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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อวัดระดับคุณภาพกาไรจากรายการคงค้างทีเ่ กิดจาก
ดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals, DA) ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มหุ้นยังยื
่ นเปรียบเทียบกับบริษทั จดทะเบียนอื่น เนื่องจากปั จจุบนั ผูล้ งทุน
ระยะยาวหันมาให้ความสนใจการลงทุนแบบยังยื
่ น เพราะบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มหุน้ ยังยื
่ นเป็ นบริษทั
จดทะเบียนทีม่ กี ารดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ นโดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ
ESG) การศึกษาครัง้ นี้วดั คุณภาพกาไร โดยใช้รายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร
(Discretionary Accruals, DA) ตามแบบจาลอง Modified Jones กลุ่มตัวอย่างคือบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน และบริษัทที่ขอ้ มูลงบการเงิน
ไม่ครบถ้วน จานวนตัวอย่างทัง้ หมด 416 บริษทั และใช้ขอ้ มูลงบการเงินปี 2561 โดยผูว้ จิ ยั ได้
เลือกใช้วธิ กี ารวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั
พบว่า รายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินจิ ของผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals, DA) ของบริษทั
ที่ถูกคัดเลือกเป็ นหุ้นยังยื
่ น ไม่ได้มีความแตกต่างจากรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของ
ผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals, DA) ของบริษทั ทีไ่ ม่ได้รบั คัดเลือกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากเหตุการณ์ในอดีตทีผ่ า่ นมาพบว่าหลายบริษทั มีการตกแต่งกาไร โดยใช้ตวั เลขทางบัญชี
เป็ นเครื่องมือในการตกแต่งงบการเงินให้เกิดผลกาไร ทาให้บริษทั บรรลุเป้ าหมายตามที่ตงั ้ ไว้
เพื่อดึงดูดให้ผลู้ งทุนเข้ามาลงทุนในบริษทั รวมทัง้ ให้ผถู้ อื หุ้น หรือผูม้ สี ่วนได้เสียในบริษทั ได้รบั
ผลตอบแทนสูงตามทีห่ วังไว้ ปั ถย์ธราพร วุฒกิ จิ ไพศาล (2561) กล่าวว่าเทคนิคที่ผบู้ ริหารชอบ
ใช้ในการตกแต่งกาไรคือ 1. การลดต้นทุน 2. เพิม่ รายได้ 3. ใช้รายการทางบัญชีเป็ นเครื่องมือใน
การตกแต่งกาไร ซึ่งมักเกิดขึน้ เมื่อมีการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารในการทาธุรกรรม ประเภทรายการ
ประมาณการค้างรับ รายการประมาณการค้างจ่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเสื่อ มราคา
ดังนัน้ ถ้าในงบการเงินมีรายการเหล่านี้มากก็จะส่งผลต่อคุณภาพของกาไรในงบการเงิน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ กิตติพศ วาจาขจรฤทธิ ์ (2559) กล่าวว่าการตกแต่งกาไรของผูบ้ ริหาร นอกจาก
จะทาให้ตวั เลขกาไรของบริษทั ผิดพลาดแล้ว ยังทาให้ผลการดาเนินงานทีแ่ สดงในงบการเงินไม่
สะท้อนถึงสภาพความเป็ นจริงของบริษทั อีกทัง้ งบการเงินนัน้ ยังไม่ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชี
ซึ่งสิง่ เหล่านี้จะทาให้ตลาดขาดประสิทธิภาพ ในอดีตมีหลายบริษทั ทีไ่ ด้ใช้ตวั เลขทางการเงินเป็ น
เครื่องมือในการตกแต่งกาไร อาทิเช่น กรณีของ Enron, Waste Management, Inc., Sunbeam
และ Worldcom เป็ นต้น
การทุจริตของ Enron เกิดขึน้ ในปี 1997 โดย Enron บริหารกาไร (Earnings Management)
ด้วยการทาให้กาไรของกิจการเติบโตขึน้ อย่างสม่ าเสมอ ปกปิ ดหนี้สนิ ผ่านกิจการ สร้างหน่วยงาน
เฉพาะกิจ หรือ Special Purpose Entity (SPE) ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยใช้ชอ่ งโหว่ของมาตรฐานบัญชี
สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็ นอย่างมาก เป็ นผลให้กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ของพนักงาน Enron มีมูลค่าลดลงมาก เนื่องจากกองทุนนัน้ ลงทุนในหุน้ ของ Enron ด้วย นอกจากนี้
ยังมีการทุจริตของ Waste Management, Inc. หรือ WMI ได้มีการทาทุจริตประเภทการบัญชี
เชิงรุก (Aggressive Accounting) โดยการเปลีย่ นนโยบายจากการบัญชีแบบระมัดระวัง (Conservative
Accounting) เป็ นการบัญชีเชิงรุก (Aggressive Accounting) เพื่อให้รบั รู้ค่าใช้จ่ายในแต่ละงวด
ลดลง นอกจากนี้ยงั ทาบัญชีสร้างสรรค์ (Creative Accounting) โดยหลีกเลีย่ งการบันทึกค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการโดยวิธกี ารหักล้างกัน (Offset) กับการตัง้ สารองประมาณการ (Environmental
Reserve) ทีต่ งั ้ สูงไว้เกินจริง ส่งผลกระทบกับราคาหุน้ ของบริษทั ทีก่ าลังสูงลดต่ าลงทันที พนักงาน

2
ระดับสูงของบริษทั ทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องในการทุจริตถูกตัดสิทธิการรับเงินบานาญ อีกกรณีศกึ ษาที่
พบการตกแต่งบัญชีคอื Sunbeam Corporation หรือ Sunbeam ซึ่งได้ตกแต่งบัญชีเพื่อทาให้ผล
การดาเนินงานทางด้านการเงินสูงเกินความเป็ นจริงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุม าจากผลิตภัณฑ์ของ
Sunbeam ขายได้ไม่ดี และยังต้องให้การสนับสนุ นเงินแก่บริษัทย่อยที่ซ้ือมา 3 บริษัท ทาให้
Sunbeam บัน ทึก ค่ า ใช้จ่า ยในการปรับ โครงสร้างองค์กรส าหรับ ปี 1996 สู ง เกิน จริง เพื่อ ให้
สามารถกลับรายการดังกล่าวเป็ นรายได้ในอนาคต การกระทาลักษณะนี้เรียกว่า cookie jar
reserves และเนื่องจากมีทมี บริหารชุดใหม่เข้ามารับตาแหน่ งเมื่อกลางปี 1996 จึงถือได้ว่าเป็ น
การล้างบาง (Big Bath) ด้วยเช่นกัน โดยผู้บริหารชุดใหม่ทาเสมือนว่าการขาดทุนที่เกิดขึน้ นี้
เป็ นผลมาจากการบริหารงานทีบ่ กพร่องของผูบ้ ริหารชุดเก่า ต่อมาเมื่อมีการกลับรายการค่าใช้จ่าย
ในการปรับโครงสร้างองค์กรที่บนั ทึกไว้สูงเกินไปเป็ นรายได้กท็ าให้นกั ลงทุนเห็นภาพลวงตาว่า
ผูบ้ ริหารชุดใหม่บริหารงานดี อีกกรณีคอื การตกแต่งบัญชีของ Worldcom ซึ่งทาการทุจริตจาก
การสร้างหลักฐานเท็จในการบันทึกบัญชี เป็ นมูลค่ามากกว่า 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐที่กระทา
โดยผู้บ ริห ารของกิจ การ โดยการท าการบัญ ชีเ ชิง รุ ก (Aggressive Accounting) ซึ่ ง บัน ทึก
รายการค้าที่ไม่เป็ นไปตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่ โดยบันทึกค่าใช้จ่าย line cost เป็ น
สินทรัพย์ คือ เงินมัดจาในการใช้เครือข่ายซึ่งเป็ นต้นทุนไม่ได้ (Capitalization) ทาให้ค่าใช้จ่าย
ต่ ากว่าความเป็ นจริง และเป็ นการทาบัญชีสร้างสรรค์ (Creative Accounting) ที่เลื่อนการรับรู้
ค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลให้ขอ้ มูลในงบการเงินบิดเบือนไปและทาให้ผู้ใช้งบการเงินหลงผิดในการ
ตัดสินใจลงทุน และนอกจากบริษทั ในต่างประเทศแล้ว ยังมีกรณีของบริษทั ในประเทศไทย เช่น
Roynet ที่มกี ารตกแต่งตัวเลขด้วยการเร่งรับรู้รายได้จากบัตรชัวโมงอิ
่
นเตอร์เน็ต โดยการรับรู้
รายได้ตงั ้ แต่ฝากขายบัตร ซึ่งยังไม่ได้ขายชัวโมงอิ
่
นเตอร์เน็ตได้จริง ส่งผลให้สนิ ค้าคงเหลือต่า
ทาให้ประสิทธิภาพในการดาเนินงานสูงขึน้ รายได้ท่เี กิดขึน้ นัน้ ไม่ได้สะท้อนให้เห็นกิจกรรมใน
การดาเนินงานที่แท้จริง และกรณีล่าสุดอดีตผู้บริหารเนชัน่ ได้ทาการตกแต่งกาไรโดยอาศัย
ดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร ในการรับรูร้ ายได้รบั ล่วงหน้า โดยที่รายการเหล่านี้ไม่มเี อกสารหลักฐาน
ประกอบการลงรายการทีเ่ หมาะสมและไม่เป็ นไปตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่ ทาให้งบการเงิน
ของบริษทั สาหรับงวดสิ้นสุด ปี 2558, 2559 และ 2560 มีรายได้ค้างรับเกินกว่าความเป็ นจริง
อย่างมีนยั สาคัญ ส่งผลให้บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ความเสียหาย เป็ นต้น
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น พบว่ามีบริษทั จานวนมากทัง้ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในสหรัฐอเมริกา และบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการบริหารกาไร
กันอย่างแพร่หลาย ทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจที่จะวัดคุณภาพของกาไรที่เปิ ดเผยอยู่ในงบการเงิน โดย
เลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างจากบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มหุน้ ยังยื
่ น
เนื่องจากปั จจุบนั ผูล้ งทุนระยะยาวหันมาให้ความสนใจการลงทุนแบบยังยื
่ น ซึ่งไม่ได้ให้ความสาคัญ
กับงบการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยงั คานึงถึงการดาเนินงานของบริษทั อีก 3 ด้าน ควบคู่ไปด้วย
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ได้แก่ การจัดการด้านสิง่ แวดล้อ ม (Environment) ที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงมีการฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของบริษทั
การจัดการด้านสังคม (Social) ทีใ่ ห้ความสาคัญกับการบริหารบุคลากรของบริษทั อย่างเป็ นธรรม
และผลักดันให้คู่คา้ มีการปฏิบตั กิ บั แรงงานอย่างเหมาะสม และด้านการดาเนินธุรกิจทีม่ บี รรษัทภิบาล
(Governance) ทีบ่ ริษทั มีนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน่ มีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการดูแลผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอาจจะเรียกได้
ว่าการลงทุนแบบยังยื
่ น นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ได้จดั ทารายชื่อหุ้นยังยื
่ น หรือ Thailand
Sustainability Investment ตัง้ แต่ปี 2558 ซึ่งเป็ นหุ้นของบริษทั จดทะเบียนที่มกี ารดาเนินธุรกิจ
อย่างยังยื
่ นโดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลัก
บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง
สาหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible
Investment) (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562)
การศึกษาคุณภาพกาไรของบริษัทที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ มหุ้นยังยื
่ นนี้ ผู้วจิ ยั จะวัด
คุณภาพกาไรจากรายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุน
ในการใช้ขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทีอ่ ยู่ในกลุ่มหุน้ ยังยื
่ นนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อ วัด ระดับ คุ ณ ภาพก าไรจากรายการคงค้ า งที่เ กิด จากดุ ล ยพินิ จ ของผู้บ ริ ห าร
(Discretionary Accruals, DA) ของบริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
กลุ่มหุน้ ยังยื
่ น

