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บทคัดย่อ
การศึกษาในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการ
กับการจัดการกาไรของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็ นครัง้ แรก กรณีศกึ ษา
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยตัวแปร
ด้านการกากับดูแลกิจการ ประกอบไปด้วย ขนาดของคณะกรรมการ, สัดส่วนกรรมการอิสระ,
การแยกระหว่างบุ ค คลที่ด ารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการกับ ประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห ารและ
สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนตัวแปรการจัดการกาไร
ผูศ้ กึ ษาเลือกใช้แบบจาลอง Yoon Model ในการคานวณหาค่ารายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals) ซึ่งได้มกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินประจาปี
2558 – 2561 มีก ลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการศึกษาจานวน 107 บริษัท เป็ นบริษัทจดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จานวน 55 บริษทั และบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ จานวน 52 บริษัท เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและทดสอบสมมติฐาน
ประกอบด้วย สถิตเิ ชิงพรรณนา สัม ประสิทธ์สหสัม พันธ์ของเพียร์สนั สัมประสิทธิ ์สหสัม พันธ์
ของสเปี ยร์แมนและการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการศึกษา ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่วดั การกากับดูแลกิจการกับการจัดการ
กาไรโดยใช้รายการคงค้างตามดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร
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ABSTRACT
The objective of the independent study is to examine the relationship between
corporate governance and earnings management of Initial Public Offering (IPO)
companies in the Stock Exchange of Thailand and mai. Corporate governance factors
refer to board size, proportion of independent director, duality of chairman and board of
director and managerial ownership. Discretionary accruals estimated based on Yoon
Model are used to measure earnings management. The data are collected from the
annual financial statements during 2015 to 2018. Total samples are 107 companies
which compose of 55 new listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET)
and 52 new listed companies in mai. The research methods used in this study are
descriptive statistics, Pearson’s correlation, Spearman’s rho correlation and multiple
regression analysis.
The results show no relationship between any corporate governance factors and
earnings management using discretionary accruals.
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บทที่ 1
บทนา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ได้เข้ามามีบทบาทและมีความสาคัญต่อ
การประกอบกิจการในวงการตลาดทุ นไทยในปั จจุ บนั เป็ นอย่างมาก หน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุ นการพัฒนาสภาพแวดล้อมการกากับดูแลกิจการในประเทศอย่าง
เต็มที่เนื่องจากมีความคาดหวังว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีจะทาให้ผู้มีส่วนได้เสียทุ กฝ่ ายของ
องค์กรได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม โดยในมุมมองของการลงทุนนัน้ นักลงทุนคาดหวังว่าจะ
ได้รบั การปฏิบตั ใิ นฐานะผูถ้ อื หุ้นด้วยความโปร่งใส ยุ ตธิ รรม ได้รบั ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การลงทุนที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา ดังนัน้ หากบริษทั ใดที่มกี ารกากับดูแลกิจการที่ดี ก็จะ
เป็ นบริษทั ทีน่ กั ลงทุนให้ความสนใจลงทุนมากขึน้
สืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ถือเป็ นจุดเปลี่ยนครัง้ ใหญ่ของไทย มีการผลักดันให้
ปรับโครงสร้างเชิงสถาบันขนาดใหญ่ มีการส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่า มกลางวัฏจักร
เศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนแปลงไป ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สนับสนุ นให้มกี าร
กากับดูแลกิจการสาหรับบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในการส่ งเสริมให้ บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมีระบบการก ากับดู แลกิจการที่ดี รวมถึง
พัฒนาการกากับดูแลกิจการให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เพื่อป้ องกันการทุจริตของภาครัฐ
และภาคเอกชน และเพื่อปกป้ องนักลงทุนจากการตกแต่งข้อมูลทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียน
โดยในปี พ.ศ. 2544 ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการเพื่อพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance Committee) และมีการจัดท าแนวทางการเผยแพร่รายงานการ
กากับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นาไปใช้เป็ นแนวทางในการเปิ ดเผย
การปฏิบตั กิ ารกากับดูแลกิจการของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งถือเป็ นก้าวแรกในการสร้าง
ความตระหนักแก่บริษัทจดทะเบียนในการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการ อันจะนาไปสู่
การพัฒนาตลาดทุนทีม่ คี วามโปร่งใสและน่าเชื่อถือต่อไป (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560)
ในการระดมทุนเพื่อการดาเนินงานและขยายธุรกิจในปั จจุบนั มีรูปแบบของการระดมทุน
หลากหลายรูปแบบ มีทงั ้ การกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงิน การนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือการระดมทุนโดยการออกทัง้ ตราสารทุนและตราสารหนี้ควบคู่กนั เพื่อให้ได้เงินทุน

2
ตามเป้ าหมายที่กาหนด ซึ่งจะเห็นได้จากการทา IPO หรือการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่สาธารณชน
ทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก ถือเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกทีไ่ ด้รบั ความนิยมในปั จจุบนั
จุดมุ่งหมายในการทา IPO (Initial Public Offerings) หรือการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่
สาธารณชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก คือ การระดมทุนเพิม่ เติมนอกเหนือจากการกูย้ มื เงิน เป็ นการทาให้
ธุรกิจครอบครัวขยายกว้างขึน้ เมื่อบริษทั ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะช่วยเพิ่ม
ความน่ าเชื่อถือและภาพลักษณ์ทด่ี ี รวมไปถึงจะได้มกี ารสร้างระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน
ทีม่ มี าตรฐาน เป็ นตัวช่วยสร้างความยังยื
่ นให้แก่ธุรกิจสืบไป ซึ่งบริษทั ที่มกี ารออกหุน้ ใหม่เป็ นครัง้
แรกจะไม่มีขอ้ มูลของบริษทั ในช่วงปี ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาด รวมถึงไม่มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลอื่นใดใน
อดีตแก่สาธารณชน นอกเหนือจากข้อมูลทีป่ รากฎอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น
ในร่างหนังสือชีช้ วนที่ย่นื ไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และดูแลหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน้ นักลงทุนจึงมีขอ้ มูลของบริษทั ที่เสนอขายหุน้ ใหม่ ในครัง้
แรกน้อยกว่าข้อมูลของหุน้ ทีม่ กี ารซื้อขายกันในตลาด ส่งผลทาให้เกิดสภาวะความไม่สมมาตรของ
ข้อมู ล (Information Asymmetry) ระหว่างนักลงทุ นกับบริษัท ผู้ออกหุ้นใหม่ (Chemmanur and
Yan, 2008) ด้วยเหตุน้ีจงึ มีผบู้ ริหารหลายบริษทั ที่นาหลักทรัพย์ของบริษทั ออกมาจาหน่ าย เพื่อ
แสวงหากาไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ โดยเมื่อนาบริษทั เข้ามาจดทะเบียน แล้วดาเนินงาน
ผ่านไประยะหนึ่งก็จะละเลยไม่บริหารบริษทั อย่างเต็มศักยภาพ และไม่รกั ษาคุณสมบัตขิ องการเป็ น
บริษทั จดทะเบียนที่ดี โดยที่ผบู้ ริหารมักจะทาการจัดการกาไร (Earnings Management) ก่อนนา
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และออกจาหน่ ายหุ้นแก่ ประชาชนในครัง้ แรก (Initial
Public Offering: IPO) ผูบ้ ริหารมักจะมีแรงจูงใจในการจัดการกาไรในงบการเงินด้วยวิธกี ารต่างๆ
เพื่อดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ในอดีต ทีพ่ บว่าบริษทั ทีเ่ สนอขายหุ้น
ใหม่แก่สาธารณชนเป็ นครัง้ แรก มีการจัดการกาไรในงบการเงินด้ วยวิธกี ารเลือกใช้นโยบายการ
บัญชีและวิธกี ารสร้างรายการทางธุรกิจ
จากที่มาและความสาคัญดังกล่าว ผู้ศกึ ษาจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของการกากับดูแลกิจการกับการจัดการกาไรของบริษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็ น
ครัง้ แรกที่จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่
สาธารณชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจ หากบริษทั ที่ออก
จาหน่ ายหุ้นต่อสาธารณชนเป็ นครัง้ แรกมีความโปร่งใสในการรายงานทางการเงิน มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีค่ รบถ้วน มีโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี มีความเป็ นไปได้ท่จี ะส่งผลให้บริษัทนัน้ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง นาไปสู่เสถียรภาพ
ของกาไรและยังช่วยสร้างความยังยื
่ นให้กบั บริษทั ด้วย และเนื่องจากยังไม่เคยมีผใู้ ดศึกษาในเรื่อง
ดังกล่าว ผูศ้ กึ ษาจึงอยากทราบว่าระดับการกากับดูแลกิจการของบริษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่
สาธารณชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) นัน้ มีความสัมพันธ์กบั การจัดการกาไรหรือไม่ ผลการศึกษาจะเป็ น
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ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในอนาคตต่อนักลงทุน ผูม้ สี ่วนได้เสีย รวมถึงผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องในการใช้
งบการเงินของบริษทั

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับการจัดการกาไรของบริษทั ที่
เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็ นครัง้ แรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับการจัดการกาไร กลุ่มประชากรทีใ่ ช้
ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บริษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็ นครัง้ แรกทีจ่ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 107 บริษทั โดยเก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 – 2561
ยกเว้น บริษทั ทีเ่ สนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็ นครัง้ แรก ทีอ่ ยู่ในกลุ่ มอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงิน ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจธนาคาร ประกันภัยและประกันชีวติ เงินทุน และหลักทรัพย์ และ
กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และไม่รวม
บริษทั ทีม่ ขี อ้ มูลไม่ครบถ้วน

คานิยามศัพท์
การกากับ ดูแลกิ จการที่ ดี มีช่อื เรียกที่อาจได้ยิน ในบริบ ทต่างๆ เช่น ธรรมาภิบ าล
บรรษัทภิบาล หรือ Corporate Governance หรือ CG ซึ่งหมายถึง การบริหารจัดการบริษทั ที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย (สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2559)
รายการคงค้างที่ไม่ขึ้นกับดุลยพิ นิจของผู้บริ หาร หมายถึง การบันทึกรายได้ หรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งรายการนัน้ ฝ่ ายบริหารไม่สามารถควบคุมได้โดยการใช้
ดุลยพินิจในการกาหนดและตัดสินใจเลือกปฏิบ ัติท่จี ะรับรู้มู ลค่าของรายการและช่วงเวลาที่จะ
บันทึกรายการบัญชี
คณะกรรมการ หมายถึง กลุ่มของบุคคลซึ่งได้รบั มอบหมายให้กระทาการบางอย่างมี
เป้ าหมายร่วมกัน และมีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทัง้ ต่างมีอทิ ธิพลซึ่งกันและ
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กัน เพื่อไปสู่เป้ าหมายเดียวกัน ในทางการบริหารนัน้ เราถือว่าคณะกรรมการเป็ นการกระทาของ
กลุ่ม ก่อให้เกิดการรวมพลัง (synergy) ผลรวมของงานที่เกิดขึน้ จากการทางานเป็ นกลุ่มย่อมมี
มากกว่าผลรวมของงานทีเ่ กิดจากต่างคนต่างทา (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2545)

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อให้ผใู้ ช้ขอ้ มูลและผูล้ งทุนนาไปเป็ นแนวทางในการประเมิน คุณภาพของรายงาน
ทางการเงินของบริษทั IPO
2. เพื่อให้คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ หน่วยงาน
กากับดูแลอื่น ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การปรับใช้กลไก
ด้านการกากับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับการจัดการกาไรของบริษทั
ทีเ่ สนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนครัง้ แรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผูศ้ กึ ษาได้ทาการค้นคว้าเอกสาร สิง่ พิมพ์ บทความ รวมทัง้ จากการศึกษาข้อมูลในอดีต สามารถ
ประมวลความรูจ้ ากการทบทวนเอกสารดังกล่าว ประกอบด้วย
แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
- ทฤษฎีตวั แทน (Agency Theory)
- การจัดการกาไร (Earnings Management)
- การกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
สมมติฐานการวิจยั

ทฤษฎีตวั แทน (Agency Theory)
ทฤษฎีตวั แทน ถูกพัฒนาโดย Jensen and Meckling (1976) โดยมีแนวคิดว่า ทฤษฎีน้ี
อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของหรือผู้ถือ หุ้น ซึ่งถูกเรียกว่า ตัวการ (Principal) และผู้ท่ี
บริหารกิจการ ซึ่งถูกเรียกว่า ตัวแทน (Agent) ความสัมพันธ์น้ีจะเกิดขึน้ เมื่อเจ้าของที่เป็ นผูถ้ ือ
หุ้นไม่สามารถมาอยู่รวมกันเพื่อตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษทั ได้
จึงต้องแต่งตัง้ ตัวแทนให้มีอานาจในการบริหารจัดการบริษัทเพื่อ นาพาบริษัทมีกาไรและสร้าง
ผลตอบแทนสูงสุดให้กบั ตัวการ โดยตัวแทนมีหน้าที่ในการจัดทารายงานแสดงฐานะทางการเงินที่
แสดงถึงผลการดาเนินงานของบริษทั ให้แก่ ตวั การตรวจทาน ซึ่งตัวแทนก็จะได้รบั ค่าตอบแทนใน
การบริหารงานในรูปของเงินเดือนหรือโบนัส
หลักการของทฤษฎีน้ี คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่วา่ จะเป็ นในฝั ง่ ของตัวการ หรือ
ตัวแทน เช่น เมื่อรายงานผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามที่ตวั การคาดหวัง ก็จะเป็ นแรงผลักดัน
ให้ตวั แทนพยายามหาหนทางในการสร้างผลตอบแทนให้เป็ นไปตามที่ตวั การคาดหวังด้วยวิธกี าร
ต่างๆที่ตนคิดว่าเหมาะสมหรือหากโบนัสของตัวแทนขึน้ อยู่กบั ระดับกาไรจากผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ก็จะทาให้ตวั แทนมีแรงจูงใจในการปรับแต่งงบการเงินให้มผี ลกาไรเพิม่ ขึน้ ในด้านของ
ตัวการเอง อาจต้องการให้ต ัวแทนทายังไงก็ได้ ให้ผลการดาเนิ นงานเป็ นไปตามที่ตนคาดหวัง
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เพื่อให้ราคาหุ้นเพิม่ ขึน้ โดยไม่สนใจวิธกี าร สิง่ เหล่านี้ล้วนเป็ นแรงผลักดันที่ทาให้เกิดการรายงาน
ทางการเงินทีไ่ ม่เป็ นไปตามผลการดาเนินงานของกิจการ
จากทฤษฎีน้ี สามารถสรุปได้ว่า ทัง้ ตัวการและตัวแทนจะพยายามกระทาการที่เป็ นการ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์สูงสุด โดยพยายามรายงานผลการดาเนินงาน
ให้มกี าไร หรือไม่ให้ต่ากว่าทีต่ นเองคาดหวัง

