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บทคัดย่อ
การศึกษาในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสี่ยงกับ
ระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินประจาปี ของบริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปี 2561 จานวน 429 บริษทั
จากการศึกษา พบว่า ค่า Z-Score ที่ใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยงว่าบริษัทนัน้ ๆ
มีโอกาสมากแค่ไหนทีจ่ ะเข้าสูภ่ าวะล้มละลาย และการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากความเห็นแบบไม่มเี งื่อนไข มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
กับระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี ในขณะที่การตรวจสอบโดยสานักงาน
สอบบัญชีขนาดใหญ่ (BIG 4) และขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตกิ บั ระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี
คาสาคัญ: ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี รายงานผู้สอบบัญชี ระยะเวลา
ตรวจสอบบัญชี

Independent Study Title
Author
Degree
Independent Study Advisor
Academic Years

The Relationship between Risk Levels and Audit
Report Lag of Listed Companies in Thailand
Miss Potjanart Talasak
Master of Accounting
Assistant Professor Dr. Wasinee Thammasiri
2019

Abstract
The objective of this study is to examine the relationship between risk levels and
the time period of the auditor’s reports or audit report lag of listed companies in Thailand.
The data are from the financial statement of 429 listed companies in 2018.
The results of the study indicate that Z-Score, the indicator of bankruptcy risk,
and modified audit opinion have statistically significant positive relationships with audit
report lag. Big 4 accounting firms, and size of the company have statistically significant
negative relationships with audit report lag.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในสภาวะวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากขึน้ อาจเกิดความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ อย่างแน่ ชดั ความเสีย่ งทางธุรกิจ (Business
Risk) แต่ละธุรกิจแตกต่างกัน ซึ่งผลเสียจะมากหรือน้อยนัน้ ขึน้ อยู่กบั การเตรียมพร้อมรับมือและ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของผูป้ ระกอบการ โดยความเสี่ยงหลักแบ่งออกเป็ น 2
ประเภท ได้แก่ ความเสีย่ งภายใน (Internal risk) และความเสีย่ งภายนอก (External risk)
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 เรื่องวัตถุประสงค์โดยรวมของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี พ.ศ. 2555 ระบุวา่ การปฏิบตั งิ านการ
ตรวจสอบบัญชีนนั ้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งการปฏิบตั งิ าน
สอบบัญชีดงั กล่าวอาจเกิดความเสี่ยงต่อผูส้ อบบัญชี ได้ในหลายรูปแบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไ ด้
ดังนัน้ ผูส้ อบบัญชีจงึ ต้องใช้วจิ ารณญาณเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพในการประเมินความเสีย่ งการสอบ
บัญชี (Audit Risk Assessment) ในทุกขันตอนของกระบวนการตรวจสอบบั
้
ญชี เพื่อให้แน่ใจว่า
ความเสี่ยงได้ลดลง จนถึงระดับต่ าสุดที่ยอมรับได้ ซึ่งความเสีย่ งในการสอบบัญชี (Risk) ได้แก่
ความเสี่ยงสืบเนื่อง (Inherent Risk) เป็ นความเสีย่ งที่ไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ เกิดจากประมาณการ
ทางบัญชี หรือความผิดปกติท่มี สี าระสาคัญต่องบการเงิน ความเสี่ยงจากการควบคุม (Control
Risk) เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการควบคุมภายในของกิจการไม่สามารถป้ องกันหรือแก้ไขได้
และความเสี่ยงจากการตรวจสอบ (Detection Risk) เป็ นความเสี่ยงที่วธิ กี ารสอบบัญชีท่ใี ช้ไม่
สามารถพบความผิดพลาดหรือความผิดปกติท่เี กิดขึน้ ต่องบการเงิน ความเสี่ยงที่เพิม่ ขึน้ อาจ
ส่งผลให้ผสู้ อบบัญชีจะต้องขยายขอบเขตการตรวจสอบ และต้องใช้เวลาตรวจสอบนานยิ่งขึ้น
(สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555)
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อความโปร่งใสและเป็ นธรรมต่อการลงทุน
บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องจัดทาและนาส่งข้อมูลในระยะเวลาที่
กาหนด ได้แก่ ข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชี คือ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี เป็ นต้น และข้อมูลตามเหตุการณ์ ในกรณีท่มี เี หตุการณ์ ใด
สาคัญเกิดขึน้ เช่น คณะกรรมการบริษทั มีมติจ่ายหรืองดจ่ายเงินปั นผล การเพิม่ ทุน การควบรวม
กิจการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ หรือมีเหตุการณ์ท่กี ระทบต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษทั อย่างมีนยั สาคัญ เป็ นต้น ซึ่งบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบาง
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บริษทั อาจมีการนาส่งข้อมูลล่าช้าหรือเกินระยะเวลาที่กาหนด โดยจะมีความเสี่ยงที่ทาให้เกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าวได้ ยกตัวอย่างเช่น กิจการมีจานวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท ที่
เกีย่ วข้องกันมาก ทาให้ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการจัดทาและรวบรวมข้อมูลนาน และความเห็นของ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตที่มเี งื่อนไข ทาให้มปี ั ญหาหรือข้อสงสัยเกีย่ วกับความเห็นในการออกงบ
การเงิน และบริษทั ที่มผี ลขาดทุน อยากจะให้ราคาหุ้นทรงตัวก่อน ยังไม่อยากให้หุ้นตกตอนนี้
เป็ นต้น ส่งผลให้นักลงทุนนาข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะไปใช้ไม่ทนั ต่อการตัดสินใจลงทุนใน
ธุรกิจนัน้ ซึ่งจะต้องตระหนักถึงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจลงทุนในงบการเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย, 2562)
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ย่อมมีความเสีย่ ง ซึ่งต้องใช้ขอ้ มูลทีเ่ ปิ ดเผย
ต่อสาธารณะไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจนัน้
จากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาของเกรียงไกร บุญเลิศอุทยั และคณะฯ (2562) ได้ศกึ ษาผลกระทบ
ของคะแนนการกากับดูแลกิจการและคุณลักษณะคณะกรรมการบริษทั ต่อความทันเวลาของ
งบการเงิน และงานวิจยั ของสุวดี สัตยารักษ์วทิ ย์ และอัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ (2555) ได้ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการและระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงานการสอบบัญชี
ซึ่งงานวิจยั ดังกล่าวได้ศกึ ษาเพียงตัวแปรที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการเท่านัน้ และงานวิจยั
ของนนทวรรณ ยมจินดา และคณะฯ (2562) ได้ศกึ ษาความเสีย่ งในการสอบบัญชีกบั ระยะเวลา
การออกรายงานผูส้ อบบัญชี : กรณีรายงานการสอบบัญชีทม่ี กี ารระบุถงึ เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ซึ่งงานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาตัวแปรทีเ่ กีย่ วกับความเสีย่ งในการสอบบัญชี ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน ผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ ขนาดของกิจการ รายได้ของกิจการ ประเภทการแสดง
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี สานักงานสอบบัญชีท่อี ยู่ในกลุ่ม Big 4 คือ PWC EY Deloitte และ
KPMG เท่านัน้ โดยยังมีปัจจัยอื่นเพิม่ เติมทีส่ ่งผลต่อระยะเวลาทีใ่ ช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี
ดังนัน้ ผูท้ าวิจยั จึงได้ทาการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสีย่ งกับระยะเวลา
ที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชีของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณาความเสีย่ งของบริษทั โดยปั จจัยทีน่ ามาเลือกใช้ ได้แก่ ความเห็น
ของผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต Altman Z-Score การขึ้นเครื่องหมายห้ามหรือเตือนให้นักลงทุน
ระมัดระวังในประเด็นต่าง ๆ จานวนบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน อัตราส่วน
หนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ทีม่ ผี ลขาดทุน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสี่ยง
กับระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการออกรายงานผู้สอบบัญชีของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสี่ยงกับระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการ
ออกรายงานผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตการวิจยั
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสี่ยงกับระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการออก
รายงานผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้ มูลงบ
การเงินประจาปี ของบริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้น บริษทั ในกลุ่มธนาคาร
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
รวมถึงบริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทที่มีระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงานการสอบบัญชี
ยาวนานกว่าผิดปกติภายหลัง 90 วัน หลังวันปิ ดงบ และบริษทั ที่ไม่ได้มกี ารออกรายงานการสอบ
บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2561