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี้ศกึ ษาเพื่อหาคุณภาพกาไร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยังยื
่ น และกลุ่ม SET Index
เลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างบริษทั ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ปี 2561 รวบรวมข้อมูลผ่านแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี 56-1 ข้อมูลที่ใช้จะครอบคลุมงบการเงินปี 2561 ซึ่งจะศึกษาบริษทั ใน
กลุ่มหุน้ ยังยื
่ น ทัง้ หมด 7 กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
(Agro & Food Industry) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
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(Industrials) กลุ่ ม อสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละก่ อ สร้ า ง (Property & Construction) กลุ่ ม ทรัพ ยากร
(Resources) กลุ่มบริการ (Services) และกลุ่มเทคโนโลยี (Technology) ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน
ประกอบด้วย หมวดธนาคาร (Banking) หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance and Security)
และหมวดประกันชีวติ (Insurance) กองทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษทั จดทะเบียนทีอ่ ยู่ระหว่างฟื้ นฟู
กิจการ และกลุ่มหน่ วยลงทุน เนื่องจากกลุ่มธุรกิจการเงินนัน้ มีลกั ษณะของการดาเนินธุรกิจ
โครงสร้างการเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อบังคับในการกากับดูแลทีแ่ ตกต่างจากอุตสาหกรรม
อื่นทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวัดคุณภาพกาไร (Quality of Earnings,
QE) วัดจากรายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals, DA) โดย
ใช้ตวั แบบ Modified Jones model

คานิยามศัพท์
1. รายการคงค้างจากการดาเนินงานตามปกติ (Non-Discretionary Accruals, NDA)
หมายถึง รายการคงค้างทีเ่ กิดขึน้ ตามภาวะเศรษฐกิจจากการดาเนินงานตามปกติ ซึ่งไม่สามารถ
ควบคุมรายการคงค้างส่วนนี้ได้ เช่น ยอดลูกหนี้การค้าซึ่งอาจมากน้อยตามภาวะเศรษฐกิจ และ
ธรรมเนียมของอุตสาหกรรม (Sloan, 1996)
2. รายการคงค้า งที่เ กิด จากดุ ล ยพินิ จ ของผู้บ ริห าร (Discretionary Accruals, DA)
หมายถึง รายการคงค้างทีผ่ บู้ ริหารจงใจตกแต่งตัวเลข เช่น การเลือกวิธตี ดั ค่าเสื่อมราคาเพื่อให้
กาไรออกมาดูเติบโตอย่างมันคง
่ (Sloan, 1996)
3. คุณภาพกาไร (Quality of Earnings, QE) หมายถึง กาไรทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ
ของผลการดาเนินงาน แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของกิจการ กาไรนัน้ ต้องมีความเพียงพอ
ต่อการดาเนินงานสามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ กิจการที่มคี ุณภาพกาไรสูงย่อมมีความเสีย่ งต่า
กว่ากิจการทีม่ คี ุณภาพกาไรต่า (วรศักดิ ์ ทุมมานนท์, 2543)
4. หุ้น ยัง่ ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment หมายถึง รายชื่อ ของบริษัท
จดทะเบีย นที่ด าเนิ น ธุ ร กิจ อย่ า งยังยื
่ น โดยค านึ ง ถึง สิ่ง แวดล้ อ ม สัง คม และบรรษัท ภิบ าล
(Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งจะเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับผู้ลงทุน
ที่ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยังยื
่ นที่นาปั จจัยด้าน ESG มาเป็ นองค์ประกอบใน
การตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินของบริษทั เพื่อสร้างผลตอบแทน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในระยะยาว ทัง้ นี้ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ จัด ให้มีก ารประกาศรายชื่อ Thailand
Sustainability Investment เป็ นครัง้ แรกในปี 2558 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562)
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักลงทุนสามารถใช้ผลการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
2. เพื่อใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงให้ผทู้ ่ศี กึ ษาเกี่ยวกับบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกลุ่มหุน้ ยังยื
่ นในอนาคต

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาคุณภาพกาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มหุน้ ยังยื
่ น ในครัง้ นี้แบ่งแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องได้ ดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพกาไร
2. แนวคิดเกีย่ วกับเกณฑ์คงค้าง
3. แบบจาลองทีใ่ ช้ในการวัดคุณภาพกาไร
4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

แนวคิดและทฤษฎีคณ
ุ ภาพกาไร
วรศักดิ ์ ทุมมานนท์ (2543) ให้คานิยามเกี่ยวกับคุณภาพกาไรที่ดไี ว้ว่า ความสามารถ
ในการทากาไรที่ดี คือ กาไรที่อยู่ในช่วงของเวลาการเกิดกระแสเงินสดพอดี กล่าวคือ ระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกาไรทางบัญชีกบั กาไรในเชิงเศรษฐกิจ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของสหรัฐอเมริกา (The Financial Accounting Standards Board, FASB) กล่าวว่ากาไรที่แท้จริง
หรือเกิดจากรายได้ประจา เกิดจากการดาเนินงานเป็ นปกติทส่ี ามารถเปลีย่ นกลับมาเป็ นเงินสดที่
เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงแทนสินทรัพย์ท่เี สื่อมราคาได้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(Stock Exchange of Thailand, SET) กล่าวว่าคุณภาพกาไร คือ สัดส่วนความ แตกต่างระหว่าง
กาไรทางบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ตามเกณฑ์คงค้าง และกาไรทีเ่ กิดขึน้ ตามเกณฑ์เงิน สด
กิตติภพ ตันสุวรรณ (2556) กล่าวว่าคุณภาพกาไร หมายถึง ผลจากการดาเนินธุรกิจทีม่ ี
รายได้มากกว่ารายจ่าย และยังสามารถทีจ่ ะนาไปสร้างกระแสเงินสด เพื่อนามาใช้หมุนเวียนใน
กิจการได้อย่างเพียงพอแบบต่อเนื่อง โดยปราศจากการตกแต่งตัวเลขในรายงานทางการเงิน
สิงห์ชยั อรุณวุฒพิ งศ์ (2562) กล่าวว่าคุณภาพกาไร (Earnings Quality หรือ Quality of
Earnings) หมายถึง ความสามารถของกาไรในปั จจุบนั เพื่อใช้พยากรณ์กาไรในอนาคตได้กาไร
จะมีคุณภาพดี ถ้าไม่มกี ารกลับรายการกาไรจากทีเ่ คยพยากรณ์ไว้ แต่ถา้ มีการกลับรายการกาไร
ทีเ่ คยพยากรณ์ไว้ แสดงว่ากาไรมีคุณภาพไม่ดหี รือต่า
ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ คุณภาพกาไร (Quality of Earnings, QE) หมายถึง กาไรทีแ่ สดงให้
เห็นถึงความสามารถของผลการดาเนินงาน ทาให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของกิจการ และกาไร
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นัน้ ต้องมีความเพียงพอต่อการดาเนินงาน สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้ กิจการทีม่ คี ณ
ุ ภาพกาไร
สูงย่อมมีความเสีย่ งต่ากว่ากิจการทีม่ คี ุณภาพกาไรต่า
เทคนิ คการวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพกาไร
ศิริม า แก้ว เกิด (2559) ได้ก ล่ าวถึง แนวคิดคุณ ภาพกาไร ว่า เกิด จากความจาเป็ นที่
ผูว้ เิ คราะห์จะต้องเปรียบเทียบกาไรของแต่ละกิจการและตระหนักถึงความมีคุณภาพกาไรของ
แต่ละกิจการ เมื่อมีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ในการวัดคุณภาพกาไร ผูว้ เิ คราะห์ไม่ควรพิจารณา
เฉพาะตัวเลขในงบกาไรขาดทุนเท่านัน้ แต่ควรให้ความสาคัญโครงสร้างทางการเงิน สภาพคล่อง
ทางการเงิน ความพร้อมของแหล่งเงินทุน ตลอดจนโครงสร้างค่าใช้จ่ายดาเนินงานของกิจการ
ด้วย การวิเคราะห์คุณภาพกาไรทาขึน้ เพื่อตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน ตลอดจน
ประเมินงบการเงินนัน้ ได้ว่ามีการตกแต่งตัวเลขในงบการเงินหรือไม่ เพื่อป้ องกันการตัดสินใจ
ลงทุนอย่างผิดพลาดในกิจการทีม่ กี ารตกแต่งตัวเลขและข้อมูล ข้อควรพิจารณาในการวิเคราะห์
คุณภาพกาไร มีดงั นี้
1. ข้อพิ จารณาทางด้านอุตสาหกรรม
ในการวิเคราะห์คุณภาพกาไรควรวิเคราะห์อุตสาหกรรมควบคู่ไปด้วย เนื่องจากวิธี
ปฏิบตั ทิ างบัญชี และธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็ นทีย่ อมรับในอุตสาหกรรมหนึ่ง แต่อาจไม่เป็ นที่
ยอมรับในอีกอุตสาหกรรมหนึ่งก็เป็ นได้ ตัวอย่างเช่น การตัง้ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้ องกับ
เงินกูท้ ก่ี จิ การนามาใช้ในงานก่อสร้าง เป็ นต้นทุนสินทรัพย์อาจเป็ นที่ยอมรับในสายตาของผู้ลงทุน
ในธุรกิจสาธารณูปโภค เนื่องจากพอจะมีเหตุผลที่จะเชือ่ ได้ว่าอัตราค่าบริการในอนาคตจะสามารถ
ชดเชยต้นทุนดอกเบีย้ ทีน่ ามาตัง้ เป็ นต้นทุนสินทรัพย์ได้ ในทางตรงกันข้ามแม้วา่ การตัง้ ดอกเบี้ย
เป็ นต้นทุนสินทรัพย์จะเป็ นหลักการบัญชีท่รี บั รองโดยทัวไป
่ การบันทึกค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเป็ น
ต้นทุนระหว่างก่อสร้างเป็ นวิธที ่เี ป็ นทีย่ อมรับของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม แต่กลับไม่เป็ นที่ยอมรับ
กันโดยทัวไป
่ เนื่องจากความแน่ นอนตามสมควรที่รายได้ในอนาคตของธุรกิจอื่น จะสามารถ
ชดเชยต้นทุนดอกเบี้ยที่นามาตัง้ เป็ นต้นทุนสินทรัพย์มนี ้อยกว่าธุรกิจสาธารณูปโภค นอกจากนี้
ปั จจัยทางด้านการเมือง และสภาพแวดล้อมของธุรกิจ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพกาไร ปั จจัย
เหล่านี้ผู้บริหารจะไม่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น ผู้วเิ คราะห์มองว่า กาไรจากกิจการใน
ต่างประเทศซึ่งภาวะเศรษฐกิจและการเมืองขาดเสถียรภาพ เป็ นกาไรที่ด้อยคุณภาพ ทัง้ นี้อาจ
เป็ นผลมาจากความเสี่ยงจากการทีก่ จิ การประกอบธุรกิจในประเทศนัน้ ๆ อาจตกเป็ นของรัฐใน
ที่สุด และจากข้อจากัดต่างๆ ที่รฐั บาลของประเทศนัน้ ๆ กาหนดไว้เกี่ยวกับการโอนถ่ายกาไร
กลับมายังประเทศผูล้ งทุน นอกจากนี้ขอ้ กาหนดต่างๆ ของรัฐ เช่น การควบคุมราคาสินค้าและ
ค่าแรง อาจส่งผลในทางลบต่อความมีเสถียรภาพของกาไรและคุณภาพกาไร
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2. การใช้หลักความระมัดระวังในการจัดทาข้อมูลทางบัญชี
คุณลักษณะของกาไรที่มคี ุณภาพสูง เช่น การใช้หลักความระมัดระวังในการจัดทา
ตัวเลขทางบัญชี และนาเสนองบดุลทีส่ ะท้อนฐานะทางการเงินทีเ่ ป็ นจริง ขึน้ อยู่กบั วิธปี ฏิบตั ทิ าง
บัญชีท่กี ิจการใช้อยู่ ดังนัน้ หากกิจการสองแห่งเหมือนกันทุกประการ ยกเว้นกิจการหนึ่งไม่
ปฏิบตั ิตามหลักการบัญชีท่ยี ึดหลักความระมัดระวัง กิ จการที่ใช้หลักการบัญชีท่ยี ดึ หลักความ
ระมัดระวังในระดับทีม่ ากกว่าจะสะท้อนให้เห็นในแง่ของการแสดงกาไรทีต่ ่ากว่า และการนาเสนอ
งบดุลทีต่ งั ้ อยู่บนพืน้ ฐานของการใช้ดุลยพินิจในการประมาณรายการต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง
อย่างไรก็ตามภายใต้ทฤษฏีตลาดทุนที่มปี ระสิทธิภาพ ตลาดสามารถมองเห็นความแตกต่างใน
ตัวเลขกาไรของสองกิจการ อันเกิดจากการใช้นโยบายบัญชีท่แี ตกต่างกันได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
และยินดีทจ่ี ะซื้อหลักทรัพย์ของสองกิจการด้วยราคาทีเ่ ท่ากัน หากทฤษฏีน้เี ป็ นจริงและมองในแง่
คณิตศาสตร์แบบง่ายๆ กิจการทีแ่ สดงกาไรทีต่ ่ ากว่า (กิจการทีใ่ ช้หลักความระมัดระวังที่มากกว่า)
ย่อมมีค่าอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสูงกว่าที่กจิ การที่แสดงกาไรสูงกว่า (กิจการที่ใช้หลักการ
บัญชีท่หี ละหลวมกว่า) เพราะมูลค่าหลักทรัพย์ท่เี ท่ากันจะถูกหารด้วยตัวเลขกาไรที่ต่ ากว่า
นันเอง
่
3. ความโปร่งใสในหลักการบัญชี
ลักษณะเชิงคุณภาพอีกประการหนึ่งทีอ่ าจนามาใช้พจิ ารณาคุณภาพกาไร คือ กาไร
จะต้องเป็ นตัวเลขทีส่ ามารถเข้าใจได้ (Basic Understandability) กล่าวคือ หากมีกจิ การสองแห่ง
ให้เลือกซึ่งมีตวั เลขกาไรทีผ่ ่านมาและประมาณการกาไรเท่ากันทุกประการ ผูล้ งทุนจะให้มูลค่า
หลักทรัพย์ของกิจการที่มกี ระแสกาไรที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้อย่างตรงไปตรงมา และให้
ข้อมูลเกีย่ วกับผลการดาเนินงานทีไ่ ม่ซบั ซ้อนสูงกว่าหลักทรัพย์ของกิจการทีม่ กี ระแสกาไรที่ยาก
เกินกว่าทีผ่ ลู้ งทุนจะสามารถเข้าใจได้
4. สัญญาณเตือนภัย
เหตุผลประการหนึ่งทีผ่ วู้ เิ คราะห์จะต้องให้ความสาคัญ กับการวิเคราะห์คุณภาพกาไร
คือ การค้นหาสัญญาณเตือนภัย ซึ่งเป็ นตัวบ่งชีก้ ารเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของกิจการที่จะเกิดขึน้
ซึ่งการวัดคุณภาพกาไรจากสัญญาณเตือนภัยจากอุดมการณ์ หรือความเชือ่ ของผูว้ เิ คราะห์ทว่ี า่
ผู้บริหาร โดยทัวไปย่
่
อมต้องการที่จะ (1) ใช้หลักการบัญชีท่ยี ึดหลักความระมัดระวังไว้ก่อน
(2) พึ่งพิงรายได้จากการดาเนินงานในการสร้างผลกาไรให้กบั กิจการ และ (3) จัดหาเงินในรูป
ของการก่อหนี้กบั แหล่งภายนอกด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเมื่อผูบ้ ริหารเริม่ หันเหไป
จากอุดมการณ์ท่ไี ด้กล่าวมานี้ อาจเป็ นสัญญาณเตือนว่ากิจการกาลังตกอยู่ในสภาวการณ์ ทไ่ี ม่
สามารถทาให้อุดมการณ์ของพวกเขาเป็ นจริงได้ การวัดคุณภาพกาไรจากสัญญาณเตือนภัยจึง
เป็ นการตอกย้าว่าความเบีย่ งเบนไปจากอุดมการณ์ดงั กล่าว เป็ นแค่เพียงสัญญาณเตือนภัย และ
ไม่ใช่ตวั บ่งบอกว่ากิจการกาลังประสบกับสถานการณ์ทเ่ี ลวร้ายลงไปกว่าเดิม หรือสถานการณ์ท่ี
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ไม่เป็ นผลดีต่อกิจการ การค้นหาสัญญาณเตือนภัยต่างๆ จึงเป็ นเพียงจุดเริม่ ต้นของการวิเคราะห์
คุณภาพกาไร (ศิรมิ า แก้วเกิด, 2559)