การจัดการกาไร (Earnings Management)
การจัดการกาไร ตามคานิยามของ Healy and Wahlen (1999) กล่าวว่า การจัดการกาไร
เกิดขึ้นเมื่อผู้บริหารใช้ดุลยพินิ จในการจัดท างบการเงินและจัดโครงสร้างรายการทางการเงิน
เพื่อให้รายการทางการเงินนัน้ สื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียของกิจการเข้าใจผลการดาเนินงานของกิจการ
ผิดไปจากความเป็ นจริงหรือเพื่อผลประโยชน์ตามสัญญาทีข่ น้ึ กับตัวเลขทางบัญชี
Sloan (1996) ได้ จ าแนกประเภทของคุ ณ ภาพก าไรออกเป็ น 2 ประเภท คื อ ก าไร
คุณ ภาพดีและกาไรคุณ ภาพแย่ โดยกาไรคุณ ภาพดีจะประกอบไปด้วยสัดส่วนกระแสเงินสด
มากกว่ารายการคงค้าง (Accruals) ส่วนก าไรคุ ณ ภาพแย่ จะเป็ น ไปในทางตรงกันข้าม ฉะนั น้
สัดส่วนของกระแสเงินสดจึงสามารถเป็ นตัวแทนในการวัดคุณภาพกาไรได้ ซึ่งกาไรคุณภาพแย่จะ
บ่งบอกถึงการจัดการกาไรของผูบ้ ริหาร เพราะกาไรคุณภาพแย่จะประกอบด้วยรายการคงค้าง
(Accruals) เป็ นหลัก
การจัดการก าไร มีวิวฒ
ั นาการมาจากสมมติฐานการเกลี่ยก าไร (Income smoothing
hypothesis) มี ส มมติ ฐ านว่ า 1) ผู้ บ ริห ารย่ อ มเลื อ กวิธี ป ฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชีท่ี จ ะช่ ว ยสร้ า ง
อรรถประโยชน์หรือสร้างความมังคั
่ งสู
่ งสุดให้กบั ตนเอง 2) อรรถประโยชน์ สูงสุดของผู้บริหารจะ
เพิ่มขึ้นตามความมีเสถียรภาพในหน้ าที่งาน ระดับและอัตราการเติบโตของรายได้ของผู้บริหาร
และระดับอัตราการเติบโตของขนาดกิจการ 3) การที่ผู้บริหารจะบรรลุเป้ าหมายที่กล่าวในข้อ 2
ได้ นั ้น ส่ ว นหนึ่ งขึ้น อยู่ กับ ความพึ งพอใจของผู้ ถือ หุ้ น ที่ มีผ ลต่ อ การด าเนิ น งานของกิจ การ
ยิง่ ผูถ้ อื หุ้นมีความอยู่ดกี นิ ดีมากขึน้ เท่าไร ความมีเสถียรภาพในหน้าที่ของผูบ้ ริหารและประโยชน์
อื่นๆ จะมากขึน้ เท่านัน้ 4) ความพึงพอใจของผูถ้ อื หุ้นที่มตี ่อกิจการจะเพิม่ ขึน้ ตามอัตราการเจริญ
เติบโตถัวเฉลี่ยใน กาไรของกิจการและความมีเสถียรภาพของกาไรของกิจการ ซึ่งการเกลี่ยกาไร
(Income smoothing) จัดทาขึน้ เพื่อเพิม่ ความน่ าเชื่อถือของการพยากรณ์กาไรของผูใ้ ช้งบการเงิน
โดยอาศัยชุดของตัวเลข ทางการเงิน (กาไร) ที่ได้มีการเกลี่ยไปตามแนวโน้มที่ผบู้ ริหารพิจารณา
แล้วเห็นว่าดูดีท่สี ุ ดในขณะนัน้ ซึ่งอาจใช้วธิ ีการที่แตกต่างกันออกไป เช่น การเกลี่ยกาไรของ
กิจการโดยการก่อให้เกิดรายได้หรือ การชะลอไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยที่ผู้บริหารได้พิจารณาถึง
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ผลกระทบของรายการนัน้ ๆ ที่มีผลต่ อผล การดาเนิ นงานของบริษัทไว้ล่วงหน้ าแล้ว (วรศัก ดิ ์
ทุมมานนท์, 2543)
การจัด การก าไรสามารถเกิด ได้ จากการน าข้อ สมมติในการจัด ท าและการน าเสนอ
งบการเงิน ตามเกณฑ์ ค งค้ าง (Accrual Basis) มาใช้ภ ายใต้ เกณฑ์ ค งค้างจะรับ รู้รายการและ
เหตุการณ์เมื่อเกิด ขึน้ จริงไม่ใช่เมื่อจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่ วง หน้ า รายได้ค้างรับ รายได้รบั ล่ วงหน้ า ค่าใช้จ่ายที่ต้องประมาณการ เช่น
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ โดยเป็ นรายการทีม่ าตรฐานบัญชีเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริหารใช้ดุลยพินิจได้
จากทฤษฎีขา้ งต้น สามารถอธิบายถึงวิธกี ารที่กจิ การนิยมนามาใช้ในการตกแต่งงบการเงิน
ได้หลายวิธี เช่น
การส ารองก าไรที่มีอยู่ ในงวด (Cookie Jar Reserve Techniques) เป็ นการตัง้ ประมาณ
การและภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในงวดปี ปัจจุบนั ทัง้ นี้การตัง้ ประมาณการเหล่านี้เป็ น
เพียงตัวเลขทีย่ งั ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่นอน ทาให้ตอ้ งใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารมาช่วยในการ
ประมาณการ จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริหารสามารถตกแต่งตัวเลขให้เป็ นไปตามที่ต้องการได้
ซึ่งหากในปี นัน้ มีก าไรที่มากเกินไป ผู้บริหารอาจตัง้ ประมาณการหนี้ สงสัยจะสูญให้สูงขึ้นเพื่อ
สารองกาไรที่มนี ้ี ไปไว้ใช้ในอนาคตในกรณีทบ่ี ริษทั มีผลกาไรต่ ากว่าทีค่ วรจะเป็ นได้ การประมาณ
การที่นิ ยมน ามาใช้ เช่น การประมาณการหนี้ สงสัยจะสู ญ การประมาณการสินค้ารับคืน และ
ส่วนลด การประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
การนาค่าใช้จ่ายที่มจี านวนมากมารับรู้ในครัง้ เดียว (Big Bath Techniques) เป็ นการรับรู้
ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในครัง้ เดียว ทาให้บริษทั เกิดผลขาดทุนอย่างหนักในปี นนั ้ แต่มผี ลดีคอื ทาให้
บริษทั ไม่ต้องรับรูค้ ่าใช้จ่ายนี้ในอนาคตซึ่งผูบ้ ริหารเชือ่ ว่าการทาเช่นนี้จะทาให้ผลประกอบการใน
อนาคตดูดขี น้ึ วิธกี ารนี้นิยมใช้เมื่อบริษทั ต้องการปรับโครงสร้างหนี้หรือปรับโครงสร้างการดาเนินงาน
โดยรายการทีน่ ิยมนามารับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย เช่น การประมาณการด้อยค่า การตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการขายส่วนดาเนินงานออกไป เป็ นต้น
ทางเลือกด้านการบันทึกบัญ ชี (Accounting Method Choice) เป็ นการอาศัย มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริหารสามารถเลือกวิธกี ารทางการบัญชีท่ตี ้องการใช้ได้
ตามดุลยพินิจ ซึ่งหากมีการเปลีย่ นแปลงนโยบายทางการบัญชีกจ็ ะทาให้การรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย
บางตัวเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้กาไรเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น การบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงินอนุ ญาตให้เลือกบันทึกได้วา่ ต้องการบันทึกด้วยราคา
ทุนหรือราคามูลค่ายุติธรรม ซึ่งหากเดิมบันทึกด้วยราคาทุ นแล้วเมื่อมีข้อ บ่ งชี้กิจการสามารถ
เปลี่ยนมาบันทึกด้วยราคามูลค่ายุติธรรมได้ โดยไม่ต้องย้อนกลับไปแก้ไขงบการเงินในปี ท่ีผ่าน
มาแล้ว
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การเร่งการรับรูร้ ายได้ (Premature Recognition of Revenue) ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินบริษทั จะรับรู้รายได้กต็ ่อเมื่อเข้าเงื่อนไขการรับรูร้ ายได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมักจะเกิดขึน้
กับบริษทั ทีม่ กี ารรับรูร้ ายได้ตามขัน้ ความสาเร็จซึ่งจะต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารในการตัดสินใจ
ว่าเมื่อไหร่ จึงจะครบเงื่อนไขและควรรับรู้ จึงเป็ นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริหารจัดการ
กาไร
วิธีเพิ่มรายได้จากการควบรวมบริษัท (Big Bet on The Future) เป็ นวิธีการที่จะเกิดขึ้น
เมื่อบริษัทไปซื้อหุ้นหรือกิจการอื่นมา ซึ่ งตามหลักมาตรฐานการบัญ ชีบริษัทจะต้องรายงาน
รายการซื้อนี้ไว้ในงบการเงิน แต่กย็ งั มีชอ่ งว่างให้บริษทั สามารถตกแต่งรายได้ได้ 2 ช่องทาง โดย
ช่องทางแรกบริษัทสามารถจัดการรายได้ในปี แรกด้วยการจัดการรายจ่ายด้านวิจยั และพัฒนาที่
กาลังดาเนินงานอยู่ โดยตัดจาหน่ ายไปในปี แรกที่ได้สนิ ทรัพย์มาทัง้ หมด เพื่อให้ไม่เกิดรายจ่าย
ส่วนนี้ในอนาคตอีก ซึ่งจะทาให้ในอนาคตบริษทั สามารถรับรู้รายได้ได้เพิ่มขึน้ ช่องทางที่สองคือ
นารายได้ของบริษทั ที่ซ้อื มารวมกับบริษทั ตนเองทันทีจะทาให้รายได้ของบริษทั เพิม่ ขึน้ อย่างทันที
เช่นกัน
การเลือ กตัด จ าหน่ ายสิน ทรัพ ย์ระยะยาว (Write Off Long Term Operating Assets)
สินทรัพย์ท่ใี ช้ในการดาเนินงานระยะยาว เช่น สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
จะถูกบันทึกด้วยค่าเสื่อมราคา ส่วนสินทรัพย์ท่ไี ม่มตี วั ตนต่างๆ จะถูกบันทึกด้วยค่าตัดจาหน่ าย
ซึ่งผูบ้ ริหารมีอานาจในการใช้ดุลยพินจิ ในการเลือกวิธกี ารตัดจาหน่าย ระยะเวลาในการตัดจาหน่าย
และประเมินมูลค่าคงเหลือ รวมทัง้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหมวดของสินทรัพย์จากสินทรัพย์ทใ่ี ช้ใน
การดาเนินงานเป็ นไม่ใช้ในการดาเนินงานก็จะไม่จาเป็ นต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจาหน่าย
จึงเป็ นอีกหนึ่งช่องทางให้บริษทั สามารถใช้ในการบริหารกาไรได้
การเลือ กประเภทของรายได้ (Operating Versus Non Operating Income) ตามปกติ
รายได้จะมีสองประเภทคือ รายได้จากการดาเนินงานและรายได้ ท่ไี ม่ได้มาจากการดาเนินงาน
ปกติ ซึ่งหากเป็ นกาไรจากการดาเนินงานปกติจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ในอนาคตเนื่องจาก
สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีรายได้ในส่วนนี้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่สาหรับกาไรที่ไม่ ได้มาจาก
การด าเนิ นงานปกติอาจมาจากก าไรจากการยกเลิกการด าเนิ นงาน ก าไรหรือขาดทุ นพิเศษ
ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงหลักการทางบัญชี ซึ่งฝ่ ายบริหารมีอานาจในการตัดสินใจว่า
รายการไหนจะอยู่หมวดใด โดยวิธกี าร เช่น การจ่ายชาระหนี้ก่อนกาหนด, ทาการซื้อหุ้นคืน
(สุภรัตน์ ตันฑ์พรชัย, 2559)
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การกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
การกากับดูแลกิจการ คือ ระบบที่จดั ให้มโี ครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์
ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และผูถ้ อื หุ้นและผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันนาไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิม่ คุณค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาวโดยคานึงถึงผูม้ สี ่วน
ได้เสียอื่นประกอบ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจ การที่ดี
และได้ส่งเสริม ให้บริษทั จดทะเบียนมีระบบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึ่งจะทาให้บริษทั จดทะเบียน
ได้รบั การยอมรับทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ เสริมสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนิ น
กิจการ สร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ผู้ท่เี กี่ยวข้อง (Stakeholders) ทุกฝ่ าย ไม่เพียงแต่เฉพาะผูถ้ อื หุ้น
และผูล้ งทุน
การกากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การกากับดูแลกิจการที่เป็ นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยังยื
่ น นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ผลู้ งทุน ซึ่งคณะกรรมการควรกากับ
ดูแลกิจการให้นาไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. สามารถแข่ งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึ งถึงผลกระทบในระยะยาว
(Competitiveness and performance with long-term perspective)
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุ้นและผูม้ ี
ส่วนได้เสีย (Ethical and responsible business)
3. เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อม (Good
corporate citizenship)
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience) (สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2560)

