-0.194
-0.192
-0.236
-0.254
INDUS6
-0.309** -0.314**
-0.239
-0.278
INDUS7
-0.329*** -0.337**
-0.533** -0.219***
Adjusted R2
0.061
0.058
0.067
0.063
Hausman
0.207
0.336
มา เ ต: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10, RAM คื อ Random Effect,
FEM คือ Fixed Effect ใช้ ิธี Random Effects GLS Regression า รับการ
แก้ปัญ าค่าค ามแปรปร นไม่คงที่ (Heteroscedasticity)
า รั บ กลุ่ ม ของกรรมการตร จ อบ (แ ดงในตารางที่ 5) พบ ่ า
มีค าม ัมพันธ์เชิงบ กกับจาน นของคณะกรรมการตร จ อบอย่างมีนัย าคัญ
ทาง ถิติ (β1 = 0.002, P < 0.10) ซึ่งเป็นไปตาม มมติฐาน H2c อดคล้องกับ
งาน ิจัยของ Al-musali et al. (2019) ที่พบค าม ัมพันธ์ในทิ ทางเดีย กัน
ระ ่างการถือ ุ้นของครอบครั กับขนาดของคณะกรรมการตร จ อบ แ ดงถึง
ครอบครั ใ ้ค าม าคัญกับการมีธรรมาภิบาลในเรื่องค ามโปร่งใ
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อย่างไรก็ตาม จาน นกรรมการตร จ อบที่มีค ามเชี่ย ชาญด้านบัญชี
รื อ การเงิ น มี ค าม ั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บ ก แต่ ไ ม่ ถึ ง ระดั บ ที่ มี นั ย าคั ญ ทาง ถิ ติ
(β1 = 0.001, P > 0.10) ซึ่งไม่เป็นไปตาม มมติฐาน H2d อดคล้องกับงาน ิจยั
ของ Al-okaily and Naueihed (2020) ที่ไม่พบค าม ัมพันธ์ในธุรกิจครอบครั
ทั้งนี้อาจมี าเ ตุจาก ลักเกณ ์ธรรมาภิบาลที่ถูกกา นดขึ้นใ ้มีผู้เชี่ย ชาญ
เพียง 1 คน อาจไม่เ มาะ มกับลัก ณะของธุรกิจที่มีค ามเป็นครอบครั ูง
จึงมีการเปลี่ยนแปลงจาน นผู้เชี่ย ชาญใ ้เ มาะ มกับค ามซั บซ้อนในการ
ดาเนินธุรกิจในช่ งเ ลาที่ร บร มข้อมูล (Poutziouris et al., 2006)
ิ ราย การวิจัย
สน น
ผลการ ิจัยครั้งนี้พบค าม ัมพันธ์ระ ่างการถือ ุ้นที่กระจุกตั ใน
กลุ่มครอบครั กับการคัดเลือกประธานกรรมการและประธานเจ้า น้าที่บริ าร
เป็นบุคคลที่มีค าม ัมพันธ์ กัน ซึ่ง อดคล้องกับ Stewardship Theory และ
แน คิด Alignment Effect โดยกลุ่มครอบครั จะพยายามปกปองผลประโยชน์
ของกิจการและคานึงถึงผู้มี ่ นได้เ ียมากก ่าผลประโยชน์ ่ นตั ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ ต่ อ ผลการด าเนิ น งานและการเพิ่ ม มู ล ค่ า แก่ กิ จ การในอนาคต
(Mokthaisong et al., 2014) ัด ่ นการถือ ุ้นที่มากขึ้นจนถึงระดับที่มีอานาจ
ค บคุ ม ามารถจั ด การผลประโยชน์ ใ ้ อดคล้ อ งไปในแน ทางเดี ย กั น
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การ ะท้ อ นนั ย ทางค าม ั ม พั น ธ์ แ บบ Guanxi network
ซึ่ ง ามารถพบได้ ใ นประเท ไทย จากค าม ั ม พั น ธ์ ท าง ั ง คมน าไป ู่
ค าม ัมพันธ์แบบครอบครั ผ่านการ มร กับครอบครั นักการเมือง รือนัก
ธุรกิจที่มีชื่อเ ียง (Dinh & Calabrò, 2019) และมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันใน
การน าค ามรู้ ค ามเชี่ ย ชาญร มไปถึ ง ค าม ั ม พั น ธ์ ท างการเมื อ งซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ (Polsiri & Wiwattanakantang, 2004) อย่างไร
ก็ตาม มีข้อ ังเกตจากผลการ ิจั ยครั้งนี้ คือ ถึงแม้บุคคลเดีย กันจะไม่ ด ารง
ตาแ น่งเดีย กัน แต่บุคคลทั้ง องนั้นมีค าม ัมพันธ์กัน
ในขณะที่ ผ ลการ ิ จั ย ด้ า นองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ พบ ่ า
ัด ่ นการถือ ุ้นของครอบครั ที่ เพิ่ มขึ้นมีผลต่อจาน นของคณะกรรมการ
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ตร จ อบเพิ่มขึ้น อธิบายได้ ่า ครอบครั อาจใ ้ค าม าคัญกับการ นับ นุน
ในกิจกรรมการตร จ อบเพื่อรั ก าชื่อเ ียงและภาพลัก ณ์ ด้านค ามโปร่งใ
แ ดงถึง ค ามรับผิดชอบที่ มีต่ อกิจการและคานึง ถึง ค ามอยู่ รอดของกิ จ การ
ในระยะยา จึงใ ้ค าม าคัญกับธรรมาภิบาลในเรื่องดังกล่า (Tayatong et
al., 2018) อย่างไรก็ตาม จาน นกรรมการ ัด ่ นกรรมการอิ ระ และค าม
เชี่ ย ชาญในด้ า นบั ญ ชี รื อ การเงิ น ของคณะกรรมการตร จ อบ ไม่ พ บ
ค าม ัมพันธ์ อาจเป็นเพราะมีการปรับเปลี่ยนจาน นคณะกรรมการเพิ่มขึ้น รือ
ลดลงในระ ่างปที่ทาการ ิจัย โดยขึ้นอยู่กับ ถานการณ์ทางเ ร ฐกิจ และ
ค ามจาเป็นในการบริ ารงานในแต่ละช่ งเ ลา (Poutziouris et al., 2006)
ทั้ ง นี้ ข้อ ั ง เกตจากผลการ ิ จัย ชี้ใ ้ เ ็ น ่า องค์ป ระกอบของคณะกรรมการ
มีจาน นไม่น้อยก ่าแน ปฏิบัติที่ดีของ น่ ยงานกากับดูแล รือในอีกด้าน นึ่ง
อาจกล่า ได้ ่า การที่ครอบครั มีอานาจในระดับค บคุมกิจการได้ ทาใ ้ปัญ า
ของค ามไม่เท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล (Information Asymmetry) มีน้อย
ก ่าโครง ร้างการถือ ุ้นที่มี การกระจายตั (Al-okaily & Naueihed, 2020)
และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการตร จ อบ (Jensen & Meckling, 1976)
ผลจากการ ิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนในการตัด ินใจลงทุน
ในบริ ัทจดทะเบียนที่มี ัด ่ นการถือ ุ้นกระจุกตั ในกลุ่มครอบครั ร มไปถึง
น่ ยงานกากับดูแลตลาดทุนอาจมีการทบท นแน ปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล
า รับบริ ัท ที่มีลัก ณะดังกล่า เป็นการเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม ผลการ ึก าครั้งนี้ ึก ากับทุกกลุ่มอุต า กรรม และ
ตลาด ลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ า รับการ ิจัยในครั้งต่อไปอาจจะ ึก าเป็นราย
อุต า กรรม รือแยกเป็น ประเภทตลาด ลักทรัพย์เปรียบเทียบกัน นอกจากนี้
ยั ง อาจน าไป ึ ก ากั บ ค าม ั ม พั น ธ์ อื่ น อาทิ คุ ณ ภาพก าไร รื อ ผลการ
ดาเนินงาน ซึ่งอาจทาใ ้ได้ผลการ ึก าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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