แนวคิดและทฤษฎีเกณฑ์คงค้าง
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) กล่าวว่า การบัญชีตาม
เกณฑ์คงค้างแสดงผลกระทบของรายการและเหตุการณ์และสถานการณ์อ่นื ต่อทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้องของกิจการในงวดที่ผลกระทบเหล่านัน้ เกิดขึน้ แม้ว่าเงินสดรับและ
จ่ายที่เป็ นผลจากรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ในรอบระยะเวลาทีต่ ่างกัน
ประเด็นนี้สาคัญเนื่องจากข้อมูลเกีย่ วกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้องของกิจการที่
เสนอรายงานและการเปลี่ย นแปลงทรัพ ยากรเชิง เศรษฐกิจและสิทธิ เรีย กร้องระหว่างรอบ
ระยะเวลาของกิจการที่เสนอรายงานใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินผลการดาเนินงานในอดีตและ
ในอนาคตของกิจการได้ดกี ว่าข้อมูลเพียงเงินสดรับและจ่ายในระหว่างรอบระยะเวลา
สุเทพ พงษ์พทิ กั ษ์ (2560) กล่าวว่าเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) คือ วิธกี ารทางบัญชี
ทีใ่ ช้เป็ นหลักในการพิจารณาบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงวดต่างๆ โดยคานึงถึงรายได้ท่ี
พึงรับและค่าใช้จ่ายที่พงึ จ่าย เพื่อให้แสดงผลการดาเนินงานของแต่ละงวดนัน้ อย่างเหมาะสม
ทัง้ นี้โดยไม่คานึงถึงรายรับและรายจ่ายเป็ นเงินสดว่าได้รบั เงินมาแล้วหรือจ่ายเงินไปแล้วหรือไม่
ตามเกณฑ์เงินสด ดังนัน้ ตามเกณฑ์คงค้าง รายได้จะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือ
บริการแล้ว ไม่ว่ากิจการจะได้รบั เงินแล้วหรือยังไม่ได้รบั เงินก็ตาม เช่น การให้บริการแก่ลูกค้า
แต่ยงั ไม่ได้รบั เงิน การให้บริการนี้กจ็ ะต้องบันทึกเป็ นรายได้ของกิจการถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รบั
เงินก็ตาม สาหรับค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้างค่าใช้จ่ายจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมือ่ มีการใช้ทรัพยากรหรือ
ได้รบั บริการจากบุคคลอื่นแล้ว ไม่วา่ จะจ่ายเงินแล้วหรือไม่กต็ าม เช่นการเติมน้ ามันเป็ นเงินเชื่อ
ถึงแม้วา่ จะยังไม่ได้จ่ายเงินค่าน้ ามัน แต่ได้ใช้น้ ามันนัน้ แล้ว จะถือว่าค่าใช้จ่ายคือค่าน้ ามันเกิดขึน้
แล้ว ดังนัน้ ตามเกณฑ์คงค้าง ในวันสิ้นงวดจึงจะต้องมีการปรับปรุงบัญชีท่เี กี่ยวข้องเพื่อให้มี
ความถูกต้องตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งจะส่งผลต่อความถูกต้องของผลการดาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกิจการด้วย
แบบจาลองที่ใช้ในการวัดคุณภาพกาไร
ในการทดสอบการตกแต่งกาไรผ่านรายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร โดย
รายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals, DA) เกิดจากผลต่าง
ระหว่างรายการคงค้างรวม (Total Accruals, TA) หารด้วยสินทรัพย์รวมต้นงวดกับรายการคงค้าง
ทีไ่ ม่เกิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Non-Discretionary Accruals, NDA) ซึ่งนักวิจยั หลายคนใน
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อดีตได้พยายามคิดค้นตัวแบบขึน้ มา โดยได้นาการพัฒนาแนวคิดในการวิเคราะห์คุณภาพกาไร
ของ Sloan (1996) เพื่อใช้ในการประมาณค่ารายการคงค้างรวม (Total Accruals, TA) ตามตัวแบบ
แนวทางงบกระแสเงินสด (The Cash Flow Approach) จึงสามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
TAi,t

= NIi,t – CFOi,t

โดยที่
TAi,t = รายการคงค้างรวม (Total accruals)
NIi,t = กาไรสุทธิ (Net income)
CFOi,t = กระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน ของบริษทั i ปี ท่ี t
The Healy Model พัฒนาโดย Healy (1985) ได้ทาการวิจยั เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารผ่านรายการคงค้างและผลกาไรภายใต้แผนการให้ผลตอบแทนแก่
ผูบ้ ริหาร โดยทีผ่ ลตอบแทนขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงานของผูบ้ ริหาร ซึ่งผูบ้ ริหารกระทารายการ
ผ่านรายการค้างรับและค้างจ่าย เพื่อให้เป็ นไปในทิศทางที่ตอ้ งการ Healy มองว่ารายการคงค้าง
นัน้ เกิดจากผลแตกต่างระหว่างกาไรทางบัญชีและกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน และกาหนด
ว่ารายการคงค้างรวม (Total Accruals) เป็ นตัวแทนของรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของ
ผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals, DA) ซึ่งไม่ได้ทาการแยกออกจากรายการคงค้างปกติทเ่ี กิด
จากการดาเนินงาน (Non-Discretionary Accruals, NDA) เนื่องจากมองว่าหากผูบ้ ริหารไม่ได้ทา
การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้าง ยอดของรายการคงค้างรวมควรจะเท่ากับศูนย์
The De Angelo Model พัฒนาโดย Deangelo (1986) คานวณหารายการคงค้างที่ไม่
เกิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Non-Discretionary Accruals, NDA) ปี ปัจจุบนั จากรายการคง
ค้ า งรวม (Total Accruals) ปี ก่ อ น (TAt-1) หารด้ ว ยทรัพ ย์ สิน รวมปี ก่ อ นหน้ า นั น้ (หรือ At-2)
คานวณหารายการคงค้างที่ไม่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร (Non-Discretionary Accruals,
NDA) โดยอาศัย หลัก เกณฑ์ ข อง Random Walk Process ซึ่ ง อธิ บ ายได้ ว่ า Normal Total
Accruals (NTA) เท่ากับรายการคงค้างรวม (Total Accruals) ปี ก่อน ผลต่างระหว่างรายการคง
ค้างรวม (Total Accruals) ปี ปัจจุบนั (ปี ท่ี t) และปี ทแ่ี ล้ว (ปี ท่ี t-1) เท่ากับรายการคงค้างไม่ปกติ
(Abnormal Total Accruals) จึงสามารถแยกรายการคงค้า งที่เกิด จากดุล ยพินิจของผู้บ ริห าร
(Discretionary Accruals, DA) และรายการคงค้างที่ไม่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร (NonDiscretionary Accruals, NDA) ออกได้ ในกรณี ท่ี ไ ม่ มี ก ารท าการตกแต่ ง ก าไร (Earnings
Manipulation) ผลต่างจะเข้า ใกล้ศูนย์ ดังนัน้ ผลต่างของรายการคงค้างรวม (Total Accruals)
จึงสะท้อนให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงของ DA จากข้างต้นจะสามารถเขียนสูตรได้ดง้ นี้
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 TAi ,t 1 