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
Becker at al. (1998) ศึกษาคุณภาพของผูส้ อบบัญชีท่มี ผี ลต่อการจัดการกาไร ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งเป็ น บริษทั ที่ใช้ผู้สอบบัญชีจาก Big6 จานวน 10,379 บริษัทและบริษัทที่ไม่ได้ใช้
ผู้ส อบบัญ ชีจ าก Big6 จ านวน 2,179 บริษัท วัดระดับ การจัด การก าไรจากรายการคงค้างที่
เกิดขึน้ จากดุลยพินิจของผูบ้ ริหารตามแบบจาลอง Cross-sectional version of the Jones 1991
พบความสัมพันธ์ระหว่างคุณ ภาพของผู้สอบบัญ ชีและการจัดการกาไร คือ บริษัท ที่ไม่ ได้ใช้
ผูส้ อบบัญชีจาก Big6 มีการรายงานรายการคงค้างที่ขน้ึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหารโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี
1.5-2.1% ของสินทรัพย์รวมซึ่งสูงกว่ารายการคงค้างที่ข้นึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหารที่รายงาน
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โดยบริษทั ที่ใช้ผสู้ อบบัญชีจาก Big6 และชีใ้ ห้เห็นว่าคุณภาพของผูส้ อบบัญชีในระดับต่ ากว่ามี
ความเกีย่ วข้องกับความยืดหยุ่นของการรายงานทางบัญชีทส่ี ูงกว่า
Rahman และ Ali (2006) ศึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ วัฒนธรรม
องค์กรและการจัดการก าไร กรณี ศกึ ษาในประเทศมาเลเซีย โดยใช้กลุ่ มตัวอย่ างจากบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Main Board) ระหว่างปี
2002-2003 จานวน 97 บริษัท โดยใช้รายการคงค้างที่ข้นึ กับดุลยพินิจของผู้บ ริหารระยะสัน้ ที่
คานวณจากแบบจาลอง Cross-sectional modified Jones เพื่อเป็ นตัวแทนของการจัดการกาไร
ปั จจัยที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สัดส่ วนของกรรมการอิสระ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ งของ
กรรมการอิสระ การแยกตาแหน่ งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ ขนาดของ
คณะกรรมการ สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการตรวจสอบ ความสามารถด้านบัญชี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ จานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การกระจายตัวของ
ผู้ถือหุ้น สัดส่วนของกรรมการที่เป็ นชาวมาเลเซียต่อคณะกรรมการทัง้ หมด และสัดส่วนของ
กรรมการที่เป็ นชาวมาเลเซียที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ ตัวแปรควบคุม ได้แก่
อัตราผลตอบแทนต่ อสินทรัพย์รวม ความเสี่ยงทางการเงิน กระแสเงินสดจากการดาเนิ นงาน
ขนาดกิจการ อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี และขนาดของสานักงานสอบบัญชี พบว่า
ขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการจัดการก าไร โดยกล่าวว่า
คณะกรรมการที่มขี นาดใหญ่มีประสิทธิภาพในด้านการควบคุมและตรวจสอบฝ่ ายจัดการได้ไม่ดี
เท่าคณะกรรมการที่มขี นาดเล็ก เนื่องจากคณะกรรมการบริษทั ที่มขี นาดใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการ
รวมตัว การสื่อสารและการตัดสินใจที่ต้องใช้เวลานานมากกว่าคณะกรรมการที่มีขนาดเล็ ก
นอกจากนี้ยงั พบขนาดกิจการและอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับการจัดการกาไร
Yoon, Miller และ Jiraporn (2006) ศึกษารายการที่ใช้ในการตกแต่งก าไรของบริษัทใน
ประเทศเกาหลีใต้ ในระหว่างปี 1995-2001 จานวน 2,895 บริษัท โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริษทั ทีม่ รี ายการค้างรับค้างจ่ายในระดับต่า, กลุ่มบริษทั ทีม่ รี ายการค้างรับค้าง
จ่ายในระดับปานกลาง และกลุ่มบริษัทที่มีรายการค้ารับค้างจ่ ายในระดับสูง พบว่า บริษัทที่มี
รายการค้างรับค้างจ่ายในระดับต่ า จะมีการตกแต่งกาไรผ่า นรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็ นตัวเงิน
เช่น หนี้ สูญ, ขาดทุ นจากการขายสินทรัพย์ ส่วนบริษัทที่มีรายการค้างรับค้างจ่ายในระดับสู ง
จะตกแต่งกาไรผ่านรายการรายได้ทไ่ี ม่เป็ นตัวเงิน เช่น กาไรจากการขายสินทรัพย์
Kim และ Yoon (2008) ศึกษาความสัมพันธ์ของการกากับดูแลกิจการกับการจัดการกาไร
ในประเทศเกาหลีใต้ ใช้กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ ตัง้ แต่ปี
2004-2005 จานวน 635 บริษัท โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ ณ ระดับความเชื่อมันที
่ ่ 99% และวัดระดับการจัดการกาไรจากรายการคงค้างที่
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เกิดขึน้ จากดุลยพินิจของผูบ้ ริหารและรายการคงค้างรวมตามแบบจาลอง Cross-sectional modified
Jones ตัวแปรที่สนใจศึกษา ได้แก่ สัดส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วน
การถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทม่ี อี านาจในการควบคุม สัดส่วนการถือหุน้ ของนักลงทุนต่างชาติ
ความเสี่ยงทางการเงิน ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ขนาดของกิจการ อัตราการเติบโตของยอดขาย
และความเป็ นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า สัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ท่ี
มีอานาจในการควบคุม มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการจัดการกาไร ส่วนการถือหุ้นของ
นักลงทุนต่างชาติ สัดส่วนของกรรมการอิสระ และความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางตรงข้ามกับการจัดการกาไร และขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับการ
จัดการกาไร
Banderlipe (2009) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับการจัดการกาไร
กรณีศกึ ษาประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ในระหว่างปี 2005-2006 จาก 19 อุตสาหกรรม จานวน 114 บริษทั ทาการวิเคราะห์
ผลทางสถิ ติโดยใช้ก ารวิเคราะห์ ค วามถดถอยเชิง พหุ (Multiple regression) ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ ณ ระดับความเชือ่ มันที
่ ่ 95% ใช้รายการคงค้างโดยใช้ดุลยพินจิ ของผูบ้ ริหารซึ่งคานวณ
จากแบบจาลอง Cross-sectional Jones (1991) เป็ นตัวแทนของการจัดการกาไร ตัวแปรที่สนใจ
ศึกษา ได้แก่ ขนาดของคณะกรรมการบริษัท สัดส่ วนของกรรมการอิสระ การแยกต าแหน่ ง
ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผูจ้ ดั การ จานวนบริษทั ทีก่ รรมการอิสระดารงตาแหน่ง และ
สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ความเสี่ยง
ทางการเงิน ขนาดของสานักงานสอบบัญชี ขนาดของกิจการ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
สหภาพแรงงาน และการถูกระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ พบว่าจานวนบริษัทที่กรรมการอิสระ
ดารงตาแหน่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการจัดการกาไร แสดงให้เห็นว่าจานวนบริษทั
ที่กรรมการดารงตาแหน่ งมากเกินไปทาให้มเี วลาน้อยเกินไปที่จะตรวจสอบการทางานของฝ่ าย
จัดการ จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลงทาให้ระดับการจัดการกาไรของบริษัทสูงขึ้น
และพบสัด ส่ วนความเป็ น เจ้าของบริษั ท ของคณะกรรมการและผู้บ ริห ารมีค วามสัม พัน ธ์ใน
ทิศทางตรงข้ามกับการจัดการกาไร กล่าวคือเมื่อสัดส่วนการถือครองหุ้นของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารสูงขึน้ จะทาให้ระดับการจัดการกาไรลดลง และยังพบความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
ระหว่างตัวแปรควบคุมกับการจัดการกาไร ได้แก่ ขนาดของกิจการและอัตราผลตอบแทนต่ อ
สินทรัพย์
Al-Fayoumi et al. (2010) ศึกษาโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการก าไร กรณี ศกึ ษาใน
ประเทศจอร์แดน ปั จจัยที่มุ่งเน้นศึกษา ได้แก่ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
ได้แก่ 1) สัดส่วนการถือหุ้นสามัญที่ถอื โดยบุคคลภายในบริษทั (insiders) 2) สัดส่วนการถือหุ้น
สามัญทีถ่ อื โดยนักลงทุนที่เป็ นสถาบัน 3) สัดส่วนการถือหุ้นสามัญที่ถอื โดยผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่จาก
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ภายนอก (block holders) ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ระดับหนี้สนิ ขนาดของกิจการ ความสามารถใน
การท าก าไรและอัตราการเติบ โตของกิจการ ใช้กลุ่ ม ตัวอย่ างที่เป็ น บริษัท จากกลุ่ ม โรงงาน
อุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จาก Amman Stock Exchange (ASE)
จ านวน 195 บริษั ท ช่ วงระยะเวลาระหว่ า งปี 2001-2005 โดยใช้ว ิธี Generalized Method of
Moment (GMM) ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ศกึ ษากับการจัดการกาไร โดย
ใช้รายการคงค้างที่ขน้ึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร ที่คานวณจากตัวแบบ Cross-sectional modified
Jones เป็ นตัวแทนของการจัดการกาไร พบว่าความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระหว่างสัดส่วน
การถือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุ คคลภายในบริษัท (insiders) กับการจัดการกาไร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนความ
เป็ นเจ้าของบริษัท (Managerial ownership) ที่มีต่อการจัดการกาไร และแสดงให้เห็นถึงปั ญหา
ตัวแทน (Agency problem) ที่เกิดขึน้ ระหว่างฝ่ ายจัดการกับผูถ้ ือหุ้นโดยฝ่ ายจัดการจะตัดสินใจ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ยงั พบความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกันระหว่างตัวแปรควบคุมกับการจัดการกาไร ได้แก่ ขนาดของกิจการ และ
ความสามารถในการทากาไร (ROE) แสดงให้เห็นว่าเมื่อกิจการมีขนาดใหญ่ขน้ึ การจัดการกาไร
ก็จะสูงขึน้ ด้วย และความสามารถในการทากาไรทีส่ ูงขึน้ เกิดจากการจัดการกาไร
Gulzar และ Wang (2011) ศึกษาคุณลักษณะการกากับดูแลกิจการและการจัดการกาไร
กรณี ศ ึกษาบริษัท จดทะเบีย นในประเทศจีน ในระหว่ างปี 2002-2006 จ านวน 1,009 บริษั ท
วัดการจัดการกาไรจากรายการคงค้างที่ข้นึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหารตามแบบจาลอง Modified
Jones Model ตัวแปรที่สนใจศึกษา ได้แก่ สัด ส่ วนกรรมการอิสระ การแยกระหว่างประธาน
กรรมการกับประธานบริหาร ขนาดคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ความถีใ่ นการประชุม
ของคณะกรรมการ สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั คณะกรรมการที่เป็ นเพศหญิง การถือหุ้นข
องกรรมการ มีต ัวแปรควบคุ ม คือ ความสามารถในการท าก าไรและความเสี่ยงทางการเงิน
พบการแยกระหว่างประธานกรรมการกับประธานบริหาร, จานวนการประชุมของคณะกรรมการ,
คณะกรรมการที่เป็ นเพศหญิงและสัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติกบั การจัดการกาไร ซึ่งพบว่า การแยกระหว่างประธานกรรมการกับประธาน
บริหารช่วยลดการจัดการกาไร นอกจากนี้ยงั พบว่าความถี่ของการประชุมคณะกรรมการมากขึ้น
ส่งผลให้การจัดการกาไรจากรายการคงค้างทีข่ น้ึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหารลดลง
Alareeni และ Aljuaidi (2014) ศึก ษาการตกแต่ งก าไรของบริษัท ในตลาดหลัก ทรัพ ย์
ประเทศปาเลสไตน์ (Palestine Exchange: PEX) ในระหว่างปี 2006-2011 จ านวน 26 บริษั ท
วิเคราะห์ผลโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุในการทดสอบความสัมพันธ์ วัดการจัดการ
กาไรจากรายการคงค้างที่ขน้ึ กับดุลยพินิจของผู้บริหารตามแบบจาลอง Modified Jones Model
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และ Yoon Model พบว่า Yoon Model สามารถตรวจจับบริษัทที่มีการตกแต่ งก าไรได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพมากกว่า Modified Jones Model
Arun et al. (2015) ศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างคณะกรรมการที่เป็ น เพศหญิ งกับการ
จัดการกาไร กรณีศกึ ษาบริษทั ในประเทศสหราชอาณาจักร ตัวแปรที่สนใจศึกษา ได้แก่ สัดส่วน
จานวนคณะกรรมการทีเ่ ป็ นเพศหญิง, สัดส่วนจานวนคณะกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นเพศหญิง, สัดส่วน
จานวนผูบ้ ริหารและ CFO ที่เป็ นเพศหญิง วิเคราะห์ผลโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ในการทดสอบความสัมพันธ์ วัดการจัดการกาไรจากรายการคงค้างทีข่ น้ึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร
ตามแบบจาลอง Cross-sectional Modified Jones พบว่าบริษัทที่มีสดั ส่วนคณะกรรมการที่เป็ น
เพศหญิงสูงจะทาให้ระดับการจัดการกาไรลดลง และยังพบว่าสัดส่วนกรรมการที่เป็ นเพศหญิงมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการจัดการกาไรในบริษทั ทีม่ หี นี้สนิ ต่า
ไพริน ใจทัด (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับการจัดการกาไร
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับการจัดการกาไร ปั จจัยที่
มุ่งเน้นศึกษา ได้แก่ ขนาดของคณะกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ การแยกระหว่างบุคคลที่
ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การดารงตาแหน่ งกรรมการหลาย
บริษัท ของกรรมการและสัดส่ วนความเป็ น เจ้ าของ ของคณะกรรมการและผู้บ ริหาร ใช้กลุ่ ม
ตัวอย่างจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2553 ใช้ข้อมูล
จากรายงานประจ าปี วิเคราะห์ ผ ลโดยใช้ก ารวิเคราะห์ ค วามถดถอยเชิงพหุ ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ ณ ระดับความเชือ่ มัน่ 95% วัดการจัดการกาไรจากรายการคงค้างทีข่ น้ึ กับดุลยพินิจ
ของผู้บริหารตามแบบจาลอง Cross-sectional Modified Jones พบว่า การแยกระหว่างบุคคลที่
ดารงตาแหน่ งประธานคณะกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรง
ข้ามกับการจัดการกาไร พบจานวนบริษทั ที่กรรมการอิสระดารงตาแหน่ งและสัดส่วนความเป็ น
เจ้าของของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับการจัดการกาไรอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ นอกจากตัวแปรที่สนใจศึกษาแล้ว การศึกษาครัง้ นี้ยงั พบตัวแปรควบคุมซึ่ง
ประกอบไปด้วย ความเสี่ยงทางการเงิน ขนาดของสานักงานสอบบัญชี ความสามารถในการทา
กาไรและประเภทอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตกิ บั การจัดการกาไร
สาธิมา ปั ทมพงศา (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการกากับดูแลกิจการและ
การจัดการกาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
ที่ว่าบริษทั ที่มีกลไกการกากับดูแลกิจการที่ดีจะทาให้ข้อมูลทางการเงินที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะมี
ความถูกต้องตรงตามผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริงของกิจการหรือไม่ โดยใช้ระดับคะแนนการ
กากับดูแลกิจการ (CG Rating) จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
เป็ นดัชนีบ่งชีถ้ งึ ระดับการกากับดูแลกิจการ และใช้รายการคงค้างที่ขน้ึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร
(Discretionary Accruals) ซึ่งวิเคราะห์จากตัวแบบ Modified Jones เป็ นดัชนี บ่ งชี้ถึงระดับการ
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จัดการกาไร โดยศึกษาข้อมูลทางการเงินของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549-2554 แต่ไม่นับรวมในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากไม่มีผล
การประเมินระดับการกากับดู แลกิจการครบทุ กบริษัท การศึกษาใช้ข้อมู ลรวมระยะเวลา 4 ปี
มีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาทัง้ สิน้ 1,521 ตัวอย่าง เป็ นกลุ่มตัวอย่างทีม่ าจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน พบว่า กลุ่มที่มคี ่าเฉลี่ยของการจัดการกาไรสูงสุด คือ กลุ่มที่ไม่ได้รบั
การเปิ ดเผยผลการประเมินหรือกลุ่มที่มรี ะดับการกากับดูแลกิจการต่ ากว่าดี (CG Rating ต่ ากว่า
3) รองลงมา คือ กลุ่มบริษทั ที่มรี ะดับการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG Rating 3) ดีเลิศ (CG Rating
5) และดีมาก (CG Rating 4) ตามล าดับ การศึก ษายังพบอีก ว่ากลุ่ ม ที่มีระดับ การก ากับดู แล
กิจการต่ากว่าดีเลิศ (CG Rating ต่ากว่า 5) โดยเฉลี่ยมีการจัดการรายได้ให้ลดลง ในขณะทีก่ ลุ่มที่
มีระดับการกากับดูแลกิจการดีเลิศ (CG Rating 5) โดยเฉลี่ยมีการจัดการรายได้ให้เพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุ มาน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า
ระดับการก ากับดู แลกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการจัดการก าไรอย่ างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 90% อธิบายได้ว่าบริษัทที่มีระดับ CG Rating ที่สูงขึ้นหรือมีการก ากับดูแล
กิจการที่เข้มข้นขึน้ มีแนวโน้มในการจัดการกาไรลดลง เป็ นไปตามสมมติฐานที่ผศู้ กึ ษาได้ระบุไ ว้
ว่าบริษทั ที่มกี ลไกการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ทาให้ขอ้ มูลทางการเงินทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณะมีความ
ถูกต้อง สะท้อนผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ จริงของกิจการมากขึน้
ชุตมิ ณฑน์ หาญฤทธิเจริญ (2558) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในและ
คุณภาพก าไร กรณีศ ึกษาบริษัทจดทะเบี ยนเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก
(IPO) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในและคุณภาพกาไรของ
บริษัท จดทะเบีย นเพื่ อเสนอขายหลัก ทรัพ ย์แก่ ป ระชาชนทัว่ ไปเป็ น ครัง้ แรก (IPO) ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ระหว่างปี 2553-2557
พบว่า บริษัท IPO ที่มีข้อบกพร่องในการควบคุมภายในระดับองค์กร (Company-level control
weakness) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับรายการคงค้างเกินปกติ (Abnormal Accruals) ส าหรับ
บริษทั ทีม่ ขี อ้ บกพร่องในการควบคุมภายในระดับกระบวนการ (Process-level control weakness)
ไม่พบความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายการคงค้าง สาหรับการศึกษาคุณสมบัตดิ า้ นความมีเสถียรภาพ
ของกาไร ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างข้อบกพร่องในการควบคุมภายในระดับองค์กร (Companylevel control weakness) และข้อบกพร่ องในการควบคุ มภายในระดับกระบวนการ (Processlevel control weakness) กับความมีเสถียรภาพของก าไรแต่ อย่ างไร ทัง้ นี้ อาจมีสาเหตุมาจาก
ข้อจากัดของข้อมูลย้อนหลังของบริษัท IPO ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งบริษัท IPO สามารถ
เก็บข้อมูลย้อนหลังได้เพียง 3 ปี ทาให้การหาค่าความมีเสถียรภาพของกาไร อาจไม่เพียงพอทีจ่ ะ
ทาให้เห็นความสัมพันธ์กบั ตัวแปรการควบคุมภายใน
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นภพรรณ ลิม่ ตัง้ (2558) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการและขนาด
ของคณะกรรมการบริษทั กับคุณภาพกาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET 100) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินการกากับดู แล
กิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) “ดีมาก” (Very Good) “ดี” (Good) และขนาดของคณะกรรมการ
บริษัทกับคุ ณ ภาพก าไรของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) พบว่ า ค่ า Adjusted R-Square จากสมการถดถอยเชิงพหุ คู ณ มีค่ า อยู่
ระหว่าง 0.372 ถึง 0.379 จึงสามารถอธิบายได้ว่าผลการประเมินการกากับดูแลกิจการในระดับ
“ดี เลิ ศ ” (Excellent) “ดี ม าก” (Very Good) “ดี ” (Good) และขนาดของคณะกรรมการบริ ษั ท
สามารถอธิบายคุณภาพกาไรของบริษทั ได้ร้อยละ 3.72 ถึงร้อยละ 3.79 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
0.05 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการและคุณภาพกาไร ไม่พบ
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างผลการประเมินการก ากับดู แลกิจการในระดับ
“ดีเลิศ ” (Excellent) “ดีม าก” (Very Good) “ดี” (Good) และขนาดของคณะกรรมการบริษัท กับ
คุณภาพกาไรของบริษัท สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรควบคุมกับคุณภาพกาไรของทุก
Model นัน้ พบว่า ขนาดของบริษทั (Firm Size) มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสาคัญกับคุณภาพ
กาไรในทุก Model ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Qi and Tian (2012) ในขณะที่บริษทั สอบบัญชี
Big4 (Audit Firms) มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญกับคุณภาพกาไร
สุภรัตน์ ตันฑ์พรชัย (2559) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่งกาไรกับการกากับ
ดูแล กิจการของบริษัทในกลุ่มอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย ในช่ วงปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 มีจ านวนประชากรทัง้ หมด 37 บริษัท โดยใช้
Yoon Model ใน การทดสอบการตกแต่งกาไร พบว่าการตกแต่งกาไรกับคะแนนการประเมินการ
กากับดูแลกิจการไม่มคี วามสัมพันธ์กนั แต่หากแบ่งกลุ่มคะแนนการประเมินการกากับดูแลกิจการ
ออกเป็ นกลุ่มที่ได้คะแนน ดีขน้ึ ไปกับกลุ่มทีไ่ ด้คะแนนต่ ากว่ากลับพบว่าระดับการตกแต่งกาไรของ
ทัง้ สองกลุ่มแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาปั จจัยควบคุมอื่นแล้วพบว่าจานวนคณะกรรมการบริษัท
และจานวนครัง้ ในการประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบมีผลต่อ การตกแต่งก าไรของบริษัท
และปั จจัยที่ไม่พบความสัมพันธ์คอื สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระและอัตราส่วนหนี้ สินต่อทุน
ทัง้ นี้ท่ผี ลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานอาจมีสาเหตุมาจากคะแนนการประเมินการกากับดูแล
กิจการเพียงปั จจัยเดียวอาจไม่ได้ส่งผลต่อการตกแต่งกาไรมากนัก เพราะการตกแต่งก าไรนัน้ มี
สาเหตุมากมายไม่ใช่เพียงแค่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีเท่านัน้ จึงทาให้ไม่
สามารถหาความสัมพันธ์ของทัง้ สองตัวแปรโดยตรงได้
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการ
กับการจัดการกาไรสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้