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ทราบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสี่ยงกับระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการออก
รายงานผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
โดยระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง 2559) ซึ่งผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เป็ นผูแ้ สดงความเห็นต่องบการเงินทีต่ รวจสอบว่า งบการเงินนัน้ ถูกต้องตามควรในสาระสาคัญและ
ได้จดั ทาตามมาตราฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ มีขอ้ บ่งชีใ้ นเรื่องความผิดปกติทผ่ี วู้ เิ คราะห์
งบการเงินควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษหรือไม่ ซึ่งผูส้ อบบัญชี จึงจะต้องมีความเป็ นอิสระและไม่มี
ส่วนได้เสียกับกิจการ
ดังนัน้ รายงานผูส้ อบบัญชี จึงได้ระบุถงึ ความเห็นของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินที่แสดงให้
เห็นว่า การตรวจสอบเป็ นแบบใด เกณฑ์ในการแสดงความเห็น การดาเนินงานต่อเนื่อง เรื่องสาคัญ
ในการตรวจสอบ ข้อมูลอื่น ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูท้ ่มี หี น้าทีก่ ากับดูแลต่องบการเงิน
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงิน โดยการแสดงความเห็นแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. รายงานทีผ่ สู้ อบบัญชี แสดงความเห็นแบบไม่มเี งื่อนไข เป็ นงบการเงินแสดงถูกต้อง
ตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน และไม่มีเหตุการณ์ท่ที าให้เกิดการแสดงความเห็นที่
เปลีย่ นแปลงไป
2. รายงานที่ผสู้ อบบัญชี แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข เป็ นงบการเงินแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ เช่น การลงบันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่ าไปกว่า
ความเป็ นจริง จากประสบการณ์ทไ่ี ม่ได้รบั ชาระเงินจากลูกหนี้ หรือการปกปิ ดการจากัดการตรวจสอบ
ของผูส้ อบบัญชี แต่ผลกระทบไม่แผ่กระจายไปยังองค์ประกอบหรืองบการเงินอื่นๆ
3. รายงานที่ผสู้ อบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เป็ นงบการเงินแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญและมีผลกระทบแผ่กระจาย
4. รายงานทีผ่ สู้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็น เมื่อผูส้ อบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการ
ตรวจสอบทีเ่ หมาะสมได้อย่างเพียงพอและมีผลกระทบแผ่กระจาย
นอกจากนัน้ มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 706 (ปรับปรุง 2559) ได้ระบุวา่ การเพิม่ วรรค
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่เี น้น เป็ นเรื่องที่ได้แสดงหรือเปิ ดเผยไว้แล้วอย่างเหมาะสมในงบการเงิน
เท่านัน้ ซึ่งภายใต้ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชีแล้ว เป็ นเรี่องที่มคี วามสาคัญและจาเป็ นต่อความ
เข้าใจของผูใ้ ช้งบการเงิน โดยต้องได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอและเหมาะสมว่า
เรื่องดังกล่าว ไม่ได้ขดั ต่อข้อเท็จจริง ตัวอย่างเช่น
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- ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตของคดีความหรือการดาเนินการ
ทางกฎหมายทีส่ าคัญ
- เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่สาคัญที่เกิดขึน้ ระหว่างวันที่ในงบการเงิน
และวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชี
- การนามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมี
สาระสาคัญต่องบการเงิน
- เหตุการณ์ร้ายแรงที่สาคัญที่ได้มผี ลกระทบหรือยังคงมีผลกระทบที่สาคัญต่อฐานะ
ทางการเงินของกิจการ
โดยข้อมูลและเหตุการณ์ท่เี น้นดังกล่าว จะมีการแสดงอยู่ต่อท้ายทันทีหลังวรรคความเห็น
และต้องระบุวา่ ความเห็นของผูส้ อบบัญชีไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องทีเ่ น้นดังกล่าว
ดังนัน้ งบการเงินต้องได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตและแสดงความเห็น
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่งผูท้ ่จี ะนาข้อมูลในงบการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน
จะต้องให้ความสาคัญกับรายงานของผู้สอบบัญชี ยิง่ เมื่อผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขแล้วนัน้ นอกจากนี้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและวิธกี ารตรวจสอบ
มากกว่าบริษทั ทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข เนื่องจากบริษทั ดังกล่าว
มีค วามเสี่ยงที่ส่ งต่อผลการด าเนินกิจการและมีข้อมูลที่ข ดั ต่ อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
ซึ่งอาจส่งผลต่อระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี ดังนัน้ ผูใ้ ช้งบการเงิน
จะต้องมีการตระหนักถึงเหตุการณ์ทส่ี าคัญทีจ่ ะกระทบต่องบการเงินต่อไป
โดยการวิจยั ของ Ahmad & Kamarudin (2003) พบว่า ความเห็นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
ทีน่ อกเหนือจากการแสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข มีผลต่อความล่าช้าในการตรวจสอบมีระยะ
เวลานานมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนนทวรรณ ยมจินดา และคณะฯ (2562) ทีพ่ บว่า
การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในรู ปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแสดงความเห็นแบบมี
เงื่อนไข งบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็นในงบการเงินใช้ระยะเวลาในการออกรายงาน
ผู้สอบบัญชีมากกว่าการแสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข หรือไม่มีเงื่อนไข แต่มีข้อสังเกต
เนื่องจากผูส้ อบบัญชีต้องใช้เวลาเพิม่ ขึน้ ในการเจรจากับฝ่ ายบริหารของบริษทั ถึงความผิดปกติ
ของงบการเงิน รวมทัง้ เพิม่ ขอบเขตในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวบรวมหลักฐาน
ความผิดปกติของงบการเงิน
Altman Z-Score ค่าดัชนี วดั การล้มละลายของธุรกิ จ
เนื่องจากการศึกษาในครัง้ นี้ ได้นาค่า Z-Score มาใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการวิจยั ซึ่งเป็ นผลงาน
ของ Edward Altman (1968) ศาสตราจารย์ดา้ น Finance ที่ New York University Stern’s School
of Business โดยมีแนวคิดที่นาข้อมูลงบการเงินไปใช้ในการชีว้ ดั และประเมินระดับความเสี่ยงว่า
บริษทั นัน้ ๆ มีโอกาสมากแค่ไหนทีจ่ ะเข้าสู่ภาวะล้มละลาย (Bankruptcy)
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Altman Z-Score ในรูปแบบดัง้ เดิม (Original) นัน้ ถูกสร้างมาเพื่อใช้ในการประเมินบริษัท
ที่เป็ นผูผ้ ลิตสินค้า (Manufacturing Firm) ที่มสี นิ ทรัพย์มากกว่า 1 ล้านดอลลาห์สหรัฐขึน้ ไป แต่
อย่างไรก็ตามหลังจากนัน้ ศาสตราจารย์ Edward Altman ได้ทาการพัฒนาต่อยอดและปรับ ปรุ ง
Altman Z-Score Original ให้สามารถนาไปใช้ประเมินบริษทั เอกชน (ที่ไม่ได้ทาการซื้อขายอยู่ใน
ตลาดหุ้น) และได้มี Revised Altman Z-Score (1985) ซึ่งได้ทาการปรับปรุง เพื่อที่จะคานวนค่า
Z-Score ส าหรับ บริษัท ที่ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ผ ลิต สิ น ค้ า (Non-Manufacturing firm) โดยค่ า Z-score
ประกอบด้วย 4 อัตราส่วน ซึ่งมีสมการ ดังนี้
Z-Score = อัต ราส่ ว นเงิน ทุ น หมุ น เวีย นต่ อ สิน ทรัพ ย์ร วม+อัต ราส่ ว นก าไรสะสมต่ อ
สินทรัพย์รวม + อัตราส่วนกาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีต่อสินทรัพย์รวม + อัตราส่วนมูลค่าหุ้น
ตามราคาตลาดต่อหนี้สนิ รวม
1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม เป็ นตัวชีว้ ดั ถึงสภาพคล่องของบริษทั
ในการดาเนินงาน โดยเงินทุนหมุนเวียนนัน้ คานวนมาจากการนาสินทรัพย์หมุนเวียน (Total
Current Assets) หักลบด้วยหนี้สนิ หมุนเวียน (Total Current Liability)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม =

Working Capital

(เท่า)

Total Assets

2. อัตราส่วนกาไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม สามารถใช้ชว้ี ดั ได้ว่าบริษทั ได้มกี ารสะสมเงินทุน
ไว้สาหรับการขยายกิจการหรือไม่ ถ้าอัตราส่วนนี้สูงหมายความว่าบริษทั มีศกั ยภาพในการลงทุน
ขยายกิจการด้วยเงินทุนของตัวเองโดยไม่ตอ้ งทาการกูย้ มื หรือเพิม่ ทุน
อัตราส่วนกาไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม =

Retained Earning
Total Assets

(เท่า)

3. อัตราส่วนกาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีต่อสินทรัพย์ร วม เป็ นการหา Return on
Assets แบบทีไ่ ม่นาภาษีและค่าเสื่อมเข้ามาคานวน เนื่องจากในสหรัฐนโยบายทางบัญชีของแต่ละ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษีนนั ้ ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินได้มาก
อัตราส่วนกาไรก่อนหักดอกเบีย้ และภาษีต่อสินทรัพย์รวม =

EBITDA

(เท่า)

Total Assets
4. อัตราส่วนมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาดต่อหนี้สนิ รวม ทาให้ทราบว่ามูลค่าตลาดของบริษทั
และหนี้สนิ รวมปั จจุบนั อยู่ในระดับทีน่ ่ าเป็ นห่วงหรือไม่ เนื่องจากถ้ามูลค่าตลาดของบริษทั ลดลง
ต่ากว่าหนี้สนิ รวมเมื่อไหร่ถอื ว่าบริษทั นัน้ อยู่ในวิกฤตทางการเงินอย่างแน่นอน
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อัตราส่วนมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาดต่อหนี้สนิ รวม =

Market Capitalization
Total Liability

(เท่า)

ซึ่งค่า Z ทีไ่ ด้ออกมาจากสูตรคานวณข้างต้น สามารถนามาตีความได้ดงั นี้
- ค่า Z มากกว่าหรือเท่ากับ 2.9 หมายถึง บริษทั มีความมันคงทางการเงิ
่
น
- ค่ า Z ระหว่า ง 1.23 ถึง 2.8 หมายถึง บริษัท มีค วามมันคงทางการเงิ
่
น แต่ ค วร
ระมัดระวัง
- ค่า Z น้อยกว่า 1.23 หมายถึง มีความเป็ นไปได้สูงทีบ่ ริษทั จะล้มละลาย/เพิม่ ทุน
บริษทั ที่มคี วามเสีย่ งในการล้มละลายสูง ถือว่าเป็ นบริษทั ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงใน
การสอบบัญชีดว้ ย เนื่องจากผูบ้ ริหารของบริษทั เหล่านี้ มีแรงจูงใจในการบริหารกาไรและตกแต่ง
ตัวเลขในงบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินทีด่ เี กินจริง นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชี อาจเห็นว่า หาก
บริษทั เหล่านี้ล้มละลายและนักลงทุนมีผลขาดทุ น นักลงทุนอาจฟ้ องร้องผูส้ อบบัญชี ในกรณีท่ี
งบการเงินทีใ่ ช้ในการตัดสินใจมีขอ้ มูลทีผ่ ดิ พลาด ซึ่งอาจส่งผลต่อรายงานผูส้ อบบัญชีและระยะเวลา
ทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี
ข้อจากัดของ Altman Z-Score คือ การทีไ่ ม่สามารถนาไปใช้ประเมินบริษทั ทีท่ าธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการเงินเช่น บริษทั ที่อยู่ในกลุ่ม Finance หรือธนาคารได้ เนื่องจากความแตกต่าง
ของความสามารถในการ Leverage เงินทุน วิธกี ารบันทึกรายได้และต้นทุนรวมถึงการจัดการ
แหล่งเงินทุนต่างๆ
โดยการวิจยั ของ Anjum, S. (2012) พบว่า Altman Z-Score สามารถทานายประสิทธิภาพ
ทางการเงินหรือการล้มละลายได้นานถึง 2-3 ปี
ซึ่งนักวิจยั หลายคนใช้ Altman Z-Score เป็ นตัวแปรอธิบายสาหรับการชีว้ ดั และประเมิน
ระดับความเสีย่ งว่าบริษทั นัน้ ๆ มีโอกาสมากแค่ไหนทีจ่ ะเข้าสู่ภาวะล้มละลาย (Bankruptcy) โดย
การวิจยั ของ Apergis, N. et al. (2011) ได้ศกึ ษาความน่าจะเป็ นของการล้มละลายและราคาหุ้น :
ผลกระทบของข้อมูลคะแนน Altman Z-Score ต่อราคาหุน้ ผ่านข้อมูลแผง และการวิจยั ของ Thai,
S. B. et al. (2014) ได้ศกึ ษา Altman Z-Score ในรูปแบบปรับปรุงใหม่ สาหรับบริษทั ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซา มาเลเซีย และการวิจยั ของ Susilowati, E., & Simangunsong, J. M.
(2019) ได้ศกึ ษาความเครียดทางการเงิน การวิเคราะห์การล้มละลาย และผลกระทบต่อราคาหุ้น
ของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อนิ โดนีเซีย กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยวิธี Altman
Z-Score เพื่อหาแนวโน้มการล้มละลายทีอ่ าจเกิดขึน้
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การขึน้ เครื่องหมายห้ามหรือเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในประเด็นต่างๆ
เนื่องจากการศึกษาในครัง้ นี้ ได้นาการขึน้ เครื่องหมายห้ามหรือเตือนมาใช้เป็ นส่วนหนึ่ง
ในการวิจยั ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาหนดการขึน้ เครื่องหมายห้ามหรือเตือนให้
นักลงทุนระมัดระวังในประเด็นต่างๆ ได้แก่
1. H (Trading Halt) : การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชวคราว
ั่
อาจเพราะมีขา่ วทีส่ ่งผลกระทบ
ต่อราคาหุ้น แต่บริษทั ยังไม่ได้แจ้งข้อมูล หรืออยู่ระหว่างรอเปิ ดเผยข้อมูล หรือมีเหตุอ่นื ที่อาจ
กระทบต่อการซื้อขายอย่างร้ายแรง
2. SP (Trading Suspension) : การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชวคราว
ั่
เมื่อเกิดเหตุการณ์
เช่นเดียวกับการขึน้ เครื่องหมาย H แต่บริษทั ยังไม่ สามารถชีแ้ จงหรือเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯได้ หรืออาจฝ่ าฝื น ละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย รวมทัง้ ไม่ส่งงบการเงินให้ภายใน
เวลากาหนด
3. NP (Notice Pending) : บริษทั มีขอ้ มูลทีต่ อ้ งรายงาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่าง
รอข้อมูลจากบริษทั
4. NR (Notice Received) : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั การชีแ้ จงข้อมูลจากบริษทั แล้ว
5. NC (Non-Compliance) : บริษทั ทีเ่ ข้าข่ายการถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. ST (Stabilization) : หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารซื้อหุน้ เพือ่ ส่งมอบหุน้ ทีจ่ ดั สรร
เกิน
7. เครื่องหมาย “ตระกูล T” เป็ นเครื่องหมายแสดงหลักทรัพย์ทเ่ี ข้าข่ายมาตรการกากับ
การซื้อขายตามระดับ 1 – 3 เป็ นเครื่องหมายทีบ่ อกระดับการติดแคชบาลานซ์ของหุน้ ทีม่ กี ารซือ้
ขายผิดปกติ ดังนี้
7.1 T1 (Trading Alert Level 1) : ระดับ 1 Cash Balance
7.2 T2 (Trading Alert Level 2) : ระดับ 2 ห้ามคานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash
Balance
7.3 T3 (Trading Alert Level 3) : ระดับ 3 ห้าม Net Settlement, ห้ามคานวณวงเงิน
ซื้อขาย และ Cash Balance
Cash Balance หมายความว่า นักลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์
เท่านัน้ โดยวางเงินสดไว้กบั โบรกเกอร์เต็มจานวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
ห้ามคานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามโบรกเกอร์ใช้หลักทรัพย์เป็ นหลักประกัน
ในการคานวณวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ในทุกประเภทบัญชี
ห้าม Net Settlement หมายความว่า ห้ามโบรกเกอร์หกั กลบราคาค่าซื้อกับราคาค่า
ขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืน
เป็ นวงเงินในวันทาการถัดไป)
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8. เครื่องหมาย “C” เป็ นเครื่องหมายเตือนผูล้ งทุน กรณีบริษทั จดทะเบียนมีเหตุการณ์
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดาเนินธุรกิจ ซึ่งผูล้ งทุนจะต้องซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านัน้ โดยเริม่ ใช้เครื่องหมายดังกล่าว ตัง้ แต่วนั ที่ 2
กรกฎาคม 2561 ทัง้ นี้ การพิจารณาส่วนของผูถ้ อื หุน้ และรายงานของผูส้ อบบัญชีจะเริม่ พิจารณา
จากงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป ซึ่งเหตุท่อี าจมีผลกระทบ
ต่อฐานะการเงินและการดาเนินธุรกิจของบริษทั จดทะเบียน มีดงั นี้
(1) ฐานะการเงิน
- ส่วนของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่า 50% ของทุนชาระแล้ว โดยพิจารณาจากงบการเงิน
ทีผ่ า่ นการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี โดยไม่มกี ารปรับปรุงรายการ
- บริษทั ที่เป็ นสถาบันการเงิน บริษทั หลักทรัพย์ บริษทั ประกันชีวติ /ประกัน
วินาศภัย ถูกหน่ วยงานกากับดูแลมีคาสังที
่ ่เปิ ดเผยเป็ นการทัวไปให้
่
แก้ไขฐานะการเงินหรือ การ
ดาเนินงานโดยให้ระงับการดาเนินการบางส่วนหรือไม่ให้ขยายธุรกิจเป็ นการชัวคราว
่
ซึ่งคาสัง่
ดังกล่าวมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
- บริษทั หรือเจ้าหนี้หรือหน่ วยงานกากับดูแลยื่นคาร้องขอฟื้ นฟูกจิ การของ
บริษทั และศาลรับคาร้องไว้แล้ว
- บริษทั ถูกเจ้าหนี้ย่นื ฟ้ องล้มละลายและศาลรับคาฟ้ องไว้แล้ว
(2) งบการเงิน
- รายงานของผูส้ อบบัญชีมลี กั ษณะไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเนื่องจาก
ถูกจากัดขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบโดยบริษทั หรือกรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษทั
- สานักงาน ก.ล.ต. มีคาสังให้
่ บริษัทแก้ไขงบการเงิน หรือมีคาสังให้
่ มกี าร
ตรวจสอบเป็ นกรณีพเิ ศษ (Special Audit)
(3) ลักษณะธุรกิจ
- บริษทั จดทะเบียนที่มสี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปของเงินสด
หรือหลักทรัพย์ระยะสัน้ (Cash Company)
จานวนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม ได้ระบุ
ไว้วา่ งบการเงินของกลุ่มกิจการทีม่ กี ารนาเสนอสินทรัพย์หนี้สนิ ส่วนของเจ้าของ รายได้ค่าใช้จ่าย
และกระแสเงินสดของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยเสมือนว่าเป็ นของหน่ วยงานทางเศรษฐกิจ
หน่วยงานเดียว ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสีย่ งของกิจการในดาเนินธุรกิจได้
โดยการวิจยั ของ Ng & Tai (1994) และ Jaggi & Tsui (1999) พบว่า มีค วามสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างจานวนบริษทั ย่อยกับระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี
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อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
บ่งบอกว่าบริษัทมีภาระหนี้สนิ คิดเป็ นกี่เท่าของทุนหรือส่วนของเจ้าของ ทัง้ นี้ไม่ได้มี
การกาหนดไว้แน่นอนว่าค่าD/E ต้องเป็ นเท่าไหร่ เนื่องจากขึน้ อยู่กบั ประเภทของธุรกิจด้วย เช่น
กลุ่มธุรกิจธนาคาร สินเชื่อ และประกันทีม่ ผี ลิตภัณฑ์หลักคือ เงินฝากทีจ่ ะถูกนับเป็ นหนี้ สนิ ของ
บริษทั ในขณะที่การปล่อยกู้นบั เป็ นสินทรัพย์ของบริษทั ด้วยลักษณะการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม
อุตสาหกรรมนี้จงึ มีค่าD/E ทีค่ ่อนข้างสูง
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ =

Total Liability

(เท่า)

Total Equity
โดยจากการวิจยั ของ Ahmad & Kamarudin (2003) พบว่า บริษทั ทีม่ สี ดั ส่วนหนี้ต่อสินทรัพย์
รวมสูง มีผลต่อความล่าช้าในการตรวจสอบมีระยะเวลานานมากขึน้
อย่างไรก็ตามการวิจยั ของ Owusu-Ansah & Leventis (2006) พบว่า อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุ้นไม่มผี ลต่อระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี ซึ่งผลสรุป
ของงานวิจยั ได้ขดั แย้งกัน
บริ ษทั ที่มีผลขาดทุน
ความเสีย่ งทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ความเสีย่ งและความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างแน่ชดั
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) แต่ละธุรกิจแตกต่างกัน ส่งผลให้บริษทั ตกอยู่ในสถานะ
ขาดทุนได้ ซึ่งผลเสียจะมากหรือน้อยนัน้ ขึน้ อยู่กบั การเตรียมพร้อมรับมือและความสามารถใน
การจัดการความเสีย่ งของผูป้ ระกอบการ โดยความเสีย่ งหลัก แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. ความเสี่ยงภายใน (Internal risk) หรือ ความเสี่ยงที่ไม่ เป็ นระบบ (Unsystematic
Risk) หรือ ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ส่งผลกระทบภายใน
องค์กร โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ ยกตัวอย่าง
เช่น ความเสีย่ งจากการบริหาร (Management risk) เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากนโยบายขององค์กร
และการวางแผนการบริหารภายในองค์กร ความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงิน (Financial risk)
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดขึน้ กับธุรกิจที่มหี นี้สนิ มาก เพราะธุรกิจมีโอกาสที่จะสูญเสียกาไรจากการมี
ภาระหนี้สนิ และต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) และยังมีความเสี่ยงที่ธุรกิจจะล้มละลาย หาก
ธุรกิจไม่สามารถสร้างกาไรหรือกระแสเงินสดออกมาเพื่อชาระคืนหนี้สินที่มไี ด้และความเสี่ยง
เกี่ยวกับพนักงาน (Employee risk) เป็ นความเสี่ยงที่มีสาเหตุมากจาก พนักงานภายในองค์กร
เช่น การลาออกของพนักงานทีม่ ตี าแหน่งหน้าทีท่ ่สี าคัญต่อการดาเนินธุรกิจ หรือการทางานโดย
ทุจริต เป็ นต้น
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2. ความเสี่ยงภายนอก (External risk) หรือ ความเสี่ยงที่เป็ นระบบ (Systematic Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากระบบเศรษฐกิจของโลก ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลเสียหายจะมี
ผลต่ อธุ รกิจทัง้ หมดในระบบไปในทิศทางเดียวกัน แต่ ขนาดความเสียหายอาจจะไม่ เท่ ากัน
ยกตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงของสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของภาครัฐ (Economic risk) เป็ น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลก หรือเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลโดยตรงกับอุปสงค์
(Demand) และอุ ปทาน (Supply) ภายในระบบเศรษฐกิจ และจะส่ งผลกระทบสืบเนื่ องมายัง
อุตสาหกรรม ซึ่งจะกระทบกับยอดขาย หรือกาไรของธุรกิจ ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและ
สังคม (Political risk) เป็ นความเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง และความเสี่ยง
ทางภัยพิบตั ธิ รรมชาติ (Natural risk) เป็ นผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ เมื่อมีภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ
(Natural Disaster) เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุ เป็ นต้น
โดยการวิจยั ของ Ahmad & Kamarudin (2003) พบว่า บริษัทที่มีผลขาดทุน มีผลต่อ
ความล่าช้าในการตรวจสอบมีระยะเวลานานมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนนทวรรณ
ยมจินดา และคณะฯ (2562) ที่พบว่า บริษทั ที่มผี ลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิใช้ระยะเวลาใน
การออกรายงานผูส้ อบบัญชีมากกว่าบริษทั ที่มผี ลการดาเนินงานกาไรสุทธิ เนื่องจากบริษทั ทีม่ ี
ผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ ผู้สอบบัญชีใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องเพิม่ มากขึน้
รวมถึงอาจต้องทาการตรวจสอบการทุจริตเพิม่ เติม จึงส่งผลให้ผสู้ อบบัญชีใช้เวลาในการออก
รายงานผูส้ อบบัญชีมากกว่าบริษทั ทีม่ ผี ลการดาเนินงานกาไรสุทธิ
ซึ่งนักวิจยั หลายคนใช้สญ
ั ลักษณ์ของรายได้เป็ นตัวแปรอธิบายสาหรับความล่าช้าในการ
ตรวจสอบบัญชี บริษทั ทีร่ ายงานผลขาดทุนสาหรับงวดนัน้ คาดว่าจะมีความล่าช้าในการตรวจสอบ
อีกต่อไปเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่รายงานผลกาไรโดยงานวิจยั ของ Robert H. Robert H.
Ashton et al. (1987) ระบุว่า เครื่องหมายเป็ นสัญญาณบ่งชีถ้ ึงข่าวร้ายหรือข่าวร้ายที่เกิดจาก
การดาเนินธุรกิจ และงานวิจยั ของ Carslaw & Kaplan (1991) พบว่า สัญลักษณ์ของรายได้มี
ผลกระทบอย่างมากต่อความล่าช้าในการตรวจสอบ โดยอ้างว่า บริษทั ทีป่ ระสบกับผลขาดทุนจะ
กาหนดให้ผสู้ อบบัญชีกาหนดเวลาการตรวจสอบบัญชี เพื่อเริม่ การตรวจสอบช้ากว่าปกติ การทา
เช่นนี้จะมีความล่าช้าในการเปิ ดเผยปั ญหาหรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อสาธารณะ ในทางกลับกัน
บริษทั ทีม่ ผี ลกาไรสูงกว่าอาจต้องทาการตรวจสอบให้เรียบร้อยโดยเร็วทีส่ ุด ซึ่งยังเป็ นทีถ่ กเถียง
กันอยู่ว่าผูส้ อบบัญชีมคี วามระมัดระวังมากขึน้ ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ เพื่อตอบสนอง
ต่อผลขาดทุนของบริษทั หากผูส้ อบบัญชีเชือ่ ว่าผลขาดทุนของบริษทั เพิม่ โอกาสของผลกระทบ
ทางการเงินหรือการทุจริต
ประเภทของสานักงานสอบบัญชี
งานวิจ ัย ของ Owusu-Ansah & Leventis (2006) และ Ahmad & Kamarudin (2003)
พบว่า บริษทั ทีต่ รวจสอบโดย BIG 5 มีระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี
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น้อยกว่าบริษทั ที่ตรวจสอบโดยสานักงานสอบบัญชีอ่นื และงานวิจยั ของ นนทวรรณ ยมจินดา
และคณะฯ (2562) Mohamad Naimi et al. (2010) และH.A.E. Afify. (2009) พบว่ า ส านั ก งาน
สอบบัญชีทเ่ี ป็ น Big 4 มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงาน
การสอบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเกรียงไกร บุญเลิศอุทยั และคณะฯ (2562) ทีพ่ บว่า
กิจการทีใ่ ช้บริการจากสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่จะช่วยลดระยะเวลาการออกงบการเงิน
ซึ่งงานวิจยั ในอดีตจานวนมากได้ชใ้ี ห้เห็นว่าสานักงานสอบบัญชีทเ่ี ป็ น Big 4 มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงานการสอบบัญชี เพราะสานักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่จะมีบุคคลากรจานวนมากกว่าและมีองค์ความรู้มากกว่า จึงสามารถตรวจสอบ
เสร็จสิน้ ได้เร็วกว่า
ขนาดของกิ จการ
คือ สุวดี สัตยารักษ์วทิ ย์ และอัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ (2555) วัดจากลอการิทมึ ของสินทรัพย์รวม
(Logarithm of Total Asset) สอดคล้องกับการศึกษาของ วรพงศ์ แก้วคา (2557) ซึ่งสินทรัพย์
รวมของตัวอย่างมีมูลค่าสูงแตกต่างกับอัตราส่วนทางการเงินของตัวแปรอิสระมาก ดังนัน้ การใช้
ลอการิทมึ ของสินทรัพย์รวมจะช่วยลดค่าความแปรปรวน ของ Error Term ได้
โดยจากการวิจยั ของ สุวดี สัตยารักษ์วทิ ย์ และอัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ (2555) และ OwusuAnsah & Leventis (2006) พบว่า ขนาดของกิจการไม่มผี ลต่อระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออก
รายงานผูส้ อบบัญชี อย่างไรก็ตามการวิจยั ของ H.A.E. Afify. (2009) และ Carslaw & Kaplan
(1991) พบว่า ขนาดของกิจการมีผลต่อระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี
และงานวิจยั ของ Robert H. Ashton et al. (1989) พบว่า บริษทั ที่มขี นาดใหญ่ อาจเลือกที่จะใช้
การควบคุมภายในทีแ่ ข็งแกร่ง ซึ่งทาให้ผตู้ รวจสอบสามารถไว้วางใจในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ
ตามข้อกาหนดระหว่างกาลมากกว่าการตรวจสอบยอดคงเหลือสิน้ ปี ท่ี ซึ่งทาให้การตรวจสอบเสร็จ
สิน้ ได้ทนั เวลา นอกจากนี้บริษทั ขนาดใหญ่จะถูกตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจะ
มีแรงจูงใจเพื่อลดการตรวจสอบที่ล่าช้า และงานวิจยั ของเกรียงไกร บุญเลิศอุทยั และคณะฯ
(2562) และนนทวรรณ ยมจินดา และคณะฯ (2562) พบว่า กิจการทีม่ ขี นาดใหญ่ใช้ระยะเวลาใน
การออกรายงานผูส้ อบบัญชีน้อยกว่ากิจการทีม่ ขี นาดเล็ก ซึ่งผลสรุปของงานวิจยั ได้ขดั แย้งกัน
การควบรวมตาแหน่ งของผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะกรรมการในคนเดียวกัน
แนวทางปฏิบตั ใิ นข้อที่ 1.6 ของหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษทั จดทะเบียน
ปี พ.ศ. 2555 ได้แนะนาว่าบริษทั จดทะเบียนฯ ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่
ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการควรกาหนดอานาจหน้าที่ของประธาน กรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การให้ชดั เจน และเพื่อไม่ให้คนใด คนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด ควรแยกบุคคลที่
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
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จากการวิจยั ของ วรัญญา มโนสุนทร (2558) พบว่า บริษทั ทีม่ กี ารควบรวมตาแหน่งของ
ผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะกรรมการในคนเดียวกัน จะทาให้บริษทั มีผลการดาเนินงานที่ดอ้ ย
กว่าบริษทั ทีแ่ ยกตาแหน่งของผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ สุวดี สัตยารักษ์วทิ ย์ และอัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ (2555) ที่พบว่า หากบริษทั ทีม่ กี ารควบรวม
ตาแหน่ งของผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะกรรมการในคนเดียวกัน จะทาให้ระยะเวลาที่ใช้ใน
การออกรายงานการสอบบัญชียาวนานมากขึน้ เนื่องจากการแยกตาแหน่งทัง้ 2 ออกจากกันจะ
ช่วยทาให้บริษทั มีระบบการคานอานาจทีส่ มดุลและช่วยลดปั ญหาตัวแทนได้ นอกจากนี้ยงั ทาให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลทีเ่ ร็วมากขึน้ และ Khaldoon Ahmad Al Daoud et al. (2015) พบว่า บริษทั
ที่แยกตาแหน่ งของผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะกรรมการ มีการออกรายงานทางการเงินเร็ว
กว่า บริษทั ที่ควบรวมตาแหน่ งของผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะกรรมการ เนื่องจากการแยก
ตาแหน่ งของผู้จดั การใหญ่ และประธานคณะกรรมการนัน้ บริษัทสามารถแก้ไขปั ญหาที่อาจ
เกิดขึน้ ได้ทนั เวลาของการรายงานทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเกิดจาก
การแยกงานและหน้าทีอ่ อกจากกัน
สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิ น/การบัญชี ใน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
จากการวิจยั ของ F. Todd DeZoort et al. (2001) พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่มี
ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญทางด้านการเงิน/การบัญชีในการรายงานทางการเงินและการ
ตรวจสอบมีแนวโน้มทีจ่ ะตัดสินใจมากกว่าผูท้ ไ่ี ม่มี และงานวิจยั ของ Jayanthi Krishnan (2005)
และ Yan Zhang et al. (2007) พบว่า บริษทั มีแนวโน้มที่จะมีขอ้ บกพร่องในการควบคุมภายใน
เกีย่ วกับการรายงานทางการเงิน หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเชีย่ วชาญทางด้านการเงิน/
การบัญชีน้อยลง
จากงานวิจยั ทัง้ หมดเหล่านี้ชใ้ี ห้เห็นว่า ความเชีย่ วชาญทางด้านการเงิน/การบัญชีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีแนวโน้มที่จะป้ องกัน และตรวจสอบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงที่เ ป็ น
สาระสาคัญ
โดยการวิจยั ของ วรัญญา มโนสุนทร (2558) พบว่า การมีสดั ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเชีย่ วชาญทางด้านการเงิน/การบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จะทาให้มผี ล
การดาเนินงานของบริษทั ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุวดี สัตยารักษ์วทิ ย์ และอัญชลี
พิพฒ
ั นเสริญ (2555) ที่พบว่า หากบริษทั มีสดั ส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มคี วามเชีย่ วชาญ
ทางด้านการเงิน/การบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จานวนมาก จะทาให้ระยะเวลา
ทีใ่ ช้ในการออกรายงานการสอบบัญชีลดลง และสมบูรณ์ สารพัด (2547) พบว่า บริษทั มีสดั ส่วน
ของกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านการเงิน/การบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั อยู่ในระดับสูง จะทาให้ผสู้ อบบัญชีมแี นวโน้มต่าทีจ่ ะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
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อย่างไรก็ตามการวิจยั ของ Ummi Junaidda Binti Hashim. (2010) พบว่า สัดส่วนของกรรมการ
ตรวจสอบทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านการเงิน/การบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามสัมพันธ์
กับระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี ซึ่งผลสรุปของงานวิจยั ได้ขดั แย้งกัน