NDAt  

A
i
,
t

2



โดยที่
NDAt = รายการคงค้างทีไ่ ม่ขน้ึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหารบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
TAi,t = รายการคงค้างรวมปี ก่อนบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
Ai,t-2 = สินทรัพย์รวมบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t-2
The Jones Model พัฒนาโดย Jones (1991) ได้ขยายวิธกี ารคานวณ NDA จากวิธกี าร
ของ (Deangelo, 1986) โดยขยายเพิม่ เติมว่ารายการคงค้างรวม (Total Accruals) เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้ ซึ่งใช้เป็ นตัว วัดค่าการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและได้เอาสินทรัพย์ถาวร
PPEt มาใช้เพื่อเป็ นตัวควบคุมในการคานวณ สามารถเขียนเป็ นสมการออกมาได้ ดังนี้
 1 
 REVi ,t
  β1i 
NDAi ,t  β i 

 A
 Ai ,t 1 
 i ,t 1


 PPEi ,t
  β 2i 

 A

 i ,t 1






โดยที่
NDAi,t =
∆REVi,t =
PPEi,t =
Ai,t-1 =
βi,t
=

รายการคงค้างทีไ่ ม่ขน้ึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหารบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
การเปลีย่ นแปลงของรายได้บริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์บริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
สินทรัพย์รวมบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t-1
ค่าสัมประสิทธิ ์ความถดถอยของตัวแปรจากสมการ

การคานวณหาการประมาณการค่าสัมประสิทธิความถดถอย
ได้มาจากการใช้แบบจาลอง
์
ในงวดทีป่ ระมาณการ สามารถเขียนเป็ นสมการออกมาได้ ดังนี้
TA i,t
A i,t -1

 1 
 REVi ,t
  β1i 
 β i 

 A
 Ai ,t 1 
 i ,t 1


 PPEi ,t
  β 2i 

 A

 i ,t 1

โดยที่
TAi,t
Ai,t-1

= รายการคงค้างรวมบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t-1
= สินทรัพย์รวมบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t-1


  ei ,t
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∆REVi,t =
PPEi,t =
βi,t
=
ei,t
=

การเปลีย่ นแปลงของรายได้บริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์บริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
ค่าสัมประสิทธิ ์ความถดถอยของตัวแปรจากสมการ
ค่าความคลาดเคลื่อนบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t

อย่างไรก็ตามแบบจาลองของ Jones (1991) ยังไม่สามารถประมาณระดับของรายการ
คงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals, DA) ได้ถูกต้องนัก โดยเฉพาะ
ยอดรายได้จากการขายเชื่อ แบบจาลองนี้จะไม่สามารถตรวจสอบได้ และค่าคลาดเคลื่อนจาก
แบบจาลองกลับมีความสัมพันธ์ก ับตัวรายการคงค้างรวม (Total Accruals) ที่ทาให้เกิดการ
ประมาณการไม่สมบูรณ์
The Modified Jones Model พัฒนาโดย Dechow et al. (1995) กาหนดว่าการเปลีย่ นแปลง
ของรายได้นนั ้ สะท้อนถึงรายการคงค้างที่ไม่ขน้ึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Non-Discretionary
Accruals, NDA) ในขณะที่ Dechow (1994) พบว่าการเปลีย่ นแปลงของรายได้สะท้อนให้เห็นถึง
รายการคงค้างทีไ่ ม่ขน้ึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Non-Discretionary Accruals, NDA) ก็จริง แต่
ธุรกิจนัน้ สามารถทาการจัดการกาไร (Earnings Manipulation) โดยอาศัยการขายเชื่อ (Credit
Sales) ดังนัน้ จึงได้มกี ารนาเอาการเปลีย่ นแปลงของลูกหนี้มาลบออกจากการเปลีย่ นแปลงของ
รายได้
Dechow, Sloan, and Sweeney (1995) กล่าวว่าองค์ประกอบของรายการนัน้ ถูกแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ รายได้จากการขายสด และรายได้จากการขายเชื่อ ซึ่งรายได้จากการขาย
สดมักจะไม่ถูกผูบ้ ริหารนามาใช้ในการตกแต่งกาไร เพราะจะสร้างผลกระทบให้กบั กระแสเงินสด
ของบริษทั ผูบ้ ริหารจึงมักตกแต่งกาไรผ่านรายการขายเชื่อมากกว่า ดังนัน้ จึงได้มกี ารดัดแปลง
แบบจาลองของ Jones (1991) โดยการเพิม่ ตัวแปรการเปลีย่ นแปลงของยอดรายได้จากการขาย
เชื่อหรือลูกหนี้การค้าสุทธิ ∆Reci,t เพื่อลบกับ ∆Revi,t เกิดเป็ นแบบจาลอง Modified Jones
ขึน้ มา สามารถเขียนสมการออกมาได้ ดังนี้
 1 
 REVi ,t  RECi ,t
  β1i 
NDAi ,t  βi 


Ai ,t 1
 Ai ,t 1 



 PPEi ,t
  β 2i 

 A

 i ,t 1






โดยที่
NDAi,t = รายการคงค้างทีไ่ ม่ขน้ึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหารบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
∆REVi,t = การเปลีย่ นแปลงของรายได้บริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
∆RECi,t = การเปลีย่ นแปลงของลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
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PPEi,t = ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์บริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
Ai,t-1 = สินทรัพย์รวมบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t-1
βi,t
= ค่าสัมประสิทธิ ์ความถดถอยของตัวแปรจากสมการ
จากสมการข้างต้นจะสามารถนามาคานวณหารายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิ จของ
ผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals, DA) จึงสามารถเขียนเป็ นสมการออกมาได้ ดังนี้
DA = TA i,t - NDA i,t
โดยที่
DA = รายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร
TAi,t = รายการคงค้างรวมบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
NDAi,t = รายการคงค้างทีไ่ ม่ขน้ึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหารบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
Kasznik (1999) ได้ศกึ ษาตัวแบบจาลองของรายการคงค้างที่เกินปกติ ซึ่งได้มกี ารพัฒนา
แบบจาลองมาจาก Modified Jones (1995) โดยได้นาเอากระแสเงินสดจากการดาเนินงานเข้า
มาคานวณหารายการคงค้างเกินปกติ ทาให้สมการมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ จุดเริ่มต้นของ
แบบจาลองเริ่มจาก Total Accruals จากแนวคิดของ (Jones, 1991) ซึ่งในสมการถดถอยจะ
ประกอบด้วย 2 ตัวแปร คือการเปลี่ยนแปลงของรายได้แ ละราคาทุนของที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงรายได้เป็ นรายการที่เกิดขึน้ ตามวัตถุประสงค์ของกิจการ ไม่
เกี่ยวกับการตกแต่งกาไรของผูบ้ ริหาร รายการเหล่านี้อาจจะผันแปรไปตามภาวะของเศรษฐกิจ
อีกทัง้ รายการเหล่านี้ยงั ได้หกั ค่าเสื่อมราคาแล้ว ดังนัน้ จึงสามารถเขียนเป็ นสมการได้ ดังนี้
TA i, t
A i, t -1

 1 
 REVi,t  REC i,t
β 
 βi 
A
 1i 
Ai,t 1
 i,t 1 



 PPE i,t
β 
 2i  A

 i,t 1


 CFOi,t
β 
 3i  A

 i,t 1


 e
i,t



โดยที่
TAi,t = รายการคงค้างรวมบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t-1
Ai,t-1 = สินทรัพย์รวมบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t-1
∆REVi,t = การเปลีย่ นแปลงของรายได้บริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
∆RECi,t = การเปลีย่ นแปลงของลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
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PPEi,t
∆CFO
βi,t
ei,t

=
=
=
=

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์บริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
การเปลีย่ นแปลงของกระแสเงินสดบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
ค่าสัมประสิทธิ ์ความถดถอยของตัวแปรจากสมการ
ค่าความคลาดเคลื่อนบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t

จากที่ได้มกี ารพัฒนาตัวแบบจาลองมา Dechow, Sloan, and Sweeney (1995) ได้ทา
การทดสอบเปรียบเทียบแบบจาลอง 4 แบบ ได้แก่ Healy (1985), De Angelo (1986), Jones
(1991) และ Industry model (1991) ผลที่ได้คอื แบบจาลอง Modified Jones เป็ นแบบจาลองที่
ดีท่ีสุ ด ในการวัด ระดับ ของรายการคงค้า งที่เ กิด จากดุล ยพินิ จ ของผู้บ ริห าร (Discretionary
Accruals, DA) เพื่อนาไปทดสอบหาการตกแต่งกาไรของบริษทั จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็ น
ข้อสรุปของการวิจยั ในครัง้ นี้ว่า ผู้วจิ ยั เลือกใช้ตวั แบบ Modified Jones เป็ นตัวชีว้ ดั รายการคง
ค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals, DA) เพื่อทดสอบคุณภาพกาไร