ตารางที่ 1 สรุปงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
หัวข้อวิจยั
ตัวแปรอิสระ
คุ ณ ภาพของผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ี มี ผ ลต่ อ การ - ผูส้ อบบัญชี Big6 แทนงานสอบบัญชี
จัดการกาไร (Becker at al.(1998))
คุณภาพสูง
- ผูส้ อบบัญชีไม่ใช่ Big6 แทนงานสอบ
บัญชีคุณภาพต่า
คณ ะกรรมการบ ริ ษั ท คณ ะกรรมการ - สัดส่วนของกรรมการอิสระ
ตรวจสอบ วัฒนธรรมองค์กรและการจัดการ - ระยะเวลาการดารงตาแหน่งของ
ก าไร กรณี ศึ ก ษ าในประเทศมาเลเซี ย กรรมการอิสระ
(Rahman and Ali (2006))
- การแยกตาแหน่งระหว่างประธาน
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
- ขนาดของคณะกรรมการ
- สัดส่วนของกรรมการอิสระใน
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสามารถด้านบัญชีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- จานวนการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- การกระจายตัวของผูถ้ อื หุน้
- สัดส่วนของกรรมการทีเ่ ป็ นชาว
มาเลเซียต่อคณะกรรมการทัง้ หมด

ตัวแปรตาม
การจัดการกาไร

ผลการวิจยั
พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของผู้สอบ
บัญชีและการจัดการกาไร

การจัดการกาไร

- พบว่าขนาดของคณะกรรมการมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการจัดการ
กาไร
- พบว่าขนาดกิจการและอัตราส่วนมูลค่าตลาด
ต่อ มูลค่าตามบัญ ชี มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับการจัดการกาไร
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ตารางที่ 1 สรุปงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (ต่อ)
หัวข้อวิจยั

ตัวแปรอิสระ
- สัดส่วนของกรรมการทีเ่ ป็ นชาวมาเลเซีย
ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
- ความเสีย่ งทางการเงิน
- กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
- ขนาดกิจการ
- อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
- ขนาดของสานักงานสอบบัญชี
รายการที่ใช้ในการตกแต่ งกาไรของบริษัท - ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นเงินสด
ในประเทศเกาหลี ใ ต้ (Yoon, Miller และ - ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เป็ นเงินสด
Jiraporn (2006))

ความสัมพันธ์ของการกากับดูแลกิจการกับ - สัดส่วนของกรรมการอิสระ
การจัดการกาไรในประเทศเกาหลีใต้ (Kim - คณะกรรมการตรวจสอบ
และ Yoon (2008))
- สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุ้นราย
ใหญ่ทม่ี อี านาจในการควบคุม
- สัดส่วนการถือหุน้ ของนักลงทุนต่างชาติ

ตัวแปรตาม

DCA

การจัดการกาไร

ผลการวิจยั

พบว่า บริษทั ทีม่ รี ายการค้างรับค้างจ่ายใน
ระดับต่า จะมีการตกแต่งกาไรผ่านรายการ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็ นตัวเงิน ส่วนบริษทั ทีม่ ี
รายการค้างรับค้างจ่ายในระดับสูงจะตกแต่ง
กาไรผ่านรายการรายได้ทไ่ี ม่เป็ นตัวเงิน
- พบว่าสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ทีม่ อี านาจในการควบคุมและขนาดของกิจการ
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการ
จัดการกาไร
-พบว่าการถือหุน้ ของนักลงทุนต่างชาติ

17

ตารางที่ 1 สรุปงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (ต่อ)
หัวข้อวิจยั

โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ และการจัดการกาไร
กรณีศกึ ษาในประเทศจอร์แดน (AlFayoumi et al.(2010))

ตัวแปรอิสระ
- ความเสีย่ งทางการเงิน

สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั

ตัวแปรตาม

การจัดการกาไร

ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการ - ขนาดของคณะกรรมการบริษทั
กับ การจัด การก าไร กรณี ศึก ษาประเทศ - สัดส่วนของกรรมการอิสระ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ (Banderlipe (2009))
- การแยกตาแหน่งระหว่างประธาน
กรรมการกับกรรมการผูจ้ ดั การ
- จานวนบริษทั ทีก่ รรมการอิสระ
ดารงตาแหน่ง
- สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั
ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร

การจัดการกาไร

คุณ ลักษณะการกากับ ดูแลกิจการและการ - สัดส่วนกรรมการอิสระ
จัดการกาไร กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบีย น - การแยกระหว่างประธานกรรมการกับ
ในประเทศจีน (Gulzar และ Wang (2011)) ประธานบริหาร
- ขนาดคณะกรรมการ คณะกรรมการ

การจัดการกาไร

ผลการวิจยั
สัดส่วนของกรรมการอิสระ ความเสีย่ งทาง
การเงินมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงข้ามกับ
การจัดการกาไร
พบว่าสัดส่วนการถือหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ น
บุคคลภายในบริษทั กับการจัดการกาไรมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
- พบว่าจานวนบริษทั ทีก่ รรมการอิสระดารง
ตาแหน่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับ
การจัดการกาไร
- พบว่าสัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงข้ามกับการจัดการกาไร

พบการแยกระหว่างประธานกรรมการกับ
ประธานบริหาร, จานวนการประชุมของ
คณะกรรมการ, คณะกรรมการทีเ่ ป็ นเพศหญิง
และสัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั
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ตารางที่ 1 สรุปงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (ต่อ)
หัวข้อวิจยั

ตัวแปรอิสระ

ตรวจสอบ
- ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการ
- สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั
- คณะกรรมการทีเ่ ป็ นเพศหญิง
- การถือหุน้ ของกรรมการ
- ความสามารถในการทากาไร
- ความเสีย่ งทางการเงิน
การต กแต่ งก าไรข อ งบ ริ ษั ท ใน ต ลาด - Modified Jones Model
หลัก ทรัพ ย์ป ระเทศปาเลสไตน์ (Alareeni - Yoon Model
และ Aljuaidi (2014))
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการที่เป็ น - สัดส่วนจานวนคณะกรรมการที่
เพศหญิง กับ การจัด การก าไร กรณี ศึกษา เป็ นเพศหญิง
บริษัทในประเทศสหราชอาณาจักร (Arun - สัดส่วนจานวนคณะกรรมการ
et al. (2015))
อิสระทีเ่ ป็ นเพศหญิง
- สัดส่วนจานวนผูบ้ ริหารและ CFO
ทีเ่ ป็ นเพศหญิง
ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการ - ขนาดของคณะกรรมการ
กับการจัดการกาไร
- สัดส่วนกรรมการอิสระ
(ไพริน ใจทัด(2555))
- การแยกระหว่างบุคคลทีด่ ารง

ตัวแปรตาม

การตกแต่งกาไร

การจัดการกาไร

การจัดการกาไร

ผลการวิจยั
มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตกิ บั การจัดการกาไร

- พบว่า Yoon Model สามารถตรวจจับบริษทั
ทีม่ กี ารตกแต่งกาไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่า Modified Jones Model
- พบว่าบริษทั ทีม่ สี ดั ส่วนคณะกรรมการทีเ่ ป็ น
เพศหญิงสูงจะทาให้ระดับการจัดการกาไร
ลดลง
- พบว่าสัดส่วนกรรมการทีเ่ ป็ นเพศหญิงมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการจัดการกาไรใน
บริษทั ทีม่ หี นี้สนิ ต่า
- พบว่าการแยกระหว่างบุคคลทีด่ ารงตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมีความสัมพันธ์
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ตารางที่ 1 สรุปงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (ต่อ)
หัวข้อวิจยั