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
นนทวรรณ ยมจินดา และคณะฯ (2562) ได้ศกึ ษาความเสีย่ งในการสอบบัญชีกบั ระยะเวลา
การออกรายงานผูส้ อบบัญชี : กรณีรายงานการสอบบัญชีทม่ี กี ารระบุถงึ เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความเสี่ยงในการสอบบัญชี ได้แก่ ความเสี่ยงจากการควบคุมและ
ความเสี่ยงสืบเนื่องของกิจการ ความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี ความเสี่ยงจากการแสดงความ
คิดเห็นของผู้สอบบัญชี ว่ามีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการออกรายงานผู้สอบบัญชีหรือไม่
อย่างไร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจาปี ของบริษทั แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) หมายเหตุประกอบงบการเงิน และข้อมูลทุตยิ ภูมิจากฐานข้อมูล SETSMART (SET
Market Analysis and Reporting Tool) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยทีใ่ ช้รายงานผูส้ อบบัญชีรูปแบบใหม่ ทีม่ กี ารระบุเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบ
บัญชี (Key Audit Matters – KAMs) ตามที่กาหนดไว้ใน มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 701 เรื่อง
การสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ที่ให้ใช้กบั รายงานของ
ผู้สอบบัญชีร ับอนุ ญาตส าหรับ งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุ ดในหรือหลังวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวน 1,002 ตัวอย่าง ยกเว้นบริษทั ทีม่ ขี อ้ มูล
ไม่ครบถ้วน เช่น ข้อมูลรายงานผูส้ อบบัญชีขอ้ มูลมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization)
กองทุนรวมต่างๆ ฯลฯ โดยใช้การทดสอบ 4 วิธี คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive
Analysis) การทดสอบค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (Pearson and Spearman Correlation Coefficient)
และการทดสอบวิเคราะห์ค วามถดถอยยพหุ เชิงเส้ น (Multiple Linear Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ความเสี่ยงในการสอบบัญชี ความเสี่ยงในการรายงาน และความเชีย่ วชาญ
ของผูส้ อบบัญชี มีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการออกรายงานของผูส้ อบบัญชีอย่างมีนัยสาคัญ
ข้อจากัดของวิจยั นี้ พบว่า กลุ่มตัวอยางทีใ่ ช้ครอบคลุมระยะเวลาเพียง 2 ปี เท่านัน้ จึงเกิดข้อจากัด
ในการอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูล รวมถึงการนาผลการศึกษาไปใช้ในวงกว้าง เนื่องจาก
งานวิจยั นี้มกี ารรวบรวมข้อมูล เพื่อการศึกษาภายหลังจากการประกาศใช้มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 701 เรื่อง การสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตไม่นาน
เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั และคณะฯ (2562) ได้ศกึ ษาผลกระทบของคะแนนการกากับดูแล
กิจ การและคุ ณ ลัก ษณะคณะกรรมการบริษัท ต่ อ ความทัน เวลาของงบการเงิน เพื่อ ศึก ษา
ความสัมพันธ์ของกลไกการก ากับดู แลกิจการกับความทันเวลาของงบการเงินของบริษัทจด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และงบการเงินประจาปี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 จานวน 1,134 ตัวอย่าง โดยใช้การทดสอบ 4 วิธี คือ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การทดสอบค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
(Pearson Correlation) การทดสอบวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) และการทดสอบ
ความคงทนของวิธี (Robustness) ผลการศึกษาพบว่า คะแนนการกากับดูแลกิจการในระดับสู ง
คณะกรรมการต่างชาติคณะกรรมการตรวจสอบที่มีค วามรู้บ ัญชีการเงิน และการประชุ มของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ช่วยเพิม่ ความทันเวลาของงบการเงินอย่างมีนัยสาคัญ ในทางตรงกัน
ข้ามพบว่าการควบรวมตาแหน่ งประธานกรรมการกลับลดความทันเวลาของงบการเงินอย่างมี
นัยสาคัญ นอกจากนี้การวิจยั พบว่าขนาดคณะกรรมการและขนาดคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความทันเวลาของงบการเงิน ข้อจากัดของวิจยั นี้พบว่า มิได้พจิ ารณาถึงความ
ทันเวลาของงบการเงินรายไตรมาส รวมทัง้ ข้อจากัดในช่วงเวลาของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจยั
เนื่องจากงานวิจยั นี้วดั ความทันเวลาโดยใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินประจาปี ของแต่ละบริษทั
วิจติ รา จาลองราษฎร์ (2561) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ของการกากับดูแลกิจการ ความเสีย่ ง
ในการล้มละลาย และผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการกากับดู แลกิจการ ความเสี่ยงในการล้มละลาย และผล
การดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากงบการเงินประจาปี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นกลุ่ม
ธุรกิจการเงินที่มลี กั ษณะเฉพาะแตกต่ างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นทัวไป
่ ปี พ.ศ. 2559 จานวน
309 บริษทั โดยใช้การทดสอบ 3 วิธี คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
การทดสอบค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) และการทดสอบวิเคราะห์ความถดถอย
(Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า การกากับดูแลกิจการไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความเสี่ยง
ในการล้มละลายและผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และความเสี่ยงในการล้มละลายมีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานของกิจการที่วดั ด้วยกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานของกิจการที่
วัดด้วยกาไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลีย่ ข้อจากัดของวิจยั นี้พบว่า การศึกษาในระยะยาวอาจเห็น
ผลของความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับความเสี่ยงในการล้มละลาย และความสัมพันธ์
ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับผลการดาเนินงานก็ได้ โดยเก็บข้อมูลทีจ่ ะศึกษาเป็ นอนุกรมเวลา
เพื่อให้เห็นแนวโน้ มของตัวแปรต่างๆ ที่จะส่งผลต่อกันได้อย่างชัดเจน และในการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้
ตัวแปรควบคุมเพียงเฉพาะตัวแปรทีเ่ กีย่ วกับคุณลักษณะเฉพาะของกิจการ
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ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์ และคณะฯ (2560) ได้ศกึ ษาผลกระทบของคุณภาพการเปิ ดเผย
ข้อมูลความเสีย่ งทีม่ ตี ่อผลการดาเนินงาน : กรณีศกึ ษาบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อศึกษาการรายงานความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานความเสี่ยงกับผลการ
ดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET100 ระหว่างปี 2555 ถึง 2556 จานวน 174 ชุดข้อมูล โดยใช้การทดสอบ 3 วิธี คือ การวิเคราะห์
ข้อมู ลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การทดสอบค่ าสัม ประสิทธิส์ หสัม พันธ์ (Pearson
Correlation) และการทดสอบวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า
คุณภาพการรายงานข้อมูลความเสี่ยงไม่มผี ลกระทบต่อผลการดาเนินงาน ข้อจากัดของวิจยั นี้
พบว่า ได้ศกึ ษาเฉพาะบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET100 และปั จจัย
ผลกระทบของคุณภาพการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อผลการดาเนินงาน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบ
ในด้านอื่นๆ ด้วย
รมมณีย์ เพิม่ พลูทวีทรัพย์ (2558) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานการบริหาร
ความเสีย่ งและผลการดาเนินงานทางการเงินในรายงานประจาปี ของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานการบริหารความเสี่ยง
และผลการดาเนินงานทางการเงินในรายงานประจาปี ของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยวิธีนับคาโดยใช้รายงาน
การบริหารความเสี่ยงในแบบรายงานข้อมูลประจาปี ของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ระหว่างปี พ.ศ.2552 ถึงปี พ.ศ.2556 จานวน
349 บริษทั โดยใช้การทดสอบ 4 วิธี คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยวิธี Independent T-test การทดสอบค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
(Pearson Correlation) และการทดสอบวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ผลการศึกษา
พบว่า ปริมาณการรายงานการบริหารความเสีย่ งด้านประกอบธุรกิจและความเสีย่ งด้านการเงินมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และพบความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
อุตสาหกรรม ลักษณะของผูส้ อบบัญชี การรายงานการบริหารความเสี่ยง และผลการดาเนินงาน
ทางการเงิน ข้อจากัดของวิจยั นี้พบว่า สื่อทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลได้ใช้แบบรายงานประจาปี เพียงสื่อ
เดียวเท่านัน้ ที่ใช้รายงานข้อมูลแก่ผมู้ สี ่วนได้เสียต่างๆ ของกิจการ และได้ใช้ปัจจัยที่คาดว่าจะมี
ผลกระทบมาเพียง 5 ตัวแปรเท่านัน้ ซึ่งอาจจะมีปัจจัยอื่นๆ ทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบ
Khaldoon Ahmad Al Daoud et al. (2015) ได้ศกึ ษาผลกระทบของการกากับดูแลกิจการ
ภายในต่อความทันเวลาของรายงานทางการเงินของบริษทั ในประเทศจอร์แดน โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการบริหารจัดการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพย์อมั มาน ในปี 2011 และ 2012 จานวนทัง้ สิ้น 112 บริษทั โดยใช้ขอ้ มูลในการวิจยั คือ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ ขนาดของคณะกรรมการ การควบรวม
ตาแหน่ งของผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานคณะกรรมการในคนเดียวกัน จานวนครัง้ ในการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน/
การบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท การดารงอยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประเภทของอุสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า บริษทั ทีม่ จี านวนคณะกรรมการมากขึน้ มีความสัมพันธ์
กับระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชีทส่ี ูงขึน้ และบริษทั ทีแ่ ยกตาแหน่งของ
ผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะกรรมการ มีการออกรายงานทางการเงินเร็วกว่า บริษทั ทีค่ วบรวม
ตาแหน่ งของผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานคณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการที่มกี ารประชุม
มากขึน้ จะทาให้รายงานผูส้ อบบัญชีท่ลี ่าช้าน้อยลง และการดารงอยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถแก้ไขปั ญหาความไม่สมดุลของข้อมูลระหว่างผูบ้ ริหารและผูต้ รวจสอบภายนอก ซึ่งในทาง
กลับกันจะนาไปสู่การลดความล่าช้าของรายงานผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตามผลของแบบจาลอง
MRL แสดงให้เห็นว่ารายงานการบริหารจัดการที่ล่าช้านัน้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับขนาดของ
คณะกรรมการที่มขี นาดใหญ่ และจานวนการประชุมของคณะกรรมการ การศึกษาครัง้ นี้สรุ ปว่า
โครงสร้างการกากับดูแลกิจการทีด่ มี บี ทบาทสาคัญในการปรับปรุงคุณภาพของรายงานทางการเงิน
ให้ทนั เวลา
สุวดี สัตยารักษ์วทิ ย์ และอัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ (2555) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
กากับดูแลกิจการและระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงานการสอบบัญชี เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการกากับดูแล กิจการทัง้ ทีเ่ กิดจากคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ลักษณะของระยะเวลาทีใ่ ช้ในการออกรายงานการสอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2549 ถึง 2552 (ไม่รวม mai) ในทุกอุตสาหกรรม ยกเว้น บริษทั
ในกลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงข้อมูลที่มีระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงานการสอบบัญชียาวนานกว่า
ผิดปกติ และบริษัทที่มีการจัดส่งงบการเงินไตรมาส 4 (สอบทาน) จานวนทัง้ สิ้น 762 ปี บริษัท
(ตัวอย่าง) โดยใช้ขอ้ มูลในการวิจยั คือ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั จานวนกรรมการ
บริษทั สัดส่วนของกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระในคณะกรรมการของบริษทั จานวนครัง้ ในการประชุมของ
คณะกรรมการบริษทั การควบรวมตาแหน่ งของผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานคณะกรรมการในคน
เดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบ จานวนกรรมการตรวจสอบของบริษัท จานวนครัง้ ในการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และสัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีค วามเชี่ย วชาญ
ทางด้านการเงิน/การบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ฤดูกาลของ
การสอบบัญชี ประเภทของสานักงานสอบบัญชี ความเห็นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต และขนาด
ของกิจการ โดยใช้การทดสอบ 3 วิธี คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
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การทดสอบค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) และการทดสอบวิเคราะห์ความถดถอย
(Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า สัดส่ วนกรรมการตรวจสอบที่มีค วามเชี่ย วชาญ
ทางด้านการเงิน/การบัญชีในคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษทั มากขึน้ จะช่วยให้ระยะเวลาที่ใช้
ในการออกรายงานประจาปี ลดลง ในขณะที่การควบรวมตาแหน่ งของผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
คณะกรรมการในคนเดียวกันจะทาให้ระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงานการสอบบัญชีเพิ่มขึ้น
ข้อจากัดในการวิจยั นี้คอื ตัวแปรอิสระเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการในทางปฏิบตั ยิ งั มีตวั แทนการ
กากับดูแลกิจการได้เพิ่มเติม เช่น ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ หรือการเป็ นกรรมการ
บริษทั ในหลายบริษทั เป็ นต้น และ เนื่องจาก Afify (2009) กล่าวว่าความทันต่อเวลาของข้อมูลใน
งบการเงิน (Timeliness) นัน้ เป็ นตัวแปรที่เป็ นผลมาจากการกระทาของทัง้ ในฝ่ ายของบริษัทเอง
(Company Delay) และฝ่ ายของผู้ส อบบัญ ชี (Audit Firm Delay) ดัง นั น้ หากมีก ารเปิ ดเผย
Company Delay หรือ ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ส่งงบการเงินให้แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ยก็จะ ทาให้ได้ตวั แทน