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ไพริน ใจทัด (2555) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับการจัดการ
กาไร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากรายงานประจาปี และแบบแสดงรายงานประจาปี วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุในการทดสอบความสัมพันธ์ ณ ระดับความเชือ่ มัน่ 95% โดยวัดการจัดการกาไร
จากรายการคงค้างทีใ่ ช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร คานวณตามแบบจาลอง Cross-sectional Modified
Jones ผลการศึกษาพบว่าการแยกระหว่างบุค คลที่ดารงตาแหน่ งประธานคณะกรรมการกับ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับการจัด การกาไร จานวนบริษทั ที่
กรรมการอิสระดารงตาแหน่งและสัดส่วนความเป็ นเจ้าของบริษทั ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับการจัดการกาไรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากตัวแปรที่
สนใจศึกษาแล้ว การศึกษาครัง้ นี้ยงั พบตัวแปรควบคุมซึ่งประกอบไปด้วย ความเสีย่ งทางการเงิน
ขนาดของสานักงานสอบบัญชี ความสามารถในการทากาไรและประเภทอุตสาหกรรม มีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตกิ บั การจัดการกาไร จากผลการศึกษาครัง้ นี้นักลงทุนและผูใ้ ช้
งบการเงินทัวไป
่ ควรคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการกาไรของกิจการ รวมถึงการ
ส่งเสริมบทบาทของผูถ้ อื หุ้นส่วนน้อย และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ จะช่วยผลักดันให้เกิดการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี น้ึ ได้
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ปิ ยภรณ์ แซ่เตียว (2558) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายเงินปั นผลกับคุณภาพ
กาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 –
2556 โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อนาข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลมาใช้ในการพิจารณาคุณภาพกาไรของ
บริษทั โดยการศึกษานี้พจิ ารณาลักษณะการจ่ายเงินปั น ผล 4 รูปแบบคือ (1) สถานะของการ
จ่ายเงินปั นผล (2) จานวนเงินสดที่จ่ายปั นผล (3) การเปลี่ยนแปลงของจานวนเงินปั นผลจ่าย
และ (4) ความเสถียรของเงินปั นผลจ่าย และวัดคุณภาพกาไรผ่านรายการคงค้างในเงินทุน
หมุนเวียนตามแบบจาลองของ Dechow and Dichev Model และหาความสัมพันธ์ด้วยวิธกี าร
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษามีทงั ้ หมด
จานวน 245 บริษัท แบ่งเป็ นบริษัทที่จ่ายเงินปั นผลติดต่อกัน 3 ปี ต่อเนื่องร้อยละ 70.61 ของ
กลุ่ ม ตัว อย่ าง บริษัท ที่ จ่ ายเงินปั นผลไม่ต่ อเนื่ องในรอบ 3 ปี ค ิด เป็ น ร้อยละ 11.43 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง และบริษัทที่ไม่ได้จ่ายเงินปั นผลตลอด 3 ปี ค ิดเป็ นร้อยละ 17.96 ของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการทดสอบแบบจาลองถดถอยพหุคูณ พบว่าสถานะของการจ่ายเงินปั นผล และความเสถียร
ของเงินปั นผลจ่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพกาไรของกิจการในขณะทีไ่ ม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างจานวนเงินสดที่จ่ายปั นผล และการเปลี่ยนแปลงของจานวนเงินปั นผลจ่ายกับคุณภาพ
กาไรของกิจการ ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้สนับสนุนทฤษฎี การส่งสัญญาณ กล่าวคือ การจ่ายเงิน
ปั นผลของกิจการและการจ่ายเงินปั นผลอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงคุณภาพกาไรของกิจการ
สุดารัตน์ แจ้งใจดี (2559) ได้ศกึ ษาคุณภาพกาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อหาคุณภาพกาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ระดับรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร เป็ น
ตัวแทนของคุณภาพกาไร ตามแบบจาลองของ Modified Jones (1991) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
กาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้างก่อนและหลังปี พ.ศ. 2555 และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพกาไรของบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในแต่ละ
หมวดธุรกิจ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ บริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 - 2557 จานวน 89 บริษทั โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากรายงานทาง
การเงินของบริษทั ในฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิง
พรรณนา และสถิตเิ ชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Dependent Sample t-test และ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า
ระดับรายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับคุณภาพ
กาไรและปั จจัยทีม่ ผี ลต่อคุณภาพกาไรมากทีส่ ดุ คือการเปลีย่ นแปลงของรายได้ ซึ่งตรงตามแนวคิด
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ของ Modified Jones (1991) และคุณภาพกาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างก่อนและหลังปี พ.ศ. 2555 แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เนื่องจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผล
บังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริม่ ต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และพบว่า
คุณภาพกาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในแต่ละหมวดธุรกิจ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05
ปั ถย์ธราพร วุฒกิ จิ ไพศาล (2561) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการตกแต่งกาไร
กับคุณภาพกาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100
มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการตกแต่งกาไรกับคุณภาพ
กาไร โดยระดับการตกแต่งกาไรจะใช้แบบจาลอง Modified Jones’ Model ในการหาค่ารายการ
คงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals, DA) เพื่อเป็ นตัวแทนระดับ
การตกแต่งกาไร และนามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั อัตราส่วนคุณภาพกาไร (Quality of
Earnings, QE) การศึกษาอัตราส่วนคุณภาพกาไรคานวณจากกระแสเงินสดสุทธิจ ากกิจกรรม
ดาเนินงานหารกับกาไร (ขาดทุน) สุทธิ ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในครัง้ นี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจาก
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 ปี พ.ศ. 2560 เนื่องจาก
เป็ นบริษทั ที่ได้รบั การคัดกรองเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 100 อันดับแรก
และมีมูลค่าการซื้อขายสูงเป็ นทีน่ ่าสนใจของนักลงทุน โดยผูศ้ กึ ษาได้เลือกใช้วธิ แี สดงการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ Spearman's rho ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร เนื่องจากผลการทดสอบข้อมูล
โดยใช้ One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงไม่ปกติ ผลการศึกษา
พบว่ารายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals, DA) กับคุณภาพ
กาไร (Quality of Earnings, QE) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกัน และตัวแปรทีม่ ผี ลต่อ
คุณภาพกาไรและรายการคงค้างมากทีส่ ุดคือการเปลีย่ นแปลงของกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
ค่าสัมประสิทธิของการเปลี
ย่ นแปลงของกระแสเงินสดจากการดาเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงลบ
์
กับรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารแสดงว่าบริษัทที่มีกระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงานมากจะมีการตกแต่งกาไรในระดับต่า
เกศสุดา ชิน้ เพชร และชุตมิ า นาคประสิทธิ ์ (2562) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างกลไก
การกากับดูแลกิจการกับคุณภาพกาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ใช้วธิ วี ดั คุณภาพกาไรตามตัวแบบรายการคงค้างของ Jones (1991) (the cross-sectional
modified jones 1991 model) สาหรับตัวแปรของกลไกการกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย 8
ตัวแปร คือ จานวนคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร ประธานกรรมการ
บริษทั และประธานกรรมการบริหารเป็ นบุคคลเดียวกัน ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ
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สัดส่วนการถือหุน้ ของผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ สัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
สัดส่วน การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และความเสี่ยงทางการเงิน สาหรับตัวแปรควบคุม
ประกอบด้วย 2 ตัวแปร คือ อัตราการเติบโตของกิจการ และขนาดกิจการโดยศึกษากลุ่มตัวอย่าง
บริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นหลักทรัพย์ทใ่ี ช้ คานวณดัชนี SET
100 (SET 100 Index) ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557-2559 โดยการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ทุตยิ ภูมิ จากรายงานประจาปี งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) รวมทัง้ สิ้น
จานวน 230 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุม
โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค การวิเคราะห์ ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยั พบจานวน
กรรมการบริษทั กับการถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติมคี วามสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตกิ บั คุณภาพกาไร สะท้อนให้เห็นว่าบริษทั SET 100 จะมีคุณภาพกาไรดีขน้ึ เมื่อจานวน
กรรมการบริษทั มีมาก และมีการถือครองหุ้นด้วยผูถ้ อื หุ้นต่างชาติ นอกจากนี้ผลการวิจยั ก็พบ
ความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตริ ะหว่างคณะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร ค่าตอบแทน
ของผูบ้ ริหารกับคุณภาพกาไร แสดงว่าบริษทั ควรสร้างแรงจูงใจแก่คณะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารเพื่อให้มพี ฒ
ั นาการปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างดียงิ่ ขึน้

สมมติฐาน
จากการทบทวนงานวิจยั อื่นในอดีต จึงตัง้ สมมติฐานได้ดงั นี้
H0 : รายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บ ริหาร (Discretionary Accruals, DA)
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การได้รบั คัดเลือกเป็ นหุน้ ยังยื
่ น
H1 : รายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บ ริหาร (Discretionary Accruals, DA)
มีความสัมพันธ์กบั การได้รบั คัดเลือกเป็ นหุน้ ยังยื
่ น

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษาคุณภาพกาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มหุน้ ยังยื
่ น แบ่งหัวข้อระเบียบวิธกี ารศึกษา ออกเป็ น ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ตัวแปรในการศึกษา
4. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2561 รวบรวมข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 56-1 โดยแบ่งออกเป็ น 7 กลุ่ม
อุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) กลุ่ม
อสัง หาริมทรัพ ย์แ ละก่อสร้ า ง (Property & Construction) กลุ่ ม ทรัพ ยากร (Resources) กลุ่ ม
บริการ (Services) และกลุ่มเทคโนโลยี (Technology) ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน ประกอบด้วย
หมวดธนาคาร (Banking) หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance and Security) และหมวด
ประกันชีวติ (Insurance) กองทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษทั จดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้ นฟูกจิ การ
และกลุ่มหน่ วยลงทุน เนื่องจากกลุ่มธุรกิจการเงินนัน้ มีลกั ษณะของการดาเนินธุรกิจโครงสร้าง
การเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อบังคับในการกับกาดูแลที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนัน้ ประชากรที่จะศึกษาจึงมาจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ หมด 7 อุตสาหกรรม รวมทัง้ สิน 416 บริษัท ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และยกเว้นบริษทั ทีม่ ี
ข้อมูลทางการเงินไม่ครบถ้วน
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ตารางที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ทรัพยากร
บริการ
เทคโนโลยี
รวม

จานวนประชากร
46
33
77
87
43
98
32
416

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เป็ นบริษทั ทีย่ งั ดาเนินกิจการอยู่ในช่วงปี 2561 และต้องเป็ นบริษทั ทีม่ กี ารเปิ ดเผย
ข้อมูลของทีต่ วั แปรทีต่ ้องการใช้ศกึ ษาอย่างครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) ซึ่งถูกแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มรี ายชื่ออยู่ในบริษทั ทีถ่ ูก
คัดเลือกให้อยู่ใน กลุ่มหุ้น ยังยื
่ น THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) ในปี
2561
2. บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีไ่ ม่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม
หุน้ ยังยื
่ น
ตารางที่ 2 จานวนกลุ่มตัวอย่างทีแ่ บ่งตามกลุม่ อุตสาหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มหุ้นยั ่งยืน กลุ่มหุ้นไม่ย ั ่งยืน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
12
34
สินค้าอุปโภคบริโภค
1
32
สินค้าอุตสาหกรรม
6
71
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
13
74
ทรัพยากร
14
29
บริการ
9
89
เทคโนโลยี
7
25
รวม
62
354

รวม
46
33
77
87
43
98
32
416
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจ ัย ในครัง้ นี้ ใ ช้ข้อ มูล ทุ ติย ภู มิ (Secondary Data) ซึ่ง แหล่ ง ข้อ มู ล นัน้ ได้ม าจาก
ฐานข้อมูลของบริษทั ทีม่ กี ารเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาประกอบด้วย
1. ข้อมูลในรายงานประจาปี 2561 และแบบแสดงรายการประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
จากเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)
2. แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทาการศึกษาข้อมูล
ที่ผู้อ่นื เก็บรวบรวมไว้แล้ว จากหนังสือ บทความ วารสาร รายงานการวิจยั ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆ ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ

ตัวแปรในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) โดยแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือตัวแปรที่
สนใจศึกษา (Explanatory) และตัวแปรควบคุม (Control Variable) ซึ่งเป็ นตัวแปรทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อตัวแปรตามนอกเหนือจากตัวแปรทีส่ นใจศึกษา เพื่อควบคุมผลกระทบจากปั จจัยอื่น ทีอ่ าจจะ
มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพกาไร นอกเหนือจากตัวแปรที่สนใจศึกษา ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องมีการ
ควบคุมตัวแปรทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อการวัดคุณภาพกาไร ตัวแปรควบคุมที่ใช้ประกอบด้วย
มูลค่าตามตลาด (Market Value, MV)
มูลค่าตามตลาด (MV) คือ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เป็ นตัวเลขที่นักลงทุน
ให้ความสนใจ เมื่อคิดจะลงทุนในกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากมูลค่าตาม
ตลาด (MV) จะเป็ นสิง่ ทีบ่ อกถึงความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในแต่
ละช่วงเวลาแล้ว ยังสามารถบอกได้ว่ากิจการบางกิจการมีมูลค่าตามตลาด (MV) สมเหตุผล
หรือไม่ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) การคานวณมูลค่าตามราคาตลาดรวมของ
หลักทรัพย์จดทะเบียน สามารถคานวณได้ดงั นี้
MV = ราคาปิ ดของหุน้ x ปริมาณหุน้ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share, BV)
มูลค่าตามบัญชี (BV) เป็ นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ปรากฏอยู่ในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน (Statement of Financial Position) ของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ซึ่งนักลงทุน
สามารถคานวณหามูลค่าตามบัญชีให้เป็ น “มูลค่าต่อหุ้น” เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือเปรียบเทียบกับ

21
ราคาหุน้ ทีต่ อ้ งการซื้อขายได้ เนื่องจากข้อมูลงบการเงินของบริษทั จดทะเบียนเป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผย
โดยทัวไป
่ มีการจัดทาเป็ นรายไตรมาส และมีผูส้ อบบัญชีตรวจสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทไ่ี ด้รบั การยอมรับทัวไป
่ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) การหามูลค่าตามบัญชี
ด้วยจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วของบริษทั สามารถคานวณได้ดงั นี้
BV =

