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บทคดัย่อ 
 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของผลการด าเนินงานและ
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากการเก็บ
ขอ้มูลจากรายงานประจ าปี รายงานทางการเงิน แบบแสดงรายงานประจ าปี (56-1) และเวบ็ไซตข์อง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2556 จ านวน 1,545 ขอ้มูล โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ตวัแปรตาม ได้แก่ ค่าตอบแทน
ผูบ้ริหาร (PAY) และตัวแปรอิสระ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)   ก าไร
(ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) อตัราส่วนราคา
ก าไรต่อหุน้ (PE) และรายได ้ส่วนตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ ขนาดของกิจการซ่ึงวดัค่าจากสินทรัพยร์วม 
(หน่วย : พนัลา้นบาท) และอายขุองกิจการ (หน่วย : ปี) 
 
ผลจากการศึกษาพบวา่วา่บริษทัส่วนใหญ่จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารจ านวนมากกวา่ 40,000,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 25.83 รองลงมาจ่ายค่าตอบแทนต ่ากวา่ 10,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.35 ส่วน
การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณพบว่าท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 99 พบวา่ ผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนผูบ้ริหาร โดยตวัแปรอิสระท่ีใชแ้ทน
ผลการด าเนินงานไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ก าไร(ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี
เงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคือเม่ือกิจการมีการบริหารผลการด าเนินงาน



 

จ 

ดีส่งผลให้มีก าไรสูงข้ึนจะมีการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารเพิ่มข้ึนดว้ย ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อตัราส่วนราคาก าไรสุทธิต่อหุ้น ไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตวัแปรควบคุมได้แก่ ขนาดของ
กิจการซ่ึงวดัค่าจากสินทรัพย์รวมและอายุของกิจการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับค่าตอบแทน
ผูบ้ริหารซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัในอดีต กล่าวคือกิจการท่ีมีขนาดใหญ่และมีอายุท่ียาวนานจะ
สามารถสร้างผลก าไรและยอดขายไดดี้กว่ากิจการท่ีมีขนาดเล็ก ดงันั้นจึงสามารถจ่ายค่าตอบแทน
ผูบ้ริหารสูงข้ึนด้วยทั้ งน้ีจากการเปล่ียนโดยวดัขนาดกิจการด้วยลอการิทึมธรรมชาติ (Natural 
logarithms) โดยผลการศึกษายงัคงเดิม 
  



 

ฉ 

 
Independent Study Title Relationship Between Firm Performance and 

Management Remuneration of Listed Companies in The 
Stock Exchange of Thailand 

 
Author Mr. Nattakarn  Sriwichai 
 
Degree Master of Accounting 
 
Advisor Lect. Dr. Pitima  Diskulnetivitya 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this independent study is to investigate the relationship between firm 
performance and management remuneration of listed companies in The Stock Exchange of 
Thailand using data collected from annual reports, financial statements, annual registration 
statements (Form 56-1) and firm websites. This independent study was carried out from 2009 to 
2013 on 1,545 datas and data analyzed and evaluated by using multiple regression analysis. The 
dependent variable was management remuneration. The independent variables were return on 
assets (ROA), earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA), price-
earnings ratio (PE) and income. The control variables were size of firms, measured by total assets 
(unit : thousand million baht) and age of firms (unit : years). 
 
The results of the study showed that for 25.83 percent of firms, management remuneration was 
over forty million baht, with 17.35 percent paying less than ten million baht. And the results from 
multiple regression analysis showed that at the significant level 0.01 or 99 percent confidence 
level, company performance related positively to management remuneration of listed companies 
in The stock exchange of Thailand. The company performance variables, return on assets and 
earnings before interest, tax, depreciation and amortization also showed a positive relationship 
with management remuneration of listed companies in The stock exchange of Thailand. 
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Therefore, firms with good performance can increase the profits, resulting in increasing 
management remuneration, in accordance with the hypothesis. However, price-earnings ratio had 
no significant effect on management remuneration. The control variables, size of firms measured 
by total assets and age of firm were positively related to management remuneration, in other 
words, large and established firms can therefore generate higher profits than small firms, which 
concurred with previous research results. Beside, when transformed size of firms by natural 
logarithms, the results showed the same. 