ของความทันต่อเวลาของข้อมูลในงบการเงินทีด่ กี ว่านี้
Mohamad Naimi et al. (2010) ได้ศกึ ษารายงานบรรษัทภิบาลและระยะเวลาที่ผู้ส อบ
บัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชีในประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาความล่าช้าในการตรวจสอบ
ของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย หลังจากดาเนินการตามหลักจรรยาบรรณ
การกากับดูแลกิจการของมาเลเซียในปี 2000 และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบกับความทันเวลาของการออกรายงานผูส้ อบบัญชี โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากรายงานประจาปี ในปี 2002 จานวนทัง้ สิ้น 628 บริษทั โดยใช้ขอ้ มูลในการวิจยั คือ ตัวแปร
อิสระ ได้แก่ ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวนครัง้ ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มคี วาม
เชีย่ วชาญทางด้านการเงิน/การบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ขนาดของคณะกรรมการ
บริษทั ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริษทั และการควบรวมตาแหน่ งของผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานคณะกรรมการในคนเดียวกัน ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ประเภทของสานักงานสอบบัญชี
รอบระยะเวลาบัญชี จานวนของบริษทั ย่อย ความเห็นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต และขนาดของ
กิจการ ผลการศึกษาพบว่า การมีค ณะกรรมการตรวจสอบขนาดใหญ่ และมีการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบบ่อยครัง้ จะช่วยลดความล่าช้าในการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามความเป็ น
อิสระของคณะกรรมการและสัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มคี วามเชีย่ วชาญทางด้ านการเงิน/
การบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการออก
รายงานผูส้ อบบัญชี ข้อจากัดของวิจยั นี้ พบว่า การศึกษานี้ครอบคลุมระยะเวลาหนึ่งปี แนวโน้ ม
ของความล่าช้าในการตรวจสอบและผลกระทบระยะยาวของการกากับดูแลกิจการต่อความทันเวลา
ของการออกรายงานผูส้ อบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้ และความเป็ นไปได้ของข้อผิดพลาดใน
การวัดคุณภาพคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งการวัดโดยใช้ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
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อาจเป็ นตัวเลือกทีด่ กี ว่า สาหรับคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่ได้นามาใช้ในการวิจยั
เนื่องจากข้อมูลค่าตอบแทนบางบริษทั ยังไม่เปิ ดเผยในรายงานประจาปี
Ummi Junaidda Binti Hashim. (2010) ได้ ศ ึก ษาความเป็ น อิส ระของคณะกรรมการ
จานวนครัง้ ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเชีย่ วชาญทางด้านการเงิน/การบัญชี
ในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผลกระทบต่อระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีใช้ใ นการออก
รายงานผูส้ อบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงาน
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซา ระหว่างปี 2007 ถึง 2009 จานวน
ทัง้ สิน้ 288 บริษทั โดยใช้ขอ้ มูลในการวิจยั คือ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
จานวนครัง้ ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และสัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มี
ความเชีย่ วชาญทางด้านการเงิน/การบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ตัวแปรควบคุม
ได้แก่ ขนาดของกิจการ ประเภทของสานักงานสอบบัญชี และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ผลการศึกษาพบว่า จานวนครัง้ ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความสัมพันธ์เชิงลบ
อย่างมีนัยสาคัญกับระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี และจานวนครัง้ ใน
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลดระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงาน
ผูส้ อบบัญชี อย่างไรก็ตาม ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการและสัดส่วนของกรรมการตรวจสอบ
ที่มคี วามเชีย่ วชาญทางด้านการเงิน/การบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามสัมพันธ์ก ับ
ระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี
H.A.E. Afify. (2009) ได้ศกึ ษาปั จจัยของระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการออกรายงาน
ผูส้ อบบัญชี การกากับดูแลกิจการมีผลกระทบหรือไม่ หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศอียิปต์
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจาปี จานวนทัง้ สิน้ 85 บริษทั โดยใช้ขอ้ มูลในการวิจยั คือ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การกระจุกตัวของผูถ้ อื หุ้น ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ การควบรวม
ต าแหน่ งของผู้จ ัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการในคนเดียวกัน และการด ารงอยู่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบ ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ขนาดของกิจการ ประเภทของสานักงานสอบ
บัญชี อุตสาหกรรม และประสิทธิภาพการทางานของบริษทั ผลการศึกษาพบว่า ความเป็ นอิสระ
ของคณะกรรมการ การควบรวมต าแหน่ งของผู้ จ ัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการในคน
เดียวกัน การดารงอยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีนัยสาคัญส่งผลกระทบต่อระยะเวลาที่ผสู้ อบ
บัญชีใช้ในการออกรายงานผู้สอบบัญชี แต่ในทางกลับกันการกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นนัน้ มีผ ล
ระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี นอกจากนี้ตวั แปรควบคุมสามตัว ได้แก่
ขนาดของกิจการ อุตสาหกรรม และประสิทธิภาพการทางานของบริษทั ทีม่ ผี ลต่อการออกรายงาน
การสอบบัญชีทล่ี ่าช้า ข้อจากัดของวิจยั นี้ พบว่า ขาดข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะการกากับดูแลกิจการ
การศึกษาใช้เพียงสัดส่ วนของการกระจุกตัวของผู้ถือหุ้น ความเป็ นอิส ระของคณะกรรมการ
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การควบรวมตาแหน่งของผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะกรรมการในคนเดียวกัน และการดารงอยู่
ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อวัดการปฏิบตั ิ CG ในอุตสาหกรรม และการศึกษานี้อาจเป็ นข้อสรุป
ทัวไปโดยค
่
านึงถึงข้อจากัดบางประการ การศึกษานี้พจิ ารณารายงานประจาปี สาหรับปี เดียว
Owusu-Ansah & Leventis (2006) ได้ศกึ ษาความทันเวลาของการรายงานทางการเงิน
ประจาปี ของบริษทั ในประเทศกรีซ เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการรายงานทางการเงินประจาปี ของ
บริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอเธนส์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจาปี ในปี
1999 จานวนทัง้ สิ้น 95 บริษทั ยกเว้นสถาบันการเงิน โดยใช้ขอ้ มูลในการวิจยั คือ ตัวแปรอิสระ
ได้แก่ ขนาดของกิจการ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททัง้
ทางตรงและทางอ้อม จานวนข้อสังเกตในรายงานการตรวจสอบ ประเภทของสานักงานสอบบัญชี
(BIG 5) และประเภทอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า บริษทั ทีต่ รวจสอบโดย BIG 5 มีระยะเวลา
ที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการออกรายงานผู้สอบบัญชีน้อยกว่าบริษัทที่ตรวจสอบโดยสานักงานสอบ
บัญชีอ่นื อย่างไรก็ตาม ขนาดของกิจการ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และประเภท
อุตสาหกรรมไม่มีความสัมพันธ์ก ับระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการออกรายงานผู้สอบบัญ ชี
นอกจากนี้บริษทั ทีม่ กี ารรายงานการตรวจสอบทีม่ ขี อ้ สังเกตของผูส้ อบบัญชี บริษทั ทีม่ สี ดั ส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัททัง้ ทางตรงและทางอ้อ มมากขึ้น จะเปิ ดเผยงบการเงิน ที่ต รวจสอบแล้ ว ต่ อ
สาธารณชนโดยทันที และไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสนับสนุนทฤษฎีตน้ ทุนการตรวจสอบ
ซึ่งยืนยันว่าบริษัทที่มคี วามมุ่งมันสู
่ งจะรายงานต่อสาธารณชนทันที ข้อจากัดของวิจยั นี้ พบว่า
ผลการวิจยั นี้อาจไม่สามารถสรุปได้โดยทัวไปส
่ าหรับบริษทั จดทะเบียน บริษทั ที่ไม่ใช่กลุ่มบริษทั
และบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวถูกแยกออกจากตัวอย่าง และ
ผลการวิจยั นี้จะขึน้ อยู่กบั ข้อมูลแบบตัดขวาง การศึกษาระยะยาวอาจให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของ
ปั จจัยที่ตรวจสอบในการศึกษานี้ส่งผลกระทบต่อการรายงานทันเวลาในช่วงเวลา เนื่องจาก ASE
เกิดข้อผิดพลาดในปี 2000 ผลลัพธ์ของเราอาจไม่สามารถสรุปได้ในช่วงหลังปี 1999 การศึกษาใน
อนาคตอาจให้ขอ้ มูลเชิงลึกว่าการเปลีย่ นแปลงเชิงสถาบันทีน่ ามาใช้หลังจากตลาด
พรพิพฒ
ั น์ จูฑา (2548) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการเปิ ดเผยความเสี่ยง
กับผลการดาเนินงานทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการเปิ ดเผยความเสี่ยง กับผลการดาเนินงานทาง
การเงินของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบรายงานข้อมู ลประจ าปี และงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ยกเว้นบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการฟื้ นฟูกจิ การและกลุ่มคาดใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2543
ถึงปี พ.ศ. 2546 จานวน 227 บริษทั โดยใช้การทดสอบ 3 วิธี คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis) การทดสอบค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) และการทดสอบ
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วิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ขนาดบริษทั และผลการดาเนินงาน
ทางการเงิน คือ อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น อัตราหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์รวม รายได้รวม และ
กาไรสุทธิมคี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพของการเปิ ดเผยความเสี่ยง แต่กาไรต่อหุน้ และอัตรา
ผลตอบเทนจากสินทรัพย์มคี วามสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพของการเปิ ดเผยความเสีย่ ง ข้อจากัด
ของวิจยั นี้พบว่า แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาในประเทศไทยยังไม่มี การจัดทารายงานความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยงเหมือนในต่างประเทศ จึงทาให้คุณภาพของการเปิ ดเผยความเสี่ยงมี
น้อยมาก และหลังเกิดกรณีของ Enron และ WorldCom ควรมีการศึกษาว่าบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีคุณภาพการเปิ ดเผยความเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือไม่ ซึ่งแหล่งข้อมูล
ในปี พ.ศ.2547 ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้และยังไม่มกี ารเปิ ดเผยความเสีย่ งในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จึงได้ทาการศึกษาข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2546
Ahmad & Kamarudin (2003) ได้ศกึ ษาความล่าช้าในการตรวจสอบและความทันเวลา
ของการรายงานขององค์กร : หลักฐานของประเทศมาเลเซีย เพื่อระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
ล่าช้าในการตรวจสอบของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กวั ลาลัมเปอร์ โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากรายงานประจาปี จานวนทัง้ สิ้น 100 บริษทั ในช่วงระยะเวลา 1996 ถึง 2000 โดยใช้
ข้อมูลในการวิจยั คือ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ขนาดของกิจการ ประเภทอุตสาหกรรม สัญลักษณ์ของ
รายได้ (บริษัทมีผลขาดทุนหรือผลกาไร) รายการพิเศษ ความเห็นของผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต
ประเภทของสานักงานสอบบัญชี วันสิ้นปี ทางการเงิน และอัตราส่ว นหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการศึกษาพบว่า บริษทั ที่ตรวจสอบโดย BIG 5 และบริษทั ที่มสี ้นิ ปี บญ
ั ชีท่นี อกเหนือจากวันที่
31 ธันวาคม มีผลต่อความล่าช้าในการตรวจสอบมีระยะเวลาลดลง และบริษัทที่มีผลขาดทุ น
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตที่นอกเหนือจากการแสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข บริษทั
ที่มสี ดั ส่วนหนี้ต่อสินทรัพย์รวมสูง และการตรวจสอบโดยบริษทั ตรวจสอบขนาดกลางและขนาด
ย่อม มีผลต่อความล่ าช้าในการตรวจสอบมีระยะเวลานานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีค วาม
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญของความล่าช้าในการตรวจสอบระหว่างบริษทั ทีม่ รี ายการพิเศษและไม่มี
รายการพิเศษ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาเลือกงบการเงินประจาปี ของบริษทั ที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2561 จานวน 429 บริษทั ยกเว้น บริษทั ในกลุ่มธนาคาร
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
รวมถึง บริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทที่มีระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงานผู้สอบบัญ ชี
ยาวนานผิดปกติภายหลัง 90 วัน หลังวันปิ ดงบ และบริษทั ทีไ่ ม่ได้มกี ารออกรายงานผูส้ อบบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรอบแนวคิดของการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ใช้ตวั แปรอิสระ และตัวแปรควบคุมที่มาจากการทบทวนวรรณกรรม
จึงสามารถเขียนกรอบแนวคิดของการศึกษาดังภาพต่อไปนี้
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ตัวแปรอิ สระ
ผูว้ จิ ยั ทาการพิจารณาความเสี่ยงของบริษัท
ดังนี้
1. ความเห็ น ของผู้ ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าต
(OPINION)
2. Altman Z-Score (ZSCORE)
3. การขึ้นเครื่องหมายห้ามหรือเตือนให้นัก
ลงทุนระมัดระวังในประเด็นต่างๆ (MARK)
4. จานวนบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (CONSO)
5. อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE)
6. บริษทั ทีม่ ผี ลขาดทุน (LOSS)
ตัวแปรควบคุม
1. ประเภทของสานักงานสอบบัญชี (BIG 4)
2. ขนาดของกิจการ (SIZE)
3. การควบรวมต าแหน่ ง ของผู้จดั การใหญ่
และประธานคณะกรรมการในคนเดียวกัน
(DUAL)
4. สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีค วาม
เชี่ย วชาญ ทางด้ า นการเงิน /การบัญ ชีใ น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั (ACEXP)