มูลค่าตามบัญชี
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว

กระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงาน (Cash From Operating Activity, CFO)
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (CFO) เป็ นสิง่ ทีแ่ สดงให้นกั ลงทุนเห็นถึงสภาพคล่อง
และความสามารถในการจ่ายเงินของกิจการ เนื่องจากกิจการทีม่ กี ระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
สูง แสดงว่ากิจการนัน้ มีผลการดาเนินงานทีด่ ี และมีความเป็ นไปได้น้อยทีจ่ ะนารายการคงค้างมา
ใช้ในการบริหารจัดการในรายการทางบัญชีของกิจการ (ชุตมิ า ธัชยะพงษ์, 2552) ดังนัน้ กระแส
เงินสดจากการดาเนินงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับรายการคงค้างและมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกับคุณภาพกาไร
อัตราการเติ บโตของยอดขาย (GROWTH)
อัตราการเติบโตของยอดขาย (GROWTH) เป็ นรายการทีแ่ สดงให้เห็นถึงการเติบโต
ของยอดขาย เพื่อช่วยให้ผบู้ ริหารใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและวางแผนการขาย โดยผูบ้ ริหาร
สามารถเปรียบเทียบได้เป็ นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ทัง้ นี้หากยอดขายไม่เป็ นไปตามที่
วางแผนไว้ ผูบ้ ริหารอาจจะใช้รายการเหล่านี้ในการตกแต่งกาไรได้ ผูว้ จิ ยั จึงนามาเป็ นตัวแปร
ควบคุม (พุทธิมน เพชรคง, 2559)
ผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return On Asset, ROA)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เป็ นสิง่ ที่บอกถึงความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการบริหารสินทรัพย์ของฝ่ ายบริหาร ที่จะนาสินทรัพย์ท่มี ไี ปใช้ประโยชน์ในการดาเนิน งาน
ของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลกาไรกลับเข้ามาสู่กจิ การ หากผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (ROA) สูง ก็จะแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของฝ่ ายบริหารด้วย ดังนัน้ ฝ่ าย
บริหารจึงเกิดแรงจูงใจที่จะตกแต่งกาไรผ่านรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร
(Discretionary Accruals, DA) จากงานวิจ ัย ของ Banderlipe (2009 อ้ า งอิง ใน ไพริน ใจทัด
(2555))
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2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เป็ นตัวแปรที่ได้รบั ผลกระทบจากตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม คือ คุณภาพกาไรทีว่ ดั จากรายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary
Accruals) คานวณโดยใช้ตวั แบบ Modified Jones เนื่องจากเป็ นตัวแบบทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือมาก
ที่สุดในการทดสอบคุณภาพกาไรที่วดั จากรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหารมาก
ที่สุด Bartov et al. (2001) รายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร สามารถคานวณได้
จากผลต่างระหว่างรายการคงค้า งรวม (Total Accruals) หารด้วยสินทรัพย์รวมต้นงวด กับ
รายการคงค้างจากการดาเนินธุรกิจ (Non-Discretionary Accruals) ดังสมการต่อไปนี้
1. คานวณรายการคงค้างรวม (Total Accruals, TA) จาก
TAi,t

= NIi,t – CFOi,t

โดยที่
TAi,t
NIi,t
CFOi,t

= รายการคงค้างรวม (Total accruals)
= กาไรสุทธิ (Net income)
= กระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน ของบริษทั i ปี ท่ี t

2. นาผลทีค่ านวณได้ในขัน้ ตอนที่ 1 มาประมาณค่าสัมประสิทธิ ์ โดยใช้วธิ กี าลังสอง
น้อยสุด (Ordinary Least Square Method) และมีการหารด้วยสินทรัพย์รวมต้นงวด เพื่อ นาไป
แทนค่าในสมการที่ (3)
TA i,t
A i,t -1

 1 
 REVi ,t  REC i ,t
  β1i 
 β i 


Ai ,t 1
 Ai ,t 1 



 PPEi ,t
  β 2i 

 A

 i ,t 1


  ei ,t



โดยที่
TAi,t
Ai,t-1
∆REVi,t
∆RECi,t
PPEi,t

=
=
=
=

รายการคงค้างรวมบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t-1
สินทรัพย์รวมบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t-1
การเปลีย่ นแปลงของรายได้บริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับบริษัทที่ i
ในปี ท่ี t
= ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์บริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
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βi,t
ei,t

= ค่าสัมประสิทธิ ์ความถดถอยของตัวแปรจากสมการ
= ค่าความคลาดเคลื่อนบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t

3. คานวณรายการคงค้างจากการดาเนินงานทางธุรกิจ โดยนาค่าสัมประสิทธิ ์ที่ได้
จากขัน้ ตอนที่ 2 นามาแทนค่าในสมการที่ (3) ดังสมการ
 1 
 REVi ,t  RECi ,t
  β1i 
NDAi ,t  β i 


Ai ,t 1
 Ai ,t 1 


โดยที่
NDAi,t =
∆REVi,t =
∆RECi,t =
PPEi,t =
Ai,t-1 =
βi,t
=


 PPEi ,t
  β 2i 

 A

 i ,t 1






รายการคงค้างทีไ่ ม่ขน้ึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหารบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
การเปลีย่ นแปลงของรายได้บริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
การเปลีย่ นแปลงของลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์บริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
สินทรัพย์รวมบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t-1
ค่าสัมประสิทธิ ์ความถดถอยของตัวแปรจากสมการ

4. คานวณรายการคงค้างทีข่ น้ึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals)
DA = TA i,t - NDA i,t
โดยที่
DA = รายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร
TAi,t = รายการคงค้างรวมบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
NDAi,t = รายการคงค้างทีไ่ ม่ขน้ึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหารบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
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ตัวแปรอิ สระ
ตัวแปรที่สนใจศึกษา
1. การถูกรับคัดเลือกเป็ นหุน้ ยังยื
่ น
- กลุ่มหุน้ ยังยื
่ น แทนค่าด้วย 1
- ไม่ใช่กลุ่มหุน้ ยังยื
่ น แทนค่าด้วย 0
ตัวแปรควบคุม
1.
2.
3.
4.
5.

มูลค่าตามตลาด (MV)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (BV)
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (CFO)
การเติบโตของยอดขาย (GROWTH)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

ตัวแปรตาม

รายการคงค้างทีเ่ กิดจาก
ดุลยพินจิ ของผูบ้ ริหาร (DA)
(Modified Jones Model)

สมมติฐาน
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงพัฒนาสมมติฐานการวิจยั เพื่อหาคาตอบของ
ปั ญหาเกีย่ วกับความแตกต่างระหว่างคุณภาพกาไรของบริษทั ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเป็ นหุน้ ยังยื
่ น และ
บริษทั ที่ไม่ได้รบั คัดเลือกเป็ นหุ้นยังยื
่ น เนื่องจากกลุ่มหุ้นยังยื
่ นเป็ นกลุ่มทีถ่ ูกคัดมาแล้วว่า มีการ
ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลัก
บรรษัทภิบาล เพราะผู้วจิ ยั คิดว่าหุ้นกลุ่มนี้จะมีคุณภาพกาไรสูง กว่า จึงเขียนเป็ นสมมติฐาน
ดังต่อไปนี้
H0 : รายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บ ริหาร (Discretionary Accruals, DA)
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การได้รบั คัดเลือกเป็ นหุน้ ยังยื
่ น
H1 : รายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บ ริหาร (Discretionary Accruals, DA)
มีความสัมพันธ์กบั การได้รบั คัดเลือกเป็ นหุน้ ยังยื
่ น

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึก ษาในครัง้ นี้ใ ช้ต ัว แบบ Modified Jones ในปี 2561 จากบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะ
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา และสถิตเิ ชิงอนุ มาน และใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป
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SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Science) ในการค านวณทางสถิติ
เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
1. สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
วิเคราะห์ขอ้ มูลออกมาในรูปแบบของค่าสถิตพิ น้ื ฐาน เพื่อใช้ในการสรุปผลข้อมูลของ
ตัวแปร โดยแสดงผลในรูปความถี่ และร้อยละ (Frequency and Proportion) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่าสุด (Minimum) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิ ติเชิ งอนุมาน (Inference Statistics)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมานในงานวิจยั นี้ จะใช้การวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ (Multiple regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ซึ่งตัวแปรตามทีใ่ ช้ในการศึกษา
ครัง้ นี้เป็ นตัวแปรเชิงปริมาณ ตัวแปรอิสระมีท ัง้ ตัวแปรหุ่น (Dummy variable) และตัวแปรเชิง
ปริมาณ ซึ่งสมการถดถอยเชิงพหุ คือ
DAi,t

= β0 + β1THSIi,t + β2MV + β3BV + β4CFO + β5GROWTH +
β6ROA +  i,t

โดยที่ DA
THIS
MV
BV
CFO
GROWTH
ROA



β0

=
=
=
=
=
=
=
=
=

คุณภาพกาไร จากรายการคงค้างทีใ่ ช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร
กลุ่มหุน้ ยังยื
่ น แทนด้วย 1, ไม่ใช่กลุ่มหุน้ ยังยื
่ น แทนด้วย 0
มูลค่าตามตลาด
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
การเติบโตของยอดขาย
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ค่าความคลาดเคลื่อน
จุดตัดแกน Y

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในบทนี้จะกล่าวถึงการนาข้อมูลที่เก็บได้มาประมวลผลการวิเคราะห์ โดยมุ่งเน้ นหา
คุณภาพกาไรซึ่งวัดจากรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals,
DA) กับการถูกจัดอันดับเป็ นหุ้นยังยื
่ น เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษารายคงค้างที่มผี ลต่อ
คุณภาพกาไรผ่านตัวแบบ Modified Jones’ Model และในส่วนนี้จะแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
สถิตอิ อกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ตารางที่ 3 สถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรจาก Modified Jones’ Model ทังหมด
้
หน่วย : ล้านบาท
ค่าสถิ ติพนื้ ฐาน
ตัวแปร
รายการคงค้างรวม
(TA)
สินทรัพย์รวม (Ai,t-1)
การเปลีย่ นแปลงของ
รายได้ (∆Rev)
การเปลีย่ นแปลงของ
ลูกหนี้สุทธิ (∆Rec)
ทีด่ นิ อาคาร
อุปกรณ์ (PPE)

จานวน
ข้อมูล
N

ค่าตา่ สุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
Mean
Std.
Deviation
-518.06
2,766.11

Minimum

Maximum

416

-30,894.23

9,819.42

416
416

88.09
-3,705.52

593,496.95
44,640.23

18,749.86
1,059.61

49,112.40
4,329.91

416

-1,979.54

6,679.80

84.50

634.80

416

1.59

205,811.95

6,930.11

20,367.66
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จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าจานวนข้อมูลทัง้ 416 ข้อมูลจาก Modified Jones’ Model
ประกอบด้วยตัวแปรตามรายการค้าค้างรวม (TA) มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ -518.06 ล้านบาท
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 2,766.11 ล้านบาท ค่าสูงสุด เท่ากับ 9,819.42 ล้านบาท
คือ บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) และค่าต่ าสุด เท่ากับ -30,894.23 ล้านบาท คือ บริษทั
ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
สิน ทรัพ ย์ร วม (Ai,t-1) ค่ า เฉลี่ยเท่ ากับ 18,749.86 ล้า นบาท ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 49,112.40 ล้านบาท ค่าสูงสุด เท่ากับ 593,496.95 ล้านบาท คือ บริษทั เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จากัด (มหาชน) และค่าต่าสุด เท่ากับ 88.09 ล้านบาท คือ บริษทั ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง่
จากัด (มหาชน)
การเปลีย่ นแปลงของรายได้ (∆Rev) ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1,059.61 ล้านบาท ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 4,329.91 ล้ า นบาท ค่ า สู ง สุ ด เท่ า กับ 44,640.23 ล้ า นบาท คื อ บริ ษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) และค่าต่ าสุด เท่ากับ -3,705.52 ล้านบาท คือ บริษทั
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
การเปลีย่ นแปลงของลูกหนี้สุทธิ (∆Rec) ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 84.50 ล้านบาท ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 634.80 ล้านบาท ค่าสูงสุด เท่ากับ 6,679.80 ล้านบาท คือ บริษัท ไมเนอร์
อิน เตอร์เ นชันแนล
่
จ ากัด (มหาชน) และค่ า ต่ า สุ ด เท่ า กับ -1,979.54 ล้า นบาท คือ บริษัท
สามารถคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ (PPE) ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 6,930.11 ล้านบาท ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 20,367.66 ล้านบาท ค่าสูงสุด เท่ากับ 205,811.95 ล้านบาท คือ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) และค่าต่าสุด เท่ากับ 1.59 ล้านบาท คือ บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ส่วนที่ 2 สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
การศึกษาหาคุณภาพกาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มหุน้ ยังยื
่ น สาหรับการคานวณรายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร จะใช้การวิเคราะห์
ตัวแปรแบบหลายตัวแปร (Multivariate Analysis) และการวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ส่วนการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlations Analysis) จะใช้
สาหรับหาความสัมพันธ์ของตัวแปรในตัวแบบทีเ่ ลือกใช้ โดยในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ขัน้ ตอนที่ 1 ใช้แบบจาลอง Modified Jones’ Model ในการคานวณคุณภาพกาไร โดย
แบ่งออกเป็ น 4 สมการดังนี้
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1. สมการทีใ่ ช้ในการวัดค่าคุณภาพกาไรโดยใช้รายการคงค้างรวม (Total Accruals,
TA) จะใช้แนวทางงบกระแสเงินสด (The Cash Flow Approach) ดังนี้
TAi,t = NIi,t – CFOi,t