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ การกากับดูแล
กิจการและการจัด การก าไรของบริษัท จด
ทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ ง ประเทศ
ไทย (สาธิมา ปัทมพงศา (2555))
ความสัมพัน ธ์ระหว่ างการควบคุ มภายใน
และคุ ณ ภาพก าไร กรณี ศึก ษาบริษัท จด
ทะเบี ย นเพื่ อ เสนอขายหุ้ น แก่ ป ระชาชน
ทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO)
(ชุตมิ ณฑน์ หาญฤทธิเจริญ (2558))
ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการ
และขนาดของคณะกรรมการกับ คุณ ภาพ
กาไรของบริษทั จด

ตัวแปรอิสระ
ตาแหน่งประธานกรรมการกับ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
- จานวนบริษทั ทีก่ รรมการดารง
ตาแหน่ง
- สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ

ตัวแปรตาม

ผลการวิจยั
ในทิศทางตรงข้ามกับการจัดการกาไร
- พบว่าจานวนบริษทั ทีก่ รรมการอิสระดารง
ตาแหน่งและสัดส่วนความเป็ นเจ้าของของ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกับการจัดการกาไรอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
พบว่าระดับการกากับดูแลกิจการมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการ
จัดการกาไรอย่างมีนยั สาคัญ

ระดับการกากับดูแลกิจการ

การจัดการกาไร

ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในระดับองค์กร
(Company-level control weakness)

คุณภาพกาไร

ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างข้อบกพร่องในการ
ควบคุมภายในระดับองค์กรกับความมี
เสถียรภาพของกาไร

- ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ
- ขนาดของคณะกรรมการบริษทั

คุณภาพกาไร

ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินการ
กากับดูแลกิจการและขนาดของคณะกรรมการ
บริษทั กับคุณภาพ
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ตารางที่ 1 สรุปงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (ต่อ)
หัวข้อวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ ง ประเทศ
ไทย (SET 100) (นภพรรณ ลิม่ ตัง้ (2558))
ความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่ งกาไรกับ ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ
การก ากับ ดูแ ลกิจ การของบริษั ท ในกลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยีท่ีจ ดทะเบีย นกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สุภรัตน์
ตันฑ์พรชัย (2559))

ตัวแปรตาม

การตกแต่งกาไร

ผลการวิจยั
กาไรของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
ไม่พ บความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่ ง กาไร
กับคะแนนการประเมินการกากับดูแลกิจการ
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สมมติฐานการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่มมี าก่อนหน้ านี้ จึงเป็ นที่มาของสมมติฐาน
งานวิจยั ดังนี้
H0a : ขนาดของคณะกรรมการไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร ของบริษทั ที่เสนอ
ขายหลักทรัพ ย์แก่สาธารณชนเป็ น ครัง้ แรกของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย
H1a : ขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร ของบริษทั ทีเ่ สนอขาย
หลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็ นครัง้ แรกของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
H0b : สัดส่วนของกรรมการอิสระไม่มีค วามสัมพัน ธ์กบั การจัดการกาไร ของบริษัท ที่
เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็ นครัง้ แรกของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
H1b : สัดส่วนของกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร ของบริษทั ที่เสนอ
ขายหลักทรัพ ย์แก่สาธารณชนเป็ น ครัง้ แรกของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย
H0c : การแยกระหว่างบุคคลที่ดารงตาแหน่ งประธานคณะกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหารไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร ของบริษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชน
เป็ นครัง้ แรกของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
H1c : การแยกระหว่างบุคคลที่ดารงตาแหน่ งประธานคณะกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมีความสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร ของบริษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็ น
ครัง้ แรกของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
H0d : สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารไม่มคี วามสัมพันธ์
กับการจัดการกาไร ของบริษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็ นครัง้ แรกของบริษทั ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
H1d : สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์กบั
การจัดการกาไร ของบริษัท ที่เสนอขายหลักทรัพ ย์ แก่ สาธารณชนเป็ น ครัง้ แรกของบริษัท ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับการจัดการกาไรของ
บริษทั ทีเ่ สนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็ นครัง้ แรก ใช้ตวั แบบจาลอง Yoon Model ในการ
วัดการจัดการกาไร มีวธิ กี ารศึกษาและรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชน
เป็ นครัง้ แรกทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ในปี พ.ศ. 2558 – 2561 จานวน 107 บริษทั ยกเว้นบริษทั ทีเ่ สนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชน
เป็ นครัง้ แรก ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจธนาคาร ประกันภัย
และประกันชีวติ เงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มกองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากบริษทั ในกลุ่ม ดังกล่าวมีกฎระเบียบการกากับดูแลทีต่ ่าง
จากบริษทั ในกลุ่มอื่น และไม่รวมบริษทั ทีม่ ขี อ้ มูลไม่ครบถ้วน
ตารางที่ 1 จานวนประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา
บริษทั IPO
หัก กองทุน Pfund/ REIT/IFF
หัก กลุ่มสถาบันการเงิน
หัก อื่นๆ เช่น ข้อมูลไม่ครบถ้วน
กลุ่มตัวอย่าง

พ.ศ. 2558
43

พ.ศ. 2559
29

พ.ศ. 2560
46

พ.ศ. 2561
23

รวม
141

8
2
1
32

4
1
2
22

7
1
1
37

4
2
1
16

23
6
5
107
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศกึ ษาใช้ตวั แบบจาลอง Yoon Model ในการคานวณหารายการคงค้างที่ข้นึ อยู่ก ับ
ดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร ซึ่งเป็ นการวัดการจัดการกาไร โดยการศึกษาในครัง้ นี้มกี รอบแนวคิดใน
การศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิ สระ

ตัวแปรตาม

ตัวแปรทีส่ นใจศึกษา
1. ขนาดของคณะกรรมการ
2. สัดส่วนกรรมการอิสระ
3. การแยกระหว่างบุคคลทีด่ ารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
4. สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร

การจัดการกาไร
(Yoon Model)

ตัวแปรควบคุม
1. ความเสีย่ งทางการเงิน
2. ประเภทสานักงานสอบบัญชี
3. ขนาดของกิจการ
4. ความสามารถในการทากาไร
5. ประเภทของอุตสาหกรรม
6. สัดส่วนของคณะกรรมการทีเ่ ป็ นเพศหญิง

ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษามี 2 ประเภท คือ
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) จาแนกได้ 2 ประเภท คือ ตัวแปรที่สนใจ
ศึกษา (Explanatory) และตัวแปรควบคุม (Control Variables) ซึ่งเป็ นตัวแปรที่มผี ลกระทบต่อ
ตัวแปรตาม นอกเหนือจากตัวแปรทีส่ นใจศึกษา
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) เป็ นตัวแปรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากตัวแปรอิสระ
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ตัวแปรอิ สระ : ตัวแปรที่สนใจศึกษา
1. ขนาดของคณะกรรมการ (Board size)
งานวิจยั ของ Rahman and Ali (2006) พบว่าขนาดของคณะกรรมการซึ่งเป็ นตัวแทน
ของผูถ้ อื หุน้ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการจัดการกาไร คณะกรรมการทีม่ ขี นาดใหญ่มี
โอกาสทีจ่ ะพบการจัดการกาไรมากกว่ากรรมการทีม่ ขี นาดเล็ก แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการทีม่ ี
ขนาดเล็กสามารถติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการได้ดกี ว่า เนื่องจากเกิด
ความคล่องตัวในการตัดสินใจและสามารถรวมตัวกันได้ง่าย ขนาดของคณะกรรมการบริษทั จะ
วัดจากจานวนคณะกรรมการทัง้ หมดของแต่ละบริษทั ณ วันสิ้นปี โดยค้นหาข้อมูลจากรายชื่อ
คณะกรรม การของแต่ละบริษัทบนเว็บไซต์ Setsmart หรือ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
56-1
2. สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ (Proportion of independent director of firm)
สัดส่วนคณะกรรมการอิสระมีผลต่อการจัดการกาไร เนื่องจากการมีกรรมการอิสระ
ก็เพื่อ ให้มีการคานอานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร ซึ่งการคานอานาจระหว่าง
กรรมการทีเ่ ป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ รายย่อย หรือถือว่า
เป็ นกรรมการทีม่ คี วามเป็ นกลาง สามารถรักษา ดูแล ปกป้ องผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
ฝ่ าย จึงมีความเชื่อโดยทัวไปว่
่ ากรรมการอิสระเป็ นกลุ่มกรรมการที่สาคัญที่จะทาให้การกากับ
ดูแลกิจการของคณะกรรมการดาเนิน งานด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม และเพื่อประโยชน์แก่ทุก
ฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่ทาเพื่อประโยชน์คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นเสียเปรียบหรื อ
เสียหาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ในอดีตของ Banderlipe (2009) พบว่าจานวนบริษทั ทีก่ รรมการ
อิสระดารงตาแหน่ งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการจัดการกาไร การวัด จากจานวน
คณะกรรมการอิสระต่อจานวนคณะกรรมการทัง้ หมดโดย

สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ =

จานวนคณะกรรมการอิสระ
จานวนคณะกรรมการทัง้ หมด

3. การแยกระหว่างบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(Duality of chairman and board of director of firm)
การแยกบทบาทหน้ าที่ให้ชดั เจนระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ถือเป็ นแนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เนื่องจากคณะผูบ้ ริหารและ
ประธานคณะกรรมการมีเป้ าหมายในลักษณะการดาเนินงานและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบแตกต่าง
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กัน ดังนัน้ จึงควรกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและคณะผูบ้ ริหาร
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจหน้าที่โดยไม่จากัด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้เสนอไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 หมวดที่
5 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการว่า บริษัทควรแยกบุค คลที่ดารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการกับบุคคลที่ดารงตาแหน่ งผู้บริหารออกจากกัน เพื่อให้เกิดการคานอานาจที่สมดุ ล
จากงานวิจยั ใจอดีตของ Gulzar และ Wang (2011) ศึกษาคุณลักษณะการกากับดูแลกิจการและ
การจัด การกาไร กรณีศ ึก ษาบริษัท จดทะเบียนในประเทศจีน พบการแยกระหว่างประธาน
กรรมการกับประธานบริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติกบั การจัดการ
กาไร การทดสอบโดยใช้ตวั แปรหุ่น ถ้าแยกตาแหน่งให้เท่ากับ 0 ควบตาแหน่งให้เท่ากับ 1
4. สัด ส่วนความเป็ น เจ้าของบริษัท ของคณะกรรมการและผู้บ ริห าร (Proportion of
managerial ownership)
จากทฤษฎี ต ัว แทน Jensen and Meckling (1976) กล่ า วว่ า เมื่ อ มี ก ารแยก
ระหว่างความ เป็ นเจ้าของและการบริหารออกจากกันอาจนาไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(conflict of interest) ระหว่างเจ้าของและฝ่ ายบริห าร โดยฝ่ ายบริหารจะมีพ ฤติกรรมและใช้
วิธีก ารต่ างๆ ที่จะท า ให้ต นเองได้ร ับ ผลประโยชน์ สู ง สุด ซึ่ง ความขัด แย้ง ดังกล่ าวเกิด จาก
เป้ าหมายหรือผลประโยชน์ของ เจ้าของและฝ่ ายบริหารไม่สอดคล้องกัน ดังนัน้ เพื่อให้เป้ าหมาย
ระหว่างเจ้าของและฝ่ ายบริห ารสอดคล้องกัน และเป็ น การจูงใจให้ฝ่ ายบริห ารทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรให้ผบู้ ริหารได้มสี ่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของกิจการหรือให้ฝ่ายบริหารมีส่วนร่วม
จากส่วนได้เสียจากผลการดาเนินงานของ กิจการในอนาคต โดยให้ผู้บริหารเหล่านัน้ ถือหุ้น
ของบริษัท ในสัด ส่วนที่เหมาะสมเพื่อ ลดป้ ญ หา ตัวแทน (Agency cost) จากการศึกษาของ
Banderlipe (2009) พบความสัม พัน ธ์เชิงลบระหว่างการจัด การก าไรกับ สัด ส่ วนความเป็ น
เจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารแสดงให้เห็นถึง จานวนหุ้นที่ถอื โดยคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารในสัดส่วนที่เพิ่ม ขึ้นจะช่วยลดแรงจูงใจในการจัดการ กาไรของฝ่ ายบริหารได้มากขึ้น
โดยวัดจาก
จานวนหุน้ ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ =
จานวนหุน้ ทัง้ หมด
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ตัวแปรอิ สระ : ตัวแปรควบคุม
เพื่อควบคุมผลกระทบจากป้ จจัยอื่นที่อาจมีความสัมพันธ์กบั การจัดการกาไรนอกเหนือ
จากตัวแปรที่สนใจศึกษา ผู้ศ ึกษาจึงต้องมีการควบคุ มตัวแปรที่อาจจะมีแนวโน้ มส่ งผลกระทบ
ต่อการจัดการกาไร ตัวแปรควบคุมทีใ่ ช้ประกอบด้วย
1. ความเสี่ยงทางการเงิ น (Leverage)
ความเสี่ยงทางการเงินมีความเกีย่ วเนื่องกับการจัดการกาไรของผูบ้ ริหาร เนื่องจาก
สภาพความเสี่ยงทีส่ ูงมักจะมีผลต่อการบริหารจัดการของบริษทั หากกิจการมีการกู้ยมื เงินจาก
สถาบันการเงินหรือตลาดทุน และเมื่อ มีการละเมิดข้อสัญ ญาเงินกู้ ผู้บริหารจึงอาจมีแรงจูงใจ
ที่จะจัดการกาไรผ่าน รายการคงค้างที่ข้นึ กับดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยการปรับ ปรุงตัวเลข
เพื่อให้ผลการดาเนินงานทางการเงินมีความสม่าเสมอมากขึน้ จากงานวิจยั ในอดีตของ Kim and
Yoon (2008) พบว่าความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงข้ามกับการจัดการ
กาไร ดังนัน้ การศึกษาในครัง้ นี้จงึ เลือกใช้ความเสีย่ งทางการเงินเป็ น ตัวแปรควบคุม โดยวัดจาก
หนี้สนิ รวม
ความเสีย่ งทางการเงิน =
สินทรัพย์รวม
2. ประเภทสานักงานสอบบัญชี (Audit firm type)
DeAngelo (1981) กล่าวว่างานสอบบัญชีท่มี ีคุณภาพนัน้ จะต้องสามารถตรวจพบ
ข้อผิดพลาดและสามารถรายงานข้อผิดพลาดได้ การที่จะตรวจพบข้อผิดพลาดได้ข้นึ อยู่ก ับ
ความรูค้ วามสามารถ เทคนิควิธแี ละการวางแผนในการสอบบัญชี ส่วนการรายงานข้อผิดพลาด
ทีต่ รวจพบ นัน้ จะขึน้ อยู่กบั ความอิสระจากลูกค้าของผูส้ อบบัญชี โดยผูส้ อบบัญชีท่มี คี วามอิสระ
มากมัก จะมี แนวโน้ ม ที่จ ะรายงานข้อ ผิด พลาดที่ต รวจพบมากกว่า นอกจากนี้ ย ังกล่ า วว่า
สานักงานสอบบัญชี ขนาดใหญ่จะสามารถปฏิบตั งิ านสอบบัญชีได้ดกี ว่า เนื่องจากต้องพยายาม
รักษาชื่อเสียงของตนไว้ ด้วยการให้บริการสอบบัญชีท่มี คี ุณภาพ ซึ่งสานักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่ ยงั มีความสามารถในการ จัดการทรัพ ยากรทัง้ ทรัพยากรทางด้านบุค คลและการจัดการ
เกี่ย วกับ เทคนิ ค และการวางแผน สอบบัญ ชี นอกจากนี้ บุ ค ลากรของส านั ก งานสอบบัญ ชี
ขนาดใหญ่ ม ัก จะเป็ น คนที่มีท ักษะความรู้ ความสามารถในการสอบบัญ ชีสู ง สอดคล้อ งกับ
งานวิจ ัย ของ Becker, Defond et al. (1998) พบความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งประเภทของส านั ก
งานสอบบัญชีกบั การจัดการกาไร คือ บริษทั ทีใ่ ช้บริการสอบบัญชีของสานักงานสอบบัญชี BIG6
จะมีระดับของการจัดการกาไรที่น้อยกว่าบริษทั ที่เลือกใช้บริการสอบบัญชีของสานักงานสอบ
บัญชีทไ่ี ม่ได้อยู่ในกลุ่ม BIG6
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ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้จงึ นาประเภทของสานักงานสอบบัญชีมาเป็ นหนึ่งในตัวแปร
ควบคุม โดยคุ ณ ภาพของสานักงานสอบบัญ ชี สามารถแทนค่ าได้ด้ว ยการใช้บ ริการสานัก
งานสอบบัญชีทม่ี ชี อ่ื เสียงทัง้ 4 แห่งหรือเรียกว่า BIG4 ได้แก่ KPMG, PwC, Deloitte และ EY
หากใช้บริการสานักงานสอบบัญชีในกลุ่ม BIG4
แทนค่าด้วย 1
หากไม่ใช้บริการสานักงานสอบบัญชีในกลุ่ม BIG4 แทนค่าด้วย 0
3. ขนาดของกิ จการ (Firm size)
จากงานวิจ ัยในอดีตของ Kim and Yoon (2008); Banderlipe (2009) และ Al-Fayoumi
et al. (2010) พบว่าขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กับการจัดการกาไร
อาจเนื่องมากจากความซับซ้อนของรายการทางบัญชีท่ที าให้ผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่สามารถตรวจพบได้ ดังนัน้ จึง ใช้ขนาดของบริษทั เป็ นตัวแปรควบคุม ซึ่ง ขนาดของ
กิจการสามารถวัดค่าโดยนาสินทรัพย์รวมมาใส่ค่าลอการิทมึ ฐานธรรมชาติ เพื่อลดความแตกต่าง
ของตัวเลขทีใ่ ช้แทนค่าตัวแปร สามารถแสดงสมการดังนี้
SIZEit = loge(Total Assetit)
โดยที่