ตัวแปรตาม
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการออกรายงานผูส้ อบ
บัญชี (ARL)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา
ตัวแปรในการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสี่ยงกับระยะเวลาที่
ผูส้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผู้สอบบัญชีของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงใช้ตวั แปรตาม (Dependent Variables) ตัวแปรอิสระ (Independent
Variables) และตัวแปรควบคุม (Control Variables) ดังต่อไปนี้
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ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ระยะเวลาทีใ่ ช้ออกรายงานผูส้ อบบัญชี (ARL)
ซึ่งมีวธิ กี ารคานวณ โดยการหาค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (OPINION)
- ให้ 0 แทนความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข
- ให้ 1 แทนความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข แต่มวี รรคข้อมูลและเหตุการณ์ทเ่ี น้น
- ให้ 2 แทนความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
Altman Z-Score (ZSCORE)
ซึ่งอัตราส่วนทีน่ ามาคานวณ ได้แก่
1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม
2. อัตราส่วนกาไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม
3. อัตราส่วนกาไรก่อนหักดอกเบีย้ และภาษีต่อสินทรัพย์รวม
4. อัตราส่วนมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาดต่อหนี้สนิ รวม
โดยค่า Z ทีไ่ ด้ออกมาจากสูตรคานวณข้างต้น สามารถนามาตีความได้ ดังนี้
- ให้ 0 แทนค่า Z มากกว่าหรือเท่ากับ 2.9 หมายถึง บริษทั มีความมันคงทางการเงิ
่
น
- ให้ 1 แทนค่า Z ระหว่าง 1.23 ถึง 2.8 หมายถึง บริษทั มีความมันคงทางการเงิ
่
นแต่
ควรระมัดระวัง
- ให้ 2 แทนค่า Z น้อยกว่า 1.23 หมายถึง มีความเป็ นไปได้สูงทีบ่ ริษทั จะล้มละลาย/
เพิม่ ทุน
การขึน้ เครื่องหมายห้ามหรือเตือนให้นกั ลงทุนระมัดระวังในประเด็นต่างๆ (MARK)
- ให้ 0 แทนไม่เคยขึน้ เครื่องหมายห้ามหรือเตือน
- ให้ 1 แทนเคยขึน้ เครื่องหมายห้ามหรือเตือน
จานวนบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (CONSO)
โดยการระบุจานวนบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
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อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE)
โดยการคานวณอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
บริษทั ทีม่ ผี ลขาดทุน (LOSS)
- ให้ 0 แทนบริษทั ทีม่ ผี ลกาไร
- ให้ 1 แทนบริษทั ทีม่ ผี ลขาดทุน
ตัวแปรควบคุม (Control Variables) ประกอบด้วย
ประเภทของสานักงานสอบบัญชี (BIG)
- ให้ 0 แทนบริษทั อื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่ Big 4
- ให้ 1 แทน Big 4 (KPMG, Ernst & Young, Deloitte, Pricewaterhouse
Coopers)
ขนาดของกิจการ (SIZE)
วัดจากลอการิทมึ ของ สินทรัพย์รวม (Logarithm of Total Asset)
การควบรวมตาแหน่งของผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะกรรมการในคนเดียวกัน (DUAL)
- ให้ 0 แทนการแยกตาแหน่งของผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะกรรมการ
- ให้ 1 แทนการควบรวมตาแหน่งของผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะกรรมการ
สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มคี วามเชีย่ วชาญทางด้านการเงิน/การบัญชีในคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษทั (ACEXP) โดยการคานวณจาก จานวนกรรมการตรวจสอบที่มี
ความเชีย่ วชาญทางด้านการเงิน/การบัญชี หารด้วยจานวนกรรมการตรวจสอบของบริษทั ทัง้ หมด