........(1)

โดยที่
TAi,t = รายการคงค้างรวม (Total accruals)
NIi,t = กาไรสุทธิ (Net income)
CFOi,t = กระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน ของบริษทั i ปี ท่ี t
2. คานวณค่าสัมประสิทธิ ์ (β1 , β2 และ β3) ของตัวแบบทีใ่ ช้ในสมการที่ (2) เพื่อนาไป
แทนค่าในสมการที่ (3)
TA i,t
A i,t -1

 1 
 REVi ,t  REC i ,t
  β1i 
 β i 


Ai ,t 1
 Ai ,t 1 


โดยที่
TAi,t
Ai,t-1
∆REVi,t
∆RECi,t
PPEi,t
βi,t
ei,t

=
=
=
=
=
=
=


 PPEi ,t
  β 2i 

 A

 i ,t 1


  ei ,t



........(2)

รายการคงค้างรวมบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t-1
สินทรัพย์รวมบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t-1
การเปลีย่ นแปลงของรายได้บริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
การเปลีย่ นแปลงของลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์บริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
ค่าสัมประสิทธิความถดถอยของตั
วแปรจากสมการ
์
ค่าความคลาดเคลื่อนบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
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การวิ เคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ตารางที่ 4 ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณของตัวแบบที่ (2) เพื่อหารายการ
คงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals, DA)
ตัวแปร
B
t
Sig.
VIF
ค่าคงที่ (Constant) (1/Ai,t-1)
0.04
0.58
0.56
การเปลีย่ นแปลงของรายได้
0.10
0.37
0.01*
1.01
(∆Rev-∆Rec/Ai,t-1)
ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ (PPE/Ai,t-1)
-0.06
-3.83
0.00*
1.06
R2
0.04
Adjusted R2
0.03
Durbin-Watson
1.92
Sig F
0.00
N
416
* ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือ่ มันที
่ ่ 95%
จากตารางที่ 4 พบว่าตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงของรายได้ (∆Rev-∆Rec/Ai,t-1)
และที่ดิน อาคาร อุ ป กรณ์ (PPE/Ai,t-1) มีค วามสัม พัน ธ์ อ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ
ความเชือ่ มันที
่ ่ 95% กับตัวแปรตามรายการคงค้างรวม (TA/Ai,t-1)
ค่าสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.04 และค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจที่ปรับค่า
แล้ว (Adjusted R2) เท่ากับ 0.03 กล่าวคือตัวแปรอิสระที่นามาศึกษาสามารถอธิบายรายการ
คงค้างรวม (TA/Ai,t-1) สาหรับการตรวจสอบความเป็ นอิสระค่าความคลาดเคลื่อน (Error) ทดสอบ
โดยใช้ค่าสถิติ Durbin-Watson โดยถ้าค่า Durbin-Watson มีค่าใกล้ 2 ช่วง 1.5-2.5 จะสรุปว่าค่า
ความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระจากกัน ซึ่งในที่น้ีค่า Durbin-Watson อยู่ท่ี 1.92 เท่ากับว่าค่าความ
คลาดเคลื่อนเป็ นอิสระกัน
Allison, (1999) กล่ า วว่ า ค่ า Variance Inflation Factor (VIF) หากมี ค่ า ใกล้ 10 มาก
แสดงว่าระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระในสมการการวิเคราะห์ความถดถอยพหุเชิงเส้นมี
มาก นัน้ คือเกิดปั ญหา Multicollinearity และจากการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
พบว่าค่า Variance Inflation Factor (VIF) มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัว ผูว้ จิ ยั จึงสรุปได้วา่ ตัวแปรอิสระ
ทุกตัวไม่มีระดับความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน เป็ นตัวแปรที่มีค วามอิสระต่อกัน จึงถือว่าระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทุกตัวไม่ก่อให้เกิดปั ญหา Multicollinearity
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3. จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณที่ (2) มาเขียนเป็ นสมการทีใ่ ช้ในการวัด
รายการคงค้างที่ไม่ขน้ึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Non-Discretionary Accruals, NDA) โดยนา
ค่าประมาณการค่าสัมประสิทธิความถดถอย
มาจากสมการที่ (2) มาคานวณรายการคงค้างที่ไม่
์
เกิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร เป็ นสมการที่ (3) ได้ดงั นี้
 1 
 REVi ,t  RECi ,t
  β1i 
NDAi ,t  β i 


Ai ,t 1
 Ai ,t 1 


โดยที่
NDAi,t
∆REVi,t
∆RECi,t
PPEi,t
Ai,t-1
βi,t

=
=
=
=
=
=


 PPEi ,t
  β 2i 

 A

 i ,t 1






........(3)

รายการคงค้างทีไ่ ม่ขน้ึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหารบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
การเปลีย่ นแปลงของรายได้บริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
การเปลีย่ นแปลงของลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์บริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
สินทรัพย์รวมบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t-1
ค่าสัมประสิทธิความถดถอยของตั
วแปรจากสมการ
์

ตารางที่ 5 สถิติพ้ืน ฐานตัว แปรรายการคงค้ า งที่ไ ม่ ข้ึน กับ ดุ ล ยพินิ จ ของผู้บ ริห าร ( NonDiscretionary Accruals, NDA)
ค่าสถิ ติพนื้ ฐาน
ตัวแปร
NDA

จานวน
ข้อมูล
N
416

ค่าตา่ สุด

ค่าสูงสุด

Minimum Maximum
-0.60
1.25

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน

Mean
Std. Deviation
0.02
0.17

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าจานวนข้อมูลทัง้ สิ้น 416 ข้อมูล สถิติพ้นื ฐานของตัวแปร
รายการคงค้ า งที่ ไ ม่ เ กิด จากดุ ล ยพินิ จ ของผู้ บ ริ ห าร ( Non-Discretionary Accruals, NDA)
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 ค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 1.25 ซึ่งเป็ น
บริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มหุน้ ยังยื
่ น คือ บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) และค่าต่าสุดมีค่าเท่ากับ
-0.60 ซึ่งไม่ใช่บริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มหุน้ ยังยื
่ น คือ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
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4. คานวณรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals)
โดยนา สมการที่ (1) และ (3) มาแทนค่า
DAi,t = (TAi,t/Ai,t-1) - NDAi,t

........(4)

โดยที่
DA = รายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร
TAi,t = รายการคงค้างรวมบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
NDAi,t = รายการคงค้างทีไ่ ม่ขน้ึ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหารบริษทั ที่ i ในปี ท่ี t
ตารางที่ 6 สถิตพิ ้นื ฐานตัวแปรรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary
Accruals, DA)
ค่าสถิ ติพนื้ ฐาน
ตัวแปร
DA

จานวน ค่าตา่ สุด
ข้อมูล
N
Minimum
416 -30,894.26

ค่าสูงสุด
Maximum
9,819.34

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน

Mean
Std. Deviation
-518.08
2,766.11

จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่าจานวนข้อมูลทัง้ สิ้น 416 ข้อมูล สถิติพ้นื ฐานของตัวแปร
รายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals, DA) มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
-518.08 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 2,766.11 ค่าสูงสุดเท่ากับ 9,819.34 เป็ นบริษทั ทีอ่ ยู่ใน
กลุ่มหุ้นยังยื
่ น คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) และค่าต่ าสุดเท่ากับ -30,894.26 เป็ น
บริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มหุน้ ยังยื
่ น คือ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ขัน้ ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)
เริม่ แรกจะต้องทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ เนื่องจากการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณกาหนดไว้ว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวจะต้องไม่มคี วามสัมพันธ์กนั หรือต้อง
ไม่ก่อให้เกิดปั ญหา Multicollinearity โดยจากการทดสอบค่าดังกล่าวในโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
จึงทาการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Regression Analysis เพื่อทาการวิเคราะห์
คุณภาพกาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มหุ้นยังยื
่ น โดยมี
แบบจาลองในการวิจยั ดังนี้
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DAi,t = β0 + β1THSIi,t + β2MV + β3BV + β4CFO + β5GROWTH
+ β6ROA +  i,t
เมื่อทาการวิเคราะห์ผา่ นโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS พบว่าได้ผลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 7 Model Summary
Std. Error
Model
R
of The
F
Estimate
1
0.88
0.78
0.78
0.86
239.81
a. Predictors: (Constant), ROA, GROWTH, BV, THIS, MV, CFO
b. Dependent Variable: DA
R
Adjusted
Square R Square