SIZEit = ขนาดของกิจการ i ในปี ท่ี t
loge = ลอการิทมึ ฐานธรรมชาติ
TAit = สินทรัพย์รวมของบริษทั i ในปี ท่ี t

4. ความสามารถในการทากาไร (Profitability)
ความสามารถในการทากาไรเป็ นความสามารถและประสิทธิภ าพในการบริห าร
สินทรัพย์ ของฝ่ ายบริหารในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของกิจการและส่งผลกาไรกลับเข้ามาสู่
กิจการ หาก ความสามารถในการทากาไรต่ าแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของฝ่ ายบริหาร
ต่ าไปด้วย ดังนัน้ ฝ่ ายบริหารจึงเกิดแรงจูงใจที่จะทาการจัดการกาไรมากขึ้นจากงานวิจยั ของ
Banderlipe (2009); Al-Fayoumi et al. (2010) พบความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระหว่าง
ความสามารถ ในการท าก าไรกับ การจัด การก าไร จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า
การวัด ความสามารถในการ ท าก าไรจะวัด จากอัต ราผลตอบแทนต่อ สิน ทรัพ ย์รวม (ROA)
ซึ่งคานวณดังนี้
กาไรก่อนหักดอกเบีย้ และภาษี
ROA =
ค่าเฉลีย่ สินทรัพย์รวม
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5. ประเภทอุตสาหกรรม (Type of Industry)
เนื่องจากความแตกต่างทางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีและ
ลักษณะการดาเนินงานบางเรื่องที่เป็ นแนวทางเฉพาะอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมถึงผลกระทบ
ดังกล่าวผูศ้ กึ ษา จึงใช้ประเภทอุตสาหกรรมเป็ นตัวแปรควบคุม โดยแบ่งประเภทอุตสาหกรรม
ตามสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่กี าหนดไว้ แบ่งออกเป็ น 7
อุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี
โดยใช้ตวั แปรเทียม (Dummy variables) แทนค่าจากกลุ่มตัวอย่างทีน่ ามาใช้ในการวิจยั 7 กลุ่ม
อุต สาหกรรม จะก าหนดตัว แปรเทีย มจานวน k-1 ตัว ดัง นั น้ จึง ก าหนดตัวแปรเทีย ม 6 ตัว
ดังตารางข้างล่างนี้
กลุ่มอุตสาหกรรม
INDUS1 INDUS2 INDUS3 INDUS4 INDUS5 INDUS6

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ทรัพยากร
บริการ
เทคโนโลยี

1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1
0

INDUS1 แสดงถึงกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม แทนค่า 1 และแทนค่า 0 ถ้าอยู่ใน
อุตสาหกรรมอื่น
INDUS2 แสดงถึงกลุ่ ม สิน ค้า อุป โภคบริโภค แทนค่ า 1 และแทนค่ า 0 ถ้าอยู่ ใน
อุตสาหกรรมอื่น
INDUS3 แสดงถึง กลุ่ ม สิน ค้ า อุ ต สาหกรรม แทนค่ า 1 และแทนค่ า 0 ถ้ า อยู่ ใ น
อุตสาหกรรมอื่น
INDUS4 แสดงถึงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างแทนค่า 1 และแทนค่า 0 ถ้าอยู่
ในอุตสาหกรรมอื่น
INDUS5 แสดงถึงกลุ่มทรัพยากร แทนค่า 1 และแทนค่า 0 ถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมอืน่
INDUS6 แสดงถึงกลุ่มบริการ แทนค่า 1 และแทนค่า 0 ถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมอื่น
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สาหรับข้อมูลของกลุ่มเทคโนโลยี แทนค่า 0 ทัง้ หมด ซึ่งแสดงถึงค่าข้อมูลทีไ่ ม่ได้อยู่
ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการ
6. สัดส่วนของคณะกรรมการที่เป็ นเพศหญิ ง
สัดส่วนของจานวนกรรมการทีเ่ ป็ นเพศหญิง เป็ นอีกหนึ่งองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาล
ของคณะกรรมการบริษัท ในช่วงหนึ่ งทศวรรษที่ผ่ านมา มีหลายประเทศได้ ออกข้อก าหนด
เกี่ยวกับ จ านวนหรือสัดส่ วนจ านวนกรรมการที่เป็ น เพศหญิ ง ยกตัวอย่ างเช่ น กลุ่ ม ประเทศ
สแกนดิเนเวีย มีแนวโน้มที่จะเพิม่ จานวนกรรมการที่เป็ นเพศหญิง โดยบางประเทศ เช่น ประเทศ
นอร์เวย์มกี ฎหมายกาหนดให้คณะกรรมการต้องประกอบไปด้วย กรรมการที่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ
40 ประเทศสเปนมีกฎหมายระบุสดั ส่วนจานวนกรรมการที่เป็ นเพศหญิงเช่นกัน จากงานวิจยั ของ
Arun et al. (2015) แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มสี ดั ส่วนคณะกรรมการเพศหญิงสูงจะส่งผลให้ระดับ
การจัดการกาไรลดลงเมื่อเทียบกับบริษทั ทีม่ สี ดั ส่วนคณะกรรมการเพศหญิงน้อย โดย
จานวนกรรมการทีเ่ ป็ นเพศหญิง
สัดส่วนของคณะกรรมการทีเ่ ป็ นเพศหญิง =
จานวนกรรมการทัง้ หมด
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ การจัดการกาไร ที่วดั จากรายการคงค้างที่ขน้ึ กับ
ดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary accruals) คานวณโดยใช้ตวั แบบของ Yoon (Yoon, Miller
และ Jiraporn, 2006) จากงานวิจยั ของ Alareeni and Aljuaidi (2014) ได้ทดสอบการตกแต่งกาไร
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศปาเลสไตน์ (Palestine Exchange:PEX) โดยใช้ Modified
Jones Model และ Yoon Model สามารถตรวจจับบริษทั ที่มกี ารตกแต่งกาไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่า Modified Jones Model และงานวิจยั ของ Yoon (2006) ก็พบว่า Yoon Model สามารถ
ตรวจจับการตกแต่งกาไรของบริษัทในตลาดทุนของประเทศเกาหลีใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
มากกว่า Modified Jones Model ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาจึงเลือกใช้ Yoon Model ในการทดสอบการตกแต่ง
กาไรเนื่องจากเป็ นโมเดลที่ใช้ทดสอบกับกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาแล้วให้ผล
การทดสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งรายการคงค้างทีข่ น้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร สามารถ
คานวณได้ดงั นี้
ขัน้ ตอนที่ 1 คานวณค่าสัมประสิทธิ ์ จากสมการถดถอยเชิงเส้นของสมการตัวแบบของ
Yoon ดังนี้
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TA/REVit = 0 + 1 (∆REVit - ∆ARit)/REVit + 2 (∆EXPit - ∆APit)/REVit
+ 3 (DEPit + PENit)/REVit + it
ขัน้ ตอนที่ 2 นาค่าสัมประสิทธิ ์ จากสมการถดถอยเชิงเส้น ที่ได้จากการคานวณในขัน้ ตอนที่
1 มาใช้แทนค่าเพื่อหาค่า NDCA ดังนี้
NDCA

= 0 + 1 (∆REVit - ∆ARit)/REVit + 2 (∆EXPit - ∆APit)/REVit
+ 3 (DEPit + PENit)/REVit

โดยที่ NDCA = รายการคงค้างจากการดาเนินงานตามปกติของบริษทั i ในปี ท่ี t
TAit
= รายการค้างรับค้างจ่ายรวมของบริษทั i ในปี ท่ี t
= รายได้ทางบัญชี (Accounting Earnings) – กระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงาน (CFO)
REVit = รายได้ของบริษทั i ในปี ท่ี t
∆REVit = รายได้ของบริษทั i ในปี ท่ี t ลบกับรายได้ของบริษทั i ในปี ท่ี t-1
∆ARit = การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้ซ่งึ คานวณจากลูกหนี้ การค้าสุทธิของ
บริษทั i ในปี ท่ี t ลบกับลูกหนี้การค้าสุทธิของบริษทั i ปี ท่ี t-1
∆EXPit = ผลรวมของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็ นตัวเงินของบริษทั i ในปี ท่ี t หักด้วยผลรวมของ
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ไม่รวมค่า ใช้จ่ายที่
ไม่เป็ นตัวเงินของบริษทั i ในปี ท่ี t-1
∆APit = การเปลีย่ นแปลงของเจ้าหนี้การค้าของบริษทั i ในปี ท่ี t
DEPit = ค่าเสื่อมราคาของบริษทั i ในปี ท่ี t
PENit = ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของบริษทั i ในปี ท่ี t
ขัน้ ตอนที่ 3 นาผลลัพท์ท่ไี ด้จากการคานวณค่าสัมประสิทธิ ์ จากสมการถดถอยเชิงเส้น
ที่ได้จากขัน้ ตอนที่ 1 และขัน้ ตอนที่ 2 มาคานวณหารายการคงค้างที่เกิด จากดุลยพินิจของ
ผูบ้ ริหาร หรือค่า DCA (Discretionary Accruals) ได้ดงั นี้
DCAit = TA/REVit - NDCA
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาในครัง้ นี้ใช้วธิ ีการศึกษาโดยการประมวลข้อมูลที่เกิดขึน้ ในอดีต มีลกั ษณะ
เป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งได้รวบรวมจากข้อมูลงบการเงิน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (56-1) บนเว็บไซต์ Setsmart โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยที่เสนอขายหลักทรัพ ย์แก่สาธารณชนเป็ นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2558 – 2561
จานวน 107 บริษทั ยกเว้นบริษทั ทีเ่ สนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็ นครัง้ แรก ทีอ่ ยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจธนาคาร ประกันภัยและประกันชีวติ เงินทุนและ
หลักทรัพย์ และกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากบริษทั ในกลุ่มนี้มกี ฎระเบียบการกากับดูแลทีต่ ่างจากบริษทั ในกลุ่มอื่นและไม่รวมบริษทั
ทีม่ ขี อ้ มูลไม่ครบถ้วน

การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากการเก็บข้อมูลครบถ้วนแล้ว จึงทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสรุปผลการวิจยั โดยใช้
สถิตใิ นการวัดค่าข้อมูล ซึ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมานหรือเชิงอ้างอิงดังนี้
การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปของค่าสถิตพิ น้ื ฐาน เพื่อวิเคราะห์
ลัก ษณะทัว่ ไปของข้อ มู ล ได้แก่ ความถี่แ ละร้อ ยละ (Frequency and Percentage) ค่ าต่ าสุ ด
(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมานการวิจยั ครัง้ นี้ จะใช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ซึ่งตัวแปรตามที่
ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นตัวแปรเชิงปริมาณ และตัวแปรอิสระมีอย่างน้อย 2 ตัว
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับการจัดการกาไรของบริษทั ที่เสนอ
ขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็ นครัง้ แรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมการทีใ่ ช้ในการทดสอบ มีดงั นี้
DCAi,t = β0+ β1BSIZEi,t + β2BPINDi,t + β3SPLITCCi,t + β4MOWNi,t + β5LEVi,t
+ β6AUDITYPEi,t+ β7FSIZEi,t+ β8ROAi,t+ β9INDUSi + β10BPFEi,t + i,t
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โดยที่ DCA

= การจัด การก าไร (Discretional Accrual) หรือ รายการคงค้า ง
จากดุลยพินิจผูบ้ ริหาร
BSIZE
= จานวนกรรมการบริษทั
BPIND
= จานวนกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระหารด้วยจานวนกรรมการทัง้ หมด
SPLITCC = การแยกระหว่างบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการ
กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ 1 แทน การแยกตาแหน่ ง, ให้
0 แทน การควบตาแหน่ง
MOWN
= สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
LEV
= อัตราส่วนของหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม
AUDITYPE = ประเภทของสานักงานสอบบัญชี โดย
ให้ 1 แทนบริษทั ที่ “Big4” เป็ นผูส้ อบบัญชี
ให้ 0 แทนบริษทั ที่ “Big4” ไม่ได้เป็ นผูส้ อบบัญชี
FSIZE
= ขนาดของบริษทั โดยวัดจากค่า Log ของสินทรัพย์รวม
ROA
= ความสามารถในการทากาไร
INDUS
= ประเภทของอุตสาหกรรม
BPFE
= สัดส่วนของคณะกรรมการทีเ่ ป็ นเพศหญิง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับการจัดการกาไรของบริษทั
ทีเ่ สนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็ นครัง้ แรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2561 ยกเว้นบริษทั ทีเ่ สนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็ นครัง้ แรก
ทีอ่ ยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจธนาคาร ประกันภัยและประกันชีวติ
เงินทุนและหลักทรัพ ย์ และกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และไม่รวมบริษทั ที่มขี อ้ มูลไม่ครบถ้วน โดยแบ่งการวิเคราะห์ตามวิธที างสถิติ
เป็ น 2 ส่วน ได้แก่
4.1 สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
นาเสนอเกีย่ วกับลักษณะทัวไปของข้
่
อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์
ข้อมูลตัวแปรในรูปแบบค่าสถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ค่ามัธยฐาน และค่าเฉลีย่
4.2 สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
นาเสนอเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ค วามสัม พัน ธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึก ษา
สัม ประสิท ธิ ์ของความถดถอยในตัวแปรและการวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis) ซึ่งจะนาไปสู่ขอ้ สรุปของสมมติฐานการวิจยั
4.1 ผลการวิ เคราะห์ทางสถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาของตัวแปรด้านโครงสร้างคณะกรรมการ
ตัวแปร
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
ขนาดของคณะกรรมการ (คน)
7
15
8.97
1.964
สัดส่วนของกรรมการอิสระ (เท่า)
0.25
0.625
0.428
0.084
สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษัทของ
0
0.75
0.334
0.240
คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ขนาดของคณะกรรมการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.97 โดยมีค่าต่ าสุดและสูงสุดเท่ากับ 7 และ
15 ตามล าดับ ซึ่ ง แสดงให้ เห็น ว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งบริษั ท จดทะเบีย นที่ น ามาศึก ษามีจ านวน
คณะกรรมการโดยเฉลี่ยประมาณ 9 คน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างบริษทั จดทะเบียนที่นามา
ศึกษามีจานวนคณะกรรมการสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิท่ดี ีของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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สาหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริษทั ในด้านโครงสร้างคณะกรรมการ ระบุไว้ว่าคณะกรรมการควรมีขนาดที่
เหมาะสม โดยต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่ควรเกิน 12 คน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ขนาด ประเภท
และความซับซ้อนของธุรกิจ
สัดส่วนของกรรมการอิสระมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.42 โดยมีค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดเท่ากับ
0.25 และ 0.62 ตามลาดับ ซึ่งพบว่ามีบางบริษทั คิดเป็ นร้อยละ 4.67 จากจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ หมดที่มสี ดั ส่วนของกรรมการอิสระไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
สานักงาน ก.ล.ต.ทีก่ าหนดว่า บริษทั จดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน
สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.33
โดยมีค่าต่ าสุดและสูงสุดเท่ ากับ 0.00 และ0.75 ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการ
บริหารของกลุ่มตัวอย่างบริษทั จดทะเบียนส่วนใหญ่มกี ารถือครองหุน้ ของบริษทั ทีต่ นบริหารอยู่
ประมาณ 33% โดยบริษทั ที่มสี ดั ส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
สูงสุดถึง 75%
ตารางที่ 3 การแจกแจงความถีข่ องการควบรวมตาแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหาร
แยกตาแหน่ง
ควบตาแหน่ง
รวม
จานวนบริษทั ร้อยละ จานวนบริษทั ร้อยละ จานวนบริษทั ร้อยละ
SET
53
96.4
2
3.6
55
100
mai
49
94.2
3
5.8
52
100
รวม
102
95.3
5
4.7
107
100
จากกลุ่มตัวอย่างบริษทั จดทะเบียนจานวน 107 บริษทั พบว่าบริษทั ส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 95 มีการแบ่งแยกตาแหน่ งประธานกรรมการและประธานบริหารออกจากกัน จากตารางที่
4 จะเห็นได้วา่ มีการแยกตาแหน่ งประธานกรรมการและประธานบริหารออกจากกันของบริษทั ที่
จดทะเบียนใน SET และ mai ร้อยละ 96.4 และร้อยละ 94.2 ตามลาดับ ซึ่งบริษทั ส่วนใหญ่ปฏิบตั ิ
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ขี องหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่วา่ ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การมี
หน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการควรกาหนดอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จดั การให้ชดั เจน และเพื่อไม่ให้ค นใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด ควรแยก
บุคคลที่ดารงตาแหน่ งประธานออกจากบุคคลที่ดารงตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ ทัง้ นี้เพื่อให้มี
การถ่วงดุลอานาจในการดาเนินงาน
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ตารางที่ 4 การแจกแจงความถีข่ องประเภทสานักงานสอบบัญชี
จานวนบริษทั
ใช้บริการสานักงานสอบบัญชี Big4
66
ไม่ใช้บริการสานักงานสอบบัญชี Big4
41
รวม
107

ร้อยละ
61.7
38.3
100

จากตารางที่ 5 พบว่า ส่ ว นใหญ่ ข องกลุ่ ม ตัว อย่ า งบริษัท ที่เสนอขายหลัก ทรัพ ย์ต่ อ
สาธารณชนเป็ นครัง้ แรก เลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชีรบั อนุ ญาตที่ม ี
ชื่อ เสียงในระดับ สากล (Big4) โดยคิด เป็ น ร้อ ยละ 61.7 ของกลุ่ม ตัวอย่างบริษัท ที่เสนอขาย
หลักทรัพ ย์ต่อสาธารณชนเป็ นครัง้ แรก แสดงให้เห็นว่าบริษัท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีค วาม
เชื่อมันในมาตรฐานการตรวจสอบบั
่
ญชีของสานักงานสอบบัญชีรบั อนุ ญาตที่มชี ่อื เสียงในระดับ
สากล (Big4) ซึ่งสอดคล้องกับ DeAngelo (1981) อธิบายว่าคุณภาพการสอบบัญชีท่รี บั รูอ้ าจวัด
ได้จากขนาดของสานักงานสอบบัญชี (Firm size) โดยที่คนส่วนใหญ่มองว่าสานักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ จะมีคุณ ภาพมากกว่าสานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก เนื่องจากมีทรัพยากรที่พร้อม
มากกว่า นอกจากนี้บุคคลากรของสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่มกั จะเป็ นคนทีม่ ที กั ษะความรู้
ความสามารถในการสอบบัญชีสูง
4.2 ผลการวิ เคราะห์สถิ ติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient)
DCA BSIZE BPIND SPLITCC
DCA
1
BSIZE
.007
1
BPIND
-.128 -.387**
1
SPLITCC
-.039 -.201*
.046
1
MOWN
-.071 -.354** .140
-.083
LEV
.108
-.025
-.073
.083
AUDITYPE .022
.225*
.085
-.008
FSIZE
.166 .420** -.113
-.064
ROA
.113
-.092
.077
.044
BPFE
.013
-.118
-.003
-.035
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

MOWN

LEV

1
-.129
-.213*
-.440**
.202*
.225*

1
.055
.325**
-.397**
.089

AUDITYPE FSIZE ROA BPFE

1
.437**
.132
-.223*

1
-.040
-.178

1
.054

1
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โดยที่
DCA

= การจัดการกาไร (Discretional Accrual) หรือรายการคงค้างจาก
ดุลยพินจิ ผูบ้ ริหาร
BSIZE
= จานวนกรรมการบริษทั
BPIND
= จานวนกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระหารด้วยจานวนกรรมการทัง้ หมด
SPLITCC = การแยกระหว่างบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการกับ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
MOWN
= สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
LEV
= อัตราส่วนของหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม
AUDITYPE = ประเภทของสานักงานสอบบัญชี
FSIZE
= ขนาดของบริษทั โดยวัดจากค่า Log ของสินทรัพย์รวม
ROA
= ความสามารถในการทากาไร
BPFE
= สัดส่วนของคณะกรรมการทีเ่ ป็ นเพศหญิง
จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ ได้แก่ ขนาดของคณะกรรมการ
(BSIZE) สัดส่วนกรรมการอิสระ (BPIND) การแยกระหว่างบุคคลที่ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการ
กับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (SPLITCC) สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร (MOWN) อัตราส่วนของหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม (LEV) ประเภทของสานักงานสอบ
บัญชี (AUDITYPE) ขนาดของบริษทั (FSIZE) ความสามารถในการทากาไร (ROA) สัดส่วนของ
คณะกรรมการทีเ่ ป็ นเพศหญิง (BPFE) และตัวแปรตามได้แก่ การจัดการกาไร (DCA)
จากการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยวิธเี พียร์สนั พบว่า ตัวแปรอิสระไม่มีค วามสัมพันธ์
อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติก ับตัวแปรตาม สาหรับความสัม พันธ์ระหว่างตัว แปรอิสระ พบว่า
ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 และ 0.05 ดังนี้
ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) มีค วามสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ
0.01 กับสัดส่วนกรรมการอิสระ (BPIND) และสัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการ
และผู้บริหาร (MOWN) และขนาดของบริษัท (FSIZE) โดยมีสมั ประสิทธิ ์สหสัม พันธ์เพียร์สนั
เท่ ากับ -0.387, -0.354 และ 0.420 ตามล าดับ และพบว่า ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE)
มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 กับการแยกระหว่างบุคคลทีด่ ารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการกับ ประธานเจ้าหน้ าที่บริห าร (SPLITCC) และประเภทของสานักงานสอบ
บัญชี (AUDITYPE) โดยมีสมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ -0.201 และ 0.225
สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร (MOWN) มีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 กับขนาดของกิจการ (FSIZE) โดยมีสมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
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เพียร์สนั เท่ากับ -0.440 และพบว่าสัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
(MOWN) มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 กับประเภทของสานักงานสอบ
บัญชี (AUDITYPE) ความสามารถในการทากาไร (ROA) และสัดส่วนของคณะกรรมการที่เป็ น
เพศหญิ ง (BPFE) โดยมีส ัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์เพีย ร์ส ัน เท่ า กับ -0.213, 0.202 และ 0.225
ตามลาดับ
อัตราส่วนของหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม (LEV) มีความสัมพันธ์กบั ขนาดของกิจการ
(FSIZE) และความสามารถในการทากาไร (ROA) อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 โดยมีสมั ประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.325 และ -0.397 ตามลาดับ
ประเภทของสานักงานสอบบัญชี (AUDITYPE) มีความสัมพันธ์กบั ขนาดของกิจการและ
สัดส่วนของคณะกรรมการที่เป็ นเพศหญิ ง (BPFE) อย่ างมีนัย สาคัญ ที่ระดับ 0.01 และ 0.05
โดยมีสมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.437 และ -0.223 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
ของสเปี ยร์แมน (Spearman's rho Correlation Coefficient)
DCA BSIZE BPIND SPLITCC
DCA
1
BSIZE
.100
1
BPIND
-.259** -.392**
1
SPLITCC
-.013 -.235*
.049
1
MOWN
.035 -.356** .149
-.086
LEV
.097
.012
-.057
.085
AUDITYPE -.106
.218*
.101
-.008
FSIZE
.062 .464** -.115
-.085
ROA
.028
-.177
.072
.055
BPFE
.005
-.096
.003
-.036
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

โดยที่
DCA
BSIZE
BPIND
SPLITCC

MOWN

LEV

1
-.112
1
-.219* .042
-.459** .310**
.286** -.350**
.241*
.109

AUDITYPE FSIZE

1
.452**
.105
-.219*

1
-.079
-.184

ROA

BPFE

1
.016

1

= การจัดการกาไร (Discretional Accrual) หรือรายการคงค้างจากดุลย
พินิจผูบ้ ริหาร
= จานวนกรรมการบริษทั
= จานวนกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระหารด้วยจานวนกรรมการทัง้ หมด
= การแยกระหว่างบุ ค คลที่ดารงตาแหน่ งประธานคณะกรรมการกับ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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MOWN
LEV
AUDITYPE
FSIZE
ROA
BPFE

=
=
=
=
=
=

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
อัตราส่วนของหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม
ประเภทของสานักงานสอบบัญชี
ขนาดของบริษทั โดยวัดจากค่า Log ของสินทรัพย์รวม
ความสามารถในการทากาไร
สัดส่วนของคณะกรรมการทีเ่ ป็ นเพศหญิง

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ สัดส่วนกรรมการอิสระ (BPIND)
มีค วามสัมพันธ์ก ับการจัดการกาไร (DCA) อย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่ า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์สเปี ยร์แมนเท่ากับ -0.259
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระพบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 และ 0.05 ดังนี้
ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) มีค วามสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ
0.01 กับสัดส่วนกรรมการอิสระ (BPIND) และสัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการ
และผูบ้ ริหาร (MOWN) และขนาดของกิจการ (FSIZE) โดยมีสมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์สเปี ยร์แมน
เท่ ากับ -0.392, -0.356 และ 0.464 ตามลาดับ และพบว่า ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE)
มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 กับการแยกระหว่างบุคคลทีด่ ารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการกับ ประธานเจ้าหน้ าที่บริห าร (SPLITCC) และประเภทของสานักงานสอบ
บัญชี (AUDITYPE) โดยมีสมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์สเปี ยร์แมนเท่ากับ -0.235 และ 0.218
สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร (MOWN) มีความสัมพันธ์
กับขนาดของกิจการ (FSIZE) และความสามารถในการทากาไร (ROA) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีสมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์สเปี ยร์แมนเท่ากับ -0.459 และ 0.286 และพบว่า
สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร (MOWN) มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับ ประเภทของส านั ก งานสอบบัญ ชี (AUDITYPE) และ
สัดส่วนของคณะกรรมการที่เป็ นเพศหญิง (BPFE) โดยมีสมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์สเปี ยร์แมน
เท่ากับ -0.219 และ 0.241
อัตราส่วนของหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม (LEV) มีความสัมพันธ์กบั ขนาดของกิจการ
(FSIZE) และความสามารถในการทากาไร (ROA) อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 โดยมีสมั ประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.310 และ -0.350
ประเภทของสานักงานสอบบัญชี (AUDITYPE) มีค วามสัมพันธ์กบั ขนาดของกิจการ
(FSIZE) และสัดส่วนของคณะกรรมการที่เป็ นเพศหญิง (BPFE) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
และ 0.05 โดยมีสมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์สเปี ยร์แมน เท่ากับ 0.452 และ -0.219 ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิความถดถอยเชิ
งพหุ ตัวแบบที่ 1
์
Variables
Coefficients (β) Standard Error
t-value
Constant
0.006
0.156
0.037
BSIZE
-0.009
0.009
-0.975
BPIND
-0.241
0.178
-1.355
SPLITCC
-0.045
0.066
-0.682
MOWN
-0.037
0.067
-0.552
LEV
0.095
0.098
0.966
AUDITYPE
-0.015
0.032
-0.469
FSIZE
0.039
0.032
1.663
ROA
0.004
0.002
1.663
BPFE
0.006
0.101
0.063
R-squared
0.085
F-Statistics
0.998
Adjust R-squared
0.000
Significance F
0.447
N
107

p-value
0.970
0.332
0.179
0.497
0.582
0.336
0.640
0.100
0.100
0.950

จากตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการกากับดูแลกิจการและการจัดการกาไรของบริษทั ทีเ่ สนอ
ขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็ นครัง้ แรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2561 อย่างไรก็ดเี มื่อพิจารณาค่าสัม ประสิทธิการตั
์ ดสินใจพหุคูณที่
ปรับแล้ว (Adjusted R Squared) พบว่าตัวแปรอิสระทัง้ หมด มีผลต่อตัวแปรตามเท่ากับร้อยละ 0
ซึ่งหมายความว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการในแบบจาลองไม่สามารถอธิบาย
การจัดการกาไรโดยใช้รายการคงค้างตามดุลยพินิจของผูบ้ ริหารได้
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความมีประโยชน์ของแบบจาลองจากค่าสถิติ F (F-Statistics)
เท่ากับ 0.998 และมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Significance F) เท่ากับ 0.447 ซึ่งมากกว่า 0.05
(Significant level) จึงสรุปได้วา่ แบบจาลองไม่สามารถทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม ซึ่งนับว่าเป็ นข้อจากัดของการศึกษาครัง้ นี้
เนื่ อ งจากงานวิจยั ที่ผ่านมา เช่น นภพรรณ ลิ่ม ตัง้ (2558) และไพริน ใจทัด (2555)
พบว่า การจัดการกาไรของแต่ละอุตสาหกรรมมีค วามแตกต่างกัน ผูศ้ กึ ษาจึงทาการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยใช้ตวั แปรหุ่น (Dummy variables) ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง DCA
กับประเภทของอุตสาหกรรม

41
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์ความถดถอยเชิงพหุ ตัวแบบที่ 2 (เพิม่ ตัวแปรควบคุม
ประเภทอุตสาหกรรม)
Variables
Coefficients (β) Standard Error
t-value
p-value
Constant
0.045
0.171
0.263
0.793
BSIZE
-0.009
0.009
-1.036
0.303
BPIND
-0.239
0.180
-1.327
0.188
SPLITCC
-0.054
0.069
-0.779
0.438
MOWN
-0.034
0.069
-0.488
0.627
LEV
0.085
0.102
0.832
0.407
AUDITYPE
-0.015
0.033
-0.472
0.638
FSIZE
0.046
0.038
1.221
0.225
ROA
0.003
0.002
1.309
0.194
AGRO
-0.082
0.075
-1.085
0.281
CONSUMP
0.046
0.082
0.558
0.578
INDUS
-0.052
0.063
-0.816
0.417
PROPCON
-0.046
0.065
-0.706
0.482
RESOURC
-0.043
0.075
-0.579
0.564
SERVICE
-0.074
0.062
-1.190
0.237
BPFE
0.014
0.106
0.133
0.894
R-squared
0.133
F-Statistics
0.930
Adjust R-squared
-0.10
Significance F
0.535
N
107
ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการกากับดูแลกิจการและการจัดการกาไร อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณา
ค่ า สัม ประสิท ธิก์ ารตัด สิน ใจพหุ คู ณ ที่ป รับ แล้ว (Adjusted R Squared) พบว่ า ตัว แปรอิส ระ
ทัง้ หมด มีผลต่อตัวแปรตามเท่ากับร้อยละ -10 ซึ่งหมายความว่า ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับการกากับ
ดูแลกิจการในแบบจาลองไม่สามารถอธิบายการจัดการกาไรโดยใช้รายการคงค้างตามดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริหารได้
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความมีประโยชน์ของแบบจาลองจากค่าสถิติ F (F-Statistics)
เท่ากับ 0.930 และมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Significance F) เท่ากับ 0.535 ซึ่งมากกว่า 0.05
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(Significant level) จึงสรุปได้วา่ แบบจาลองไม่มปี ระโยชน์ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งนับว่าเป็ นข้อจากัดของการศึกษาครัง้ นี้
ดังนัน้ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์สาหรับแต่ละสมมติฐานได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดงั ผลทีแ่ สดงในตารางที่ 8 พบว่า ขนาดของคณะกรรมการ
ไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การจัด การก าไร โดยเมื่อ พิจ ารณาจากค่ า p-value ซึ่ งเท่ ากับ 0.303
สามารถสรุปได้ว่าตัวแปรขนาดของคณะกรรมการ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ณ ระดับความเชือ่ มันที
่ ่ 95% ดังนัน้ จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0a
สมมติฐานที่ 2 สัดส่วนของกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดงั ผลทีแ่ สดงในตารางที่ 8 พบว่า สัดส่วนของกรรมการ
อิสระไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร โดยเมื่อพิจารณาจากค่า p-value ซึ่งเท่ากับ 0.188
สามารถสรุปได้วา่ ตัวแปรสัดส่วนของกรรมการอิสระ ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือ่ มันที
่ ่
95% ดังนัน้ จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0b
สมมติฐ านที่ 3 การแยกระหว่า งบุ ค คลที่ด ารงต าแหน่ งประธานคณะกรรมการกับ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีความสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดงั ผลทีแ่ สดงในตารางที่ 8 พบว่า การแยกระหว่างบุคคล
ที่ด ารงต าแหน่ งประธานคณะกรรมการกับ ประธานเจ้า หน้ าที่บ ริห ารไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
การจัดการกาไร โดยเมื่อพิจารณาจากค่า p-value ซึ่งเท่ากับ 0.438 สามารถสรุปได้ว่าตัวแปร
การแยกระหว่างบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือ่ มันที
่ ่ 95% ดังนัน้ จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0c
สมมติฐ านที่ 4 สัด ส่ ว นความเป็ น เจ้า ของบริษัท ของคณะกรรมการและผู้บ ริห ารมี
ความสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด ังผลที่แสดงในตารางที่ 8 พบว่า สัด ส่วนความเป็ น
เจ้าของบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหารไม่มีค วามสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร โดยเมื่อ
พิจารณาจากค่า p-value ซึ่งเท่ากับ 0.627 สามารถสรุปได้วา่ ตัวแปรสัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
บริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหาร ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ ความเชื่อมันที
่ ่ 95%
ดังนัน้ จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0d
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ตารางที่ 9 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐาน
H0a : ขนาดของคณะกรรมการไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร
H0b : สัดส่วนของกรรมการอิสระไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร
H0c : การแยกระหว่างบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการกับ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร
H0d : สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร
ตัวแปรควบคุม
ความเสีย่ งทางการเงิน
ประเภทของสานักงานสอบบัญชี
ขนาดของกิจการ
ความสามารถในการทากาไร
ประเภทของอุตสาหกรรม
สัดส่วนของคณะกรรมการทีเ่ ป็ นเพศหญิง

ผลที่ได้รบั
ไม่สามารถปฏิเสธ H0a ได้
ไม่สามารถปฏิเสธ H0b ได้
ไม่สามารถปฏิเสธ H0c ได้
ไม่สามารถปฏิเสธ H0d ได้

ไม่มคี วามสัมพันธ์
ไม่มคี วามสัมพันธ์
ไม่มคี วามสัมพันธ์
ไม่มคี วามสัมพันธ์
ไม่มคี วามสัมพันธ์
ไม่มคี วามสัมพันธ์

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับการจัดการกาไรของบริษทั
ทีเ่ สนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็ นครัง้ แรกทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตามแบบจาลอง Yoon Model วัดรายการคงค้างจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary
accruals) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็ นครัง้
แรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจาก Setsmart ซึ่งเป็ น
ฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากงบการเงินรวมในระหว่างปี
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561 จานวนกลุ่ม ตัวอย่ างทัง้ สิ้น 107 ตัวอย่าง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) สัดส่วนกรรมการอิสระ
(BPIND) การแยกระหว่างบุคคลทีด่ ารงตาแหน่ งประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(SPLITCC) สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหาร (MOWN) กับตัว
แปรตามคือการจัดการกาไร โดยใช้การวิเคราะห์ สถิติพ รรณนา การวิเคราะห์ค่าสัม ประสิท ธิ ์
สหสัม พัน ธ์ข องเพีย ร์ส ัน การวิเคราะห์ค่ า สัม ประสิท ธิ ์สหสัม พัน ธ์ข องสเปี ย ร์แ มน และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรดังกล่าว ได้ขอ้ สรุปดังนี้

สรุปผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัม พันธ์เพียร์สนั พบว่าตัวแปรอิสระด้านโครงสร้าง
คณะกรรมการไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์สเปี ยร์แมน พบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
สัดส่วนกรรมการอิสระ (BPIND) มีค วามสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร (DCA) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์สเปี ยร์แมนเท่ากับ -0.25
ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามคือการจัดการกาไร (DCA)
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อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเมื่อได้ทาการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ พบว่าตัวแปรอิสระ คือ ขนาด
ของคณะกรรมการ (BSIZE) สัดส่วนกรรมการอิสระ (BPIND) การแยกระหว่างบุคคลที่ดารงตาแหน่ ง
ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร (SPLITCC) สัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษัทของ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร (MOWN) อัตราส่วนของหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม (LEV) ประเภท
ของสานักงานสอบบัญชี (AUDITYPE) ขนาดของบริษัท (FSIZE) ความสามารถในการทากาไร
(ROA) สัดส่วนของคณะ กรรมการที่เป็ นเพศหญิง (BPFE) กับตัวแปรตามคือการจัดการกาไร
(DCA) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร
ผลการศึกษาในครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่าไม่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Rahman และ Ali
(2006), Kim และ Yoon (2008), Banderlipe (2009), Gulzar และ Wang (2011) และไพริน ใจทัด
(2555) โดยงานวิจยั ของ Rahman และ Ali (2006) ศึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ วัฒนธรรมองค์กรและการจัดการกาไรในประเทศมาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่าขนาด
ของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการจัดการก าไรและพบว่าขนาดของ
กิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับการจัดการกาไร งานวิจยั ของ Kim และ Yoon (2008)
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการกากับดูแลกิจการกับการจัดการกาไรในประเทศเกาหลีใต้
ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่มี ีอานาจในการควบคุมและขนาด
ของกิจการ มีความสัม พันธ์ไปในทิศ ทางเดียวกับ การจัด การก าไร งานวิจ ัยของ Banderlipe
(2009) ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการก าไรกรณี ศ ึกษาในประเทศจอร์แดน
ผลการศึกษาพบว่าสัดส่วนการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลภายในบริษัทกับการจัดการ
กาไรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ งานวิจยั ของ Gulzar และ
Wang (2011) ศึกษาคุ ณลักษณะการกากับดู แลกิจการและการจัดการกาไร กรณีศ ึกษาบริษั ท
จดทะเบียนในประเทศจีน ผลการศึกษาพบว่าการแยกระหว่างประธานกรรมการกับประธาน
บริหาร สัดส่วนคณะกรรมการที่เป็ นเพศหญิงและสัดส่วนความเป็ นเจ้าของของคณะกรรมการมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตกิ บั การจัดการกาไร และงานวิจยั ของไพริน ใจทัด
(2555) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับการจัดการกาไร ผลการศึกษาพบว่า
การแยกระหว่างบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงข้ามกับการจัดการกาไร

46

ข้อจากัดงานวิจยั
ผลการศึกษาข้างต้นมีผลมาจากบริษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนเป็ นครัง้ แรก
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) ระยะเวลา 4 ปี ทัง้ หมดเพียง 107 บริษทั ซึ่งเป็ นผล
มาจากข้อจากัดด้านระยะเวลาในการศึกษา ทาให้การเก็บตัวอย่างข้อมูลได้ค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจ
เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่พบความสัมพันธ์ตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้
ตัวแบบที่ใช้อาจไม่สมบูรณ์ ท าให้ตวั แบบไม่ สามารถอธิบายตัวแปรตาม (การจัดการกาไร)
ได้อย่างมีสาระสาคัญ จึงควรพิจารณาปรับปรุงตัวแบบให้มคี วามสมบูรณ์ ครบถ้วนมากขึน้

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครังต่
้ อไป
การศึกษาครัง้ นี้ใช้แบบจาลองสมการ Yoon Model ในการวัดค่าการจัดการกาไร โดยวัด
จากรายการคงค้างจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary accruals) ซึ่งการจัดการกาไรอาจ
ไม่ได้เกิดขึน้ จากการกระทาภายในปี ท่เี สนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนเป็ นครัง้ แรก แต่อาจ
เกิดจากผลของการสะสมการกระทาในปี ก่อนๆ ซึ่งส่งผลต่อปี ทเ่ี สนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน
เป็ นครัง้ แรก ดังนัน้ เพื่อให้การศึกษาในครัง้ ต่อไปครอบคลุมการจัดการกาไรในลักษณะดังกล่าว
จึงควรเพิม่ การศึกษาในปี ก่อนหน้าทีจ่ ะทาการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนเป็ นครัง้ แรก
ด้วย
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