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิต ดังนี้
1. สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์ค่าต่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด
(Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุมทีใ่ ช้ในการศึกษา
2. สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง
ต่อหนึ่งระหว่างตัวแปรกับตัวแปร

26
3. การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) เป็ นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์แบบกลุ่ม ระหว่างตัวแปรตาม กับ กลุ่มตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม โดยจะ
สามารถอธิบายผลได้ว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมตัวใด มี ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม
อย่างมีนยั สาคัญ และสามารถอธิบายว่าสมการทีใ่ ช้ในการศึกษา สามารถพยากรณ์ตวั แปรตาม
ได้รอ้ ยละเท่าใด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นข้อมูลแบบทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)โดยผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้ขอ้ มูลในรายงานประจาปี
ของบริษทั ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2561 จานวน 429 บริษทั ยกเว้น บริษทั
ในกลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกัน ชีวติ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริษทั ที่มขี อ้ มูลไม่ครบถ้วน บริษทั ที่มรี ะยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงาน
การสอบบัญชียาวนานผิดปกติภายหลัง 90 วัน หลังวันปิ ดงบ และบริษทั ทีไ่ ม่ได้มกี ารออกรายงาน
การสอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และพิจารณาความเสี่ยงของบริษัท โดยปั จจัยที่
นามาเลือกใช้ 6 ปั จจัย ได้แก่ ความเห็นของผู้สอบบัญชีร ับอนุ ญาต Altman Z-Score การขึ้น
เครื่องหมายห้ามหรือเตือนให้นกั ลงทุนระมัดระวัง ในประเด็นต่างๆ จานวนบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ทีม่ ผี ลขาดทุน
รวบรวมข้อมูลจากการที่ศกึ ษาทฤษฎีมาแล้วโดยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลแบบทุติยภู มิ
(Secondary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อสิง่ พิมพ์ วารสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อมูลจากหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ ปี 2561 ดังนี้
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 เว็บไซต์ของบริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมมติฐานการวิจยั
H0 : ระดับความเสีย่ งไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงาน
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
H1 : ระดับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงาน
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ARL = β0 + β1OPINION + β2ZSCORE + β3MARK + β4CONSO +β5DE +
β6LOSS + β7BIG + β8SIZE + β9DUAL + β10ACEXP + e
โดยที่
ARL

= จานวนวันตัง้ แต่วนั สิ้นงวดบัญชีจนถึงวันที่ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตลง
ลายมือรับรอง
OPINION = ความเห็นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ZSCORE = Altman Z-Score
MARK = การขึ้นเครื่องหมายห้ามหรือเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในประเด็น
ต่างๆ
CONSO = จานวนบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
DE
= อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity ratio)
LOSS
= บริษทั ทีม่ ผี ลขาดทุน
BIG
= ประเภทของสานักงานสอบบัญชี
SIZE
= ขนาดของกิจการ
DUAL
= การควบรวมตาแหน่ งของผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะกรรมการใน
คนเดียวกัน
ACEXP = สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มคี วามเชีย่ วชาญ ทางด้านการเงิน/
การบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั
e
= ค่าความคาดเคลื่อน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสีย่ งกับระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการ
ออกรายงานผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแสดงผล
วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตเิ ชิงพรรณาและสถิตเิ ชิงอนุมาน ดังนี้

1. สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
แสดงข้อมูลสถิตเิ ชิงพรรณนาของของตัวแปรอิสระ ตัวแปรควบคุม และตัวแปรตามที่ใช้
ในการวิจยั ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความเห็นของผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต (OPINION) Altman
Z-Score (ZSCORE) การขึน้ เครื่องหมายห้ามหรือเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในประเด็นต่ างๆ
(MARK) จานวนบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ที่เกีย่ วข้องกัน (CONSO) อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) และบริษัทที่มีผลขาดทุน (LOSS) ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ประเภทของ
สานักงานสอบบัญชี (BIG) ขนาดของกิจการ (SIZE) การควบรวมตาแหน่ งของผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานคณะกรรมการในคนเดียวกัน (DUAL) และสัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีค วาม
เชีย่ วชาญทางด้านการเงิน/การบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั (ACEXP) และตัวแปร
ตาม คือ ระยะเวลาที่ใช้ออกรายงานผูส้ อบบัญชี ประกอบด้วย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลทางสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
OPINION
429
0.00
2.00
0.2401
0.51217
ZSCORE
429
0.00
2.00
0.9091
0.84756
MARK
429
0.00
1.00
0.0979
0.29753
CONSO
429
0.00
537.00
19.6434
37.86642
DE
429
-11.66
16.08
1.1158
1.53413
LOSS
429
0.00
1.00
0.1818
0.38614
BIG
429
0.00
1.00
0.6434
0.47957
SIZE
429
8.25
12.37
9.8250
0.67065
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทางสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) (ต่อ)
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
DUAL
429
0.00
1.00
0.2051
0.40427
ACEXP
429
0.00
100.00
47.0890
27.25261
ARL
429
28.00
59.00
54.1212
4.98917
หมายเหตุ : COSO (Maximum) จ านวน 537 บริษัท เป็ น ของบริษัท ที่จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งหนึ่งทีม่ จี านวนบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันจานวนมาก
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ออกรายงานผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2561 โดยพบว่า ระยะเวลาที่ใช้ออก
รายงานผู้สอบบัญชีค่ าเฉลี่ยประมาณ 54 วัน โดยมีค่าต่ าสุดที่ 28 วัน และมีค่าสูงสุด 59 วัน
ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วถือว่าบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งงบการเงิน
ประจาปี ทันภายใน 60 วันนับแต่วนั สิน้ งวดบัญชีตามกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต.

2. สัมประสิทธ์ ิ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างตัวแปรกับตัวแปร (บนขวา
Pearson ล่างซ้าย Spearman’s rho)
OPINION
1
.142**

ZSCORE
.140**
1

MARK
.170**
0.034

CONSO
.219**
.195**

DE
.143**
.737**

LOSS
.124*
.262**

BIG
0.080
0.043

SIZE
.163**
.327**

DUAL
-0.087
0.037

ACEXP
-0.084
0.007

ARL
.161**
.236**

MARK
CONSO
DE
LOSS
BIG
SIZE
DUAL

.167**
0.078
.190**
.110*
0.036
.138**
-0.058

0.035
.145**
.455**
.265**
0.041
.301**
0.041

1
-0.023
0.051
.170**
-0.066
-0.082
-0.031

-0.003
1
.122*
-0.093
.168**
.480**
0.029

-0.022
.281**
1
.208**
0.087
.293**
0.022

.170**
-0.075
.151**
1
-.128**
-.171**
-0.075

-0.066
.220**
.181**
-.128**
1
.353**
-0.007

-0.079
.574**
.453**
-.161**
.384**
1
-0.027

-0.031
-0.025
0.033
-0.075
-0.007
-0.007
1

-0.091
0.021
0.053
-0.090
.119*
0.058
-0.079

0.090
0.032
.104*
.131**
-.230**
-0.062
0.089

ACEXP
ARL

-0.081
.118*

0.010
.194**

-0.082
0.088

0.061
0.009

0.012
0.063

-.101*
.111*

.101*
-.222**

0.072
-.112*

-0.049
0.077

1
-0.050

-0.033
1

OPINION
ZSCORE

หมายเหตุ : *. ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 (2-tailed), **. ระดับนัยสาคัญที่ 0.01 (2-tailed)
จากตารางที่ 2 เป็ นการทดสอบค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างตัวแปรกับตัวแปร โดยจะพิจารณาว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั เองอยู่ในระดับสูงหรือไม่ หากมีความสัมพันธ์กนั เองสูงจะส่งผลให้เกิด
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ปั ญหา Multicollinearity ซึ่งส่งผลให้การตีความหมายในการวิเคราะห์การถดถอยไม่ถูกต้อง จาก
ผลการทดสอบดังกล่าว พบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.65 (Burns & Grove, 1993
และเกรียงไกร บุญเลิศอุทยั และคณะฯ, 2562) ซึ่งไม่ทาให้เกิดปั ญหา Multicollinearity

3. การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis)
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบตามสมมติฐานการวิจยั
Coefficients
t
P-value
(Constant)
65.118
15.436
0.000
OPINION
1.045**
2.242
0.025
ZSCORE
1.322***
4.120
0.000
MARK
0.689
0.869
0.385
CONSO
0.010
1.441
0.150
DE
-0.029
-0.166
0.868
LOSS
-0.071
-0.108
0.914
BIG
-1.954***
-3.811
0.000
SIZE
-1.168***
-2.611
0.009
DUAL
0.822
1.437
0.152
ACEXP
-0.002
-0.256
0.798
n = 429, R2 = 0.125, Adjusted R Square = 0.104, F-Statistic = 5.947, Sig. = 0.000
หมายเหตุ: * ระดับนัยสาคัญที่ 0.10, ** ระดับนัยสาคัญที่ 0.05, *** ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
จากการทดสอบสมมุตฐิ าน พบว่า ค่า Adjusted R-squared ของสมการทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสี่ยงกับระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผู้สอบ
บัญชีของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คิดเป็ นร้อยละ 10.40 แสดงว่า
ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ สามารถอธิบายระยะเวลาทีใ่ ช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี (ARL)
ได้ร้อยละ 10.40 นอกจากนี้ F-Statistic มีค่าเท่ากับ 5.947 และมีค่า Significant ของสมการ
เท่ากับ 0.000
ตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมที่มคี วามสัมพันธ์ระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการออก
รายงานผูส้ อบบัญชีอย่างมีนยั สาคัญ พิจารณาจาก ค่า p-value ทีม่ คี ่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่
0.01 ได้แ ก่ Altman Z-Score (ZSCORE) มีค วามสัมพัน ธ์ใ นทิศ ทางเดียวกัน กับ ระยะเวลาที่
ผูส้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี กล่าวคือ ค่า Z-Score ที่ใช้ในการประเมินระดับ
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ความเสีย่ งว่า บริษทั นัน้ ๆ มีโอกาสมากแค่ไหนทีจ่ ะเข้าสู่ภาวะล้มละลาย (Bankruptcy) มีความสัมพันธ์
กับระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชีทย่ี าวนาน
นอกจากนี้ตวั แปรอิสระที่มคี วามสัมพันธ์ระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงาน
ผู้สอบบัญชีท่รี ะดับนัยสาคัญที่ 0.05 ได้แก่ ความเห็นของผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต (OPINION)
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผู้สอบ
บัญชีทย่ี าวนาน กล่าวคือ หากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
ในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ส่งผลต่อ
ระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชีทย่ี าวนานขึน้
ในขณะที่ตวั แปรควบคุมทีม่ คี วามสัมพันธ์ระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงาน
ผูส้ อบบัญชีท่รี ะดับนัยสาคัญที่ 0.01 ได้แก่ ประเภทของสานักงานสอบบัญชี (BIG) และขนาด
ของกิจการ (SIZE) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการ
ออกรายงานผูส้ อบบัญชี กล่าวคือ บริษทั ทีต่ รวจสอบโดยสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (BIG 4)
และกิจการที่มขี นาดใหญ่มคี วามสัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบ
บัญชีทส่ี นั ้ ลง
ส่วนตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่มคี วามสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ใน
การออกรายงานผูส้ อบบัญชี ได้แก่ การขึน้ เครื่องหมายห้ามหรือเตือนให้นกั ลงทุนระมัดระวังใน
ประเด็นต่างๆ (MARK) จานวนบริษัทย่ อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (CONSO)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) บริษทั ที่มผี ลขาดทุน (LOSS) การควบรวมตาแหน่ง
ของผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะกรรมการในคนเดียวกัน (DUAL) และสัดส่วนของกรรมการ
ตรวจสอบที่มคี วามเชีย่ วชาญ ทางด้านการเงิน/การบัญ ชีในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั
(ACEXP)