Sig. Durbin
F Watson
0.00

2.02

สาหรับการตรวจสอบความเป็ นอิสระของค่าความคลาดเคลื่อน (Error) ทดสอบโดยใช้
ค่าสถิติ
Durbin Watson (มีค่าตัง้ แต่ 0 ถึง 4) ดังนี้
ค่า Durbin Watson มีค่าใกล้ 2 (ช่วง 1.5-2.5) สรุปว่าค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระกัน
ค่า Durbin Watson < 1.5 แสดงว่า ค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
และยิง่ มีค่าเข้าใกล้ 0 ยิง่ มีความสัมพันธ์มาก
ค่า Durbin Watson > 2.5 แสดงว่า ค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบ
และยิง่ มีค่าเข้าใกล้ 4 ยิง่ มีความสัมพันธ์กนั มาก
ซึ่งค่า Durbin Watson ที่คานวณได้นัน้ เท่ากับ 2.02 (อยู่ในช่วง 1.5-2.5) จึงสามารถ
สรุปได้วา่ ค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน
จากตารางที่ 7 พบว่าตัวแปรอิสระ ได้แก่ กลุ่มหุ้นยังยื
่ น (THSI) มูลค่าตามตลาด (MV)
มูลค่าตามบัญชี (BV) กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (CFO) การเติบโตของยอดขาย (GROWTH)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ซึ่งเป็ นตัวแปรตามเท่ากับ 0.88 (R = 0.88) และค่าความสัมพันธ์
ที่โปรแกรมได้ปรับปรุงแล้วเท่ากับ 0.78 (Adjusted R Square = 0.78) เมื่อนาตัวแปรทัง้ หมด
มารวมกัน มีค่าเท่ากับ 0.78 (R Square = 0.78) หมายถึงตัวแปรอิสระทีน่ ามาศึกษา ได้แก่ กลุ่ม
หุ้นยังยื
่ น (THSI) มูลค่าตามตลาด (MV) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BV) กระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงาน (CFO) การเติบโตของยอดขาย (GROWTH) และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
สามารถอธิบายรายการคงค้างที่เกิดจากดุ ลยพินิจของผูบ้ ริหาร ได้รอ้ ยละ 78.00 ซึ่งส่วนทีเ่ หลือ
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อีกร้อยละ 22.00 นัน้ เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นทีไ่ ม่ได้นามาศึกษา ส่วนค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานโดยประมาณเท่ากับ 0.86 เป็ นค่าประมาณของรายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของ
ผูบ้ ริหารทีเ่ ก็บข้อมูลเบีย่ งเบนจากตัวแบบ
ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation)
(DA) THSI (MV) (BV) (CFO) (GROWTH) ROA
ตัวแปร
รายการคงค้างทีเ่ กิด 1
จากดุลยพินิจของ
ผูบ้ ริหาร (DA)
หุน้ ยังยื
่ น (THSI)
-0.16
1
มูลค่าตามตลาด
-0.32* 0.37
1
(MV) (ลบ.)
มูลค่าตามบัญชีต่อ
0.07 0.11 0.09*
1
หุน้ (BV) (หุน้ )
กระแสเงินสดจาก -0.76* 0.37 0.75* 0.10*
1
การดาเนินงาน
(CFO) (ลบ.)
การเติบโตของ
-0.26* 0.20 0.40* 0.23* 0.47*
1
ยอดขาย
(GROWTH) (ลบ.)
ผลตอบแทนจาก
0.12 0.10 0.20* 0.08* 0.12*
0.03*
1
สินทรัพย์ (ROA)
(%)
* ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือ่ มันที
่ ่ 95%
จากตารางที่ 8 พบว่ารายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินจิ ของผูบ้ ริหาร (DA) มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกบั มูลค่าตามตลาด (MV) กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (CFO)
และการเติบโตของยอดขาย (GROWTH) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 หรือระดับความเชือ่ มันที
่ ่ 95%
ซึ่งรายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (DA) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
มูลค่าตามตลาด (MV) กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (CFO) และการเติบโตของยอดขาย
(GROWTH) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ -0.32 -0.76 และ -0.26 ตามลาดับ
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มูลค่าตามตลาด (MV) มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (BV) กระแสเงินสดจาก
การดาเนินงาน (CFO) การเติบโตของยอดขาย (GROWTH) และผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(ROA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 หรือระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95% โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
เท่ากับ 0.09 0.75 0.40 และ 0.20 ตามลาดับ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (BV) มีความสัมพันธ์กบั กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (CFO)
การเติบโตของยอดขาย (GROWTH) และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 หรือระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95% โดยมีค่าสัม ประสิทธิส์ หสัม พันธ์ เท่ากับ 0.10 0.23 และ
0.08 ตามลาดับ
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (CFO) มีค วามสัมพันธ์กบั การเติบโตของยอดขาย
(GROWTH) และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 หรือระดับความ
เชือ่ มันที
่ ่ 95% โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.47 และ 0.12
การเติบโตของยอดขาย (GROWTH) มีค วามสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนจากสิน ทรัพ ย์
(ROA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 หรือระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95% โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
เท่ากับ 0.03
ตารางที่ 9 ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
coefficient
t
Sig.
ค่าคงที่ (Constant)
-458.21
-4.99
0.00*
หุน้ ยังยื
่ น (THSI)
525.52
2.69
0.08
มูลค่าตามตลาด (MV) (ลบ.)
0.04
14.22
0.00*
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (BV) (หุน้ )
15.05
5.33
0.00*
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
-1.06
-33.57
0.00*
(CFO) (ลบ.)
การเติบโตของยอดขาย
0.07
3.70
0.00*
(GROWTH) (ลบ.)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
59.58
6.18
0.00*
(ROA) (%)
R2
0.78
N
416
* ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือ่ มันที
่ ่ 95%
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จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ตามตารางที่ 9 ผูว้ จิ ยั พบว่า คุณภาพกาไร
ที่วดั จากรายการคงค้างที่เกิดจากดุ ลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals, DA) ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การได้รบั คัดเลือกเป็ นหุน้ ยังยื
่ น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมันที
่ ่
95% โดยพิจารณาจากค่า sig. เท่ากับ 0.08 และมีค่าสัมประสิทธิ ์เท่ากับ 525.52 ไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ว่า รายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals,
DA) มีความสัมพันธ์กบั การได้รบั คัดเลือกเป็ นหุน้ ยังยื
่ น
นอกจากนี้ยงั มีตวั แปรควบคุมอีก 5 ตัวแปร ได้แก่ มูลค่าตามตลาด (MV) มูลค่าตาม
บัญชีต่อหุน้ (BV) กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (CFO) การเติบโตของยอดขาย (GROWTH)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ซึ่งตัวแปรควบคุมทัง้ หมด มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ
เชิงบวกกับการได้รบั คัดเลือกเป็ นหุน้ ยังยื
่ น ณ ระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95% โดยมีค่า sig. = 0.00
และมีค่าสัมประสิทธิเท่
์ ากับ 0.04, 15.05, -1.06, 0.07 และ 59.58 ตามลาดับ
สรุปผลการวิ เคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
จากสมมติฐานงานวิจยั ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้กล่าวไว้วา่
H0 : รายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บ ริหาร (Discretionary Accruals, DA)
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การถูกจัดอันดับเป็ นหุน้ ยังยื
่ น
H1 : รายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บ ริหาร (Discretionary Accruals, DA)
มีความสัมพันธ์กบั การถูกจัดอันดับเป็ นหุน้ ยังยื
่ น
จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ในตารางที่ 10 พบว่าค่า sig. ของคุณภาพ
กาไรที่วดั จากรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร (DA) มีค่าเท่ากับ 0.08 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 ณ ระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95% โดยหมายความว่า คุณภาพกาไรทีว่ ดั จากรายการ
คงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร (DA) ไม่มีค วามสัมพันธ์กบั การถูกจัดอันดับเป็ นหุ้น
ยังยื
่ นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือ่ มันที
่ ่ 95% ดังนัน้ จึงไม่สามารถปฏิเสธ H0 ได้
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ตารางที่ 10 ผลสรุปการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ตัวแปรอิ สระ
ทิ ศทาง
นัยสาคัญทางสถิ ติ
ความสัมพันธ์
THSI
หุน้ ยังยื
่ น
ไม่มี
ตัวแปรควบคุม
MV
มูลค่าตามตลาด
บวก
มี
BV
มูลค่าตามบัญชี
บวก
มี
ต่อหุน้
CFO
กระแสเงินสดจาก
ลบ
มี
การดาเนินงาน
GROWTH
การเติบโตของ
บวก
มี
ยอดขาย
ROA
ผลตอบแทนจาก
บวก
มี
สินทรัพย์

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง คุณภาพกาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มหุ้นยังยื
่ น มีวตั ถุประสงค์เพื่อวัดระดับคุณภาพกาไรจากรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจ
ของผู้บ ริห าร (Discretionary Accruals, DA) ของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่มหุ้นยังยื
่ น ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการศึกษาในครัง้ นี้
การศึกษาในครัง้ นี้เป็ นการศึกษา คุณภาพกาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มหุน้ ยังยื
่ น โดยใช้ตวั แบบ Modified Jones’ Model ในการหารายการคงค้าง
ทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary Accruals, DA) เพื่อวัดคุณภาพกาไร โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ หมด 416 ตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น 7 กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)
กลุ่มทรัพยากร (Resources) กลุ่มบริการ (Services) และกลุ่มเทคโนโลยี (Technology) ยกเว้น
กลุ่มธุรกิจการเงิน และบริษทั ที่มขี อ้ มูลทางการเงินไม่ครบถ้วน โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทุ ติย ภู มิจ ากรายงานทางการเงิน ของบริษัท ที่เ ปิ ดเผยในเว็บ ไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์โดยผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
รายการคงค้างรวม (TA/Ai,t-1) กับการเปลีย่ นแปลงของรายได้ (∆Rev-∆Rec/Ai,t-1) มีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนรายการคงค้างรวม (TA/Ai,t-1) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
กับทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ (PPE/Ai,t-1) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ในอดีตของ อิสรีย์ โชว์ววิ ฒ
ั นา
(2552) และสุดารัตน์ แจ้งใจดี (2559) ทัง้ นี้อาจเกิดจาก การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ถาวรส่งผลให้มี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ นันคื
่ อเสื่อมราคา ซึ่งจะส่งผลให้กาไรสุทธิลดลง รายการคงค้างรวมลดลง และ
ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายหรือพยากรณ์รายการคงค้างรวมได้ ตามแนวคิดของ The
Jones Model ส่ ว นปั จ จัย ที่ส ามารถอธิบ ายรายการคงค้างที่เ กิด จากดุ ล ยพินิ จ ของผู้บ ริหาร
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(Discretionary Accruals, DA) ทีใ่ ช้วดั คุณภาพกาไรได้มากทีส่ ุด คือ การเปลีย่ นแปลงของรายได้
รวม ตรงตามแนวคิดของ Modified Jones
ผลการทดสอบสมมติ ฐานสรุปได้ ดังนี้
ผลการศึกษาคุณภาพกาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มหุน้ ยังยื
่ น ในปี พ.ศ.2561 พบว่า รายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร (Discretionary
Accruals, DA) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การได้รบั คัดเลือกเป็ นหุ้นยังยื
่ น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ณ ระดับความเชือ่ มันที
่ ่ 95% โดยพิจารณาจากค่า sig. เท่ากับ 0.08 และมีค่าสัมประสิทธิ ์เท่ากับ
525.52

อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึก ษาพบว่า รายการคงค้างที่เ กิด จากดุ ลยพินิ จของผู้บริห าร (Discretionary
Accruals, DA) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การได้รบั คัดเลือกเป็ นหุน้ ยังยื
่ น ซึ่งอาจเกิดจากตัวอย่างใน
การทาวิจยั ครัง้ นี้ มีบริษทั ที่อยู่ในกลุ่มหุ้นยังยื
่ นไม่มากพอ ต่อการวัดรายการคงค้างที่เกิดจาก
ดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร อีกทัง้ การวัดรายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหารอาจจะต้องใช้
ข้อมูลของงบการเงินหลายปี มาเปรียบเทียบกัน เพื่อทาให้เห็นผลทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ ตัวแบบ Modified
Jones เป็ นตัวแบบที่วดั รายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารได้ดีท่สี ุด แต่การวัด
รายการคงค้างทีเ่ กิดจากดุลยพินจิ ของผูบ้ ริหาร อาจจะต้องใช้ตวั แบบอื่นมาทดสอบร่วมด้วย เพื่อ
เปรียบเทียบความถูกต้องและเพื่อผลลัพธ์ท่แี ม่นยาที่สุด และอาจเกิดจากเกณฑ์การประเมิน
ความยังยื
่ นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดขึน้ โดยมีการพิจารณาจากเกณฑ์
การประเมินความยังยื
่ น ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ในมิตเิ ศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม ซึ่งการประเมิน
นี้จะใช้ขอ้ มูลที่บริษทั เปิ ดเผยต่อสาธารณะและข้อมูลเชิงลึกจากบริษทั เพื่อนามาพิจารณาความ
สมบูรณ์ของกระบวนการบริหารจัดการด้านความยังยื
่ นของบริษทั อีกทัง้ บริษทั จดทะเบียนทีจ่ ะ
ได้รบั คัดเลือกเป็ นหุน้ ยังยื
่ นนัน้ จะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ทงั ้ 3 ด้าน นอกจากนี้ตอ้ งผ่านเกณฑ์
คุณสมบัติท่ตี ลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยกาหนด เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยังยื
่ น ที่
ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล Environmental, Social and
Governance (ESG)
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึง
ความสาคัญของการพัฒนาตลาดทุนอย่