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
งานวิจยั นี้ พัฒนามาจากการศึกษาของเกรียงไกร บุญเลิศอุทยั และคณะฯ (2562) ที่ได้
ศึกษาผลกระทบของคะแนนการกากับดูแลกิจการและคุณลักษณะคณะกรรมการบริษทั ต่อความ
ทันเวลาของงบการเงิน และงานวิจยั ของสุวดี สัตยารักษ์วทิ ย์ และอัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ (2555) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการและระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงานการสอบ
บัญชี ซึ่งงานวิจยั ดังกล่าวได้ศ ึกษาเพียงตัวแปรที่เกี่ยวกับการก ากับดู แลกิจการเท่านัน้ และ
งานวิจยั ของนนทวรรณ ยมจินดา และคณะฯ (2562) ได้ศกึ ษาความเสี่ยงในการสอบบัญชีกบั
ระยะเวลาการออกรายงานผูส้ อบบัญชี : กรณีรายงานการสอบบัญชีท่มี กี ารระบุถงึ เรื่องสาคัญใน
การตรวจสอบ ซึ่งงานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาตัวแปรที่เกีย่ วกับความเสีย่ งในการสอบบัญชี ได้แก่ ประเภท
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ ขนาดของกิจการ รายได้ของกิจการ
ประเภทการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี สานักงานสอบบัญชีทอ่ี ยู่ในกลุ่ม Big 4 คือ PWC EY
Deloitte และ KPMG เท่านัน้ โดยยังมีปัจจัยอื่นเพิ่มเติมที่ส่ งผลต่ อระยะเวลาที่ใช้ในการออก
รายงานผูส้ อบบัญชี
โดยผลของงานวิจยั นี้ แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสี่ยงกับระยะเวลา
ที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผู้สอบบัญชีของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได้ แ ก่ Altman Z-Score (ZSCORE) และความเห็น ของผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญาต
(OPINION) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี
และประเภทของสานักงานสอบบัญชี (BIG) และขนาดของกิจการ (SIZE) มีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี

อภิปรายผล
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า Altman Z-Score (ZSCORE) และความเห็นของผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาต (OPINION) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการออก
รายงานผูส้ อบบัญชี กล่าวคือ หากบริษทั ที่มคี วามเสี่ยงในการล้มละลายสูง อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงในการสอบบัญชี และหากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต

33
ในรูปแบบที่เปลีย่ นแปลงไป นอกเหนือจากการแสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข ส่งผลต่อระยะเวลา
ทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชีท่ยี าวนานขึน้ เนื่องจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตต้อง
ใช้เวลาในการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบมากกว่าบริษัทที่ผู้สอบบัญชีร ับอนุ ญาตแสดง
ความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต อาจเห็นว่า บริษทั ดังกล่าวมีความ
เสีย่ งทีส่ ่งต่อผลการดาเนินกิจการและมีขอ้ มูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Ahmad & Kamarudin (2003) ที่พบว่า ความเห็นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตที่
นอกเหนือจากการแสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข มีผลต่อความล่าช้าในการตรวจสอบมีระยะเวลา
นานมากขึน้ และงานวิจยั ของ นนทวรรณ ยมจินดา และคณะฯ (2562) ทีพ่ บว่า การแสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชีในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข งบการเงินไม่
ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็นในงบการเงินใช้ระยะเวลาในการออกรายงานผูส้ อบบัญชีมากกว่า
การแสดงความคิดเห็นแบบไม่มเี งื่อนไข หรือไม่มเี งื่อนไข แต่มขี อ้ สังเกต เนื่องจากผูส้ อบบัญชี
ต้องใช้เวลาเพิม่ ขึน้ ในการเจรจากับฝ่ ายบริหารของบริษทั ถึงความผิดปกติของงบการเงิน รวมทัง้
เพิม่ ขอบเขตในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวบรวมหลักฐาน ความผิดปกติของงบการเงิน
ในขณะที่บริษทั ที่ตรวจสอบโดยสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (BIG 4) และกิจการที่มี
ขนาดใหญ่มคี วามสัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการออกรายงานผู้สอบบัญชีท่สี นั ้ ลง
กล่าวคือ บริษทั ที่ตรวจสอบโดยสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (BIG 4) มีการควบคุมภายในทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และมีบุคคลกรที่มคี วามรู้ความสามารถมากกว่าบริษทั ที่ตรวจสอบโดยสานักงาน
สอบบัญชีอ่นื เพื่อให้การออกรายงานถูกต้องและรวดเร็วทันต่อการตัดสินใจลงทุนต่อนักลงทุน
และผู้ใ ช้ง บการเงิน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของ Owusu-Ansah & Leventis (2006) และ
Ahmad & Kamarudin (2003) พบว่า บริษทั ที่ตรวจสอบโดย BIG 5 มีระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้
ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชีน้อยกว่าบริษทั ทีต่ รวจสอบโดยสานักงานสอบบัญชีอ่นื และงานวิจยั
ของ นนทวรรณ ยมจินดา และคณะฯ (2562) Mohamad Naimi et al. (2010) และH.A.E. Afify.
(2009) พบว่า สานักงานสอบบัญชีทเ่ี ป็ น Big 4 มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับระยะเวลา
ทีใ่ ช้ในการออกรายงานการสอบบัญชี และงานวิจยั ของเกรียงไกร บุญเลิศอุทยั และคณะฯ (2562)
ที่พบว่า กิจการที่มใี ช้บริการจากสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ จะช่วยลดระยะเวลาการออกงบ
การเงิน ซึ่งงานวิจยั ในอดีตจานวนมากได้ชใ้ี ห้เห็นว่าสานักงานสอบบัญชีทเ่ี ป็ น Big 4 มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงานการสอบบัญชี เพราะสานักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ จะมีบุคคลากรจานวนมากกว่าและมีองค์ความรู้มากกว่า จึงสามารถตรวจสอบ
เสร็จสิน้ ได้เร็วกว่า และกิจการทีม่ ขี นาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาในการออกรายงานผูส้ อบบัญชีน้อยกว่า
กิจการทีม่ ขี นาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ H.A.E. Afify. (2009) และ Carslaw & Kaplan
(1991) ทีพ่ บว่า ขนาดของกิจการมีผลต่อระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี
และงานวิจยั ของ Robert H. Ashton et al. (1989) พบว่า บริษทั ที่มขี นาดใหญ่ อาจเลือกที่จะใช้
การควบคุมภายในทีแ่ ข็งแกร่ง ซึ่งทาให้ผตู้ รวจสอบสามารถไว้วางใจในการทดสอบการปฏิบตั ิตาม
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ข้อกาหนดระหว่างกาลมากกว่าการทดสอบยอดคงเหลือสิ้นปี ท่ี ซึ่งทาให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นได้
ทันเวลา นอกจากนี้บริษัทขนาดใหญ่ จะถูกตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก ดังนัน้ ผู้บริหารจะมี
แรงจูงใจเพื่อลดการตรวจสอบทีล่ ่าช้า และงานวิจยั ของเกรียงไกร บุญเลิศอุทยั และคณะฯ (2562)
และนนทวรรณ ยมจินดา และคณะฯ (2562) พบว่า กิจการทีม่ ขี นาดใหญ่ใช้ระยะเวลาในการออก
รายงานผูส้ อบบัญชีน้อยกว่ากิจการทีม่ ขี นาดเล็ก
ส่วนตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่มคี วามสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีใช้ใน
การออกรายงานผูส้ อบบัญชี ได้แก่ การขึน้ เครื่องหมายห้ามหรือเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังใน
ประเด็นต่ างๆ (MARK) จ านวนบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (CONSO)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (DE) บริษทั ที่มผี ลขาดทุน (LOSS) การควบรวมตาแหน่ ง
ของผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานคณะกรรมการในคนเดียวกัน (DUAL) และสัดส่วนของกรรมการ
ตรวจสอบที่มคี วามเชีย่ วชาญ ทางด้านการเงิน/การบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
(ACEXP) โดยอธิบายเหตุผลประกอบ ได้ดงั นี้
1. การขึน้ เครื่องหมายห้ามหรือเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในประเด็นต่างๆ (MARK)
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี เนื่องจากการขึน้
เครื่องหมายห้ามหรือเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในประเด็นต่างๆ ส่วนใหญ่ เป็ นบริษัทที่มผี ล
ขาดทุน ส่งผลต่อการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต โดยเป็ นเรีอ่ งทีม่ คี วามสาคัญและ
จ าเป็ นต่ อความเข้าใจของผู้ใ ช้ง บการเงิน ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้ มีบ ริษัทจ านวนน้ อ ยที่ข้ึน
เครื่องหมายห้ามหรือเตือน โดยบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีความ
ระมัดวังที่เสี่ยงต่อการขึน้ เครื่องหมายห้ามหรือเตือนดังกล่าว เพราะทาให้มผี ลต่อการลดลงของ
ราคาหุน้ บริษทั นัน้ ๆ
2. จานวนบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (CONSO) ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการออกรายงานผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทใหญ่ ท่มี ีจานวน
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันมาก จะมีขนาดกิจการทีใ่ หญ่ ส่งผลต่อการบริหาร
ภายในองค์กรนัน้ ๆ ทาให้ตอ้ งมีทุนหมุนเวียนมาใช้ภายในกิจการจานวนมาก และบางบริษทั จะใช้
บริการสานักงานสอบบัญชี โดย BIG 4 เนื่องจากต้องการสานักงานสอบบัญชีท่มี ีขนาดใหญ่
มีบุคคลกรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
3. อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (DE) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่ผู้สอบ
บัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี เนื่องจากแต่ละบริษทั มีการบริหารกิจการและการควบคุม
ภายในทีแ่ ตกต่างกัน หรือมีประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน หากกิจการมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นสูง แสดงว่าบริษัทนัน้ ๆ มีการบริหารหนี้สินที่ไม่ดี โดยมีโอกาสที่บริษัทมีผลขาดทุ น
ในทางกลับกันหากบริษทั ที่มจี านวนบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ที่เกี่ยวข้องกันมาก แต่มี
การบริหารหนี้สินภายในองค์กรที่ไม่ดี ก็จะส่งผลต่ออัตราส่ว นหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นด้วย
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ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Owusu-Ansah & Leventis (2006) ทีก่ ล่าวว่า อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่มผี ลต่อระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี
4. บริษทั ทีม่ ผี ลขาดทุน (LOSS) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการ
ออกรายงานผูส้ อบบัญชี เนื่องจากบริษทั ทีม่ ผี ลขาดทุนจานวนมากหรือมีผลขาดทุนติดต่อกัน จะมี
ความเสีย่ งสูงที่บริษทั นัน้ ๆ มีโอกาสทีเ่ ข้าสู่ภาวะล้มละลาย ทาให้บริษทั ต้องกูย้ มื เงิน เพื่อเป็ นทุน
หมุนเวียนมาใช้ภายในกิจการ ส่งต่อการขึน้ เครื่องหมายห้ามหรือเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังใน
ประเด็นต่าง ๆ และการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต โดยเป็ นเรี่องที่มคี วามสาคัญ
และจาเป็ นต่อความเข้าใจของผูใ้ ช้งบการเงิน
5. การควบรวมตาแหน่ งของผู้จดั การใหญ่ และประธานคณะกรรมการในคนเดียวกัน
(DUAL) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชี เนื่องจาก
บริษทั ส่วนใหญ่มกี ารแบ่งแยกหน้าที่ชดั เจน ซึ่งจะมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
6. สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการเงิน/การบัญชีใน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั (ACEXP) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ใน
การออกรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Ummi Junaidda Binti Hashim.
(2010) ที่พบว่า สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มคี วามเชีย่ วชาญทางด้านการเงิน/การบัญชีใน
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่ผูส้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบ
บัญชี

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครังนี
้ ้
เนื่องจากงานวิจยั นี้มขี อ้ จากัดบางประการ โดยผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณาความเสีย่ งของบริษทั ที่
คาดว่าส่งผลต่อระยะเวลาทีผ่ สู้ อบบัญชีใช้ในการออกรายงานผูส้ อบบัญชีมาศึกษา และมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากรายงานประจาปี 2561 ทาให้กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ครอบคลุมระยะเวลาเพียง 1 ปี
เท่านัน้ ส่งผลต่อการอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งปี ต่อไปบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ อาจมีการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการบริหารงานภายในที่ดขี น้ึ ดังนัน้
งานวิจยั นี้สามารถสรุปได้เพียงส่วนนึงของข้อสมมุตฐิ านทีผ่ ทู้ าการวิจยั ได้กาหนดไว้จากตัวแปรที่
ใช้ในการวิจยั
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ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครังต่
้ อไป
งานวิจยั ในอนาคตอาจพิจารณาศึกษาตัวแปรอื่นๆ ทีส่ ่งผลต่อระยะเวลาที่ผสู้ อบบัญชีใช้
ในการออกรายงานผู้สอบบัญชี และข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 1 ปี เพื่อให้ได้ข้อสรุปได้
ชัดเจนและถูกต้องมากขึน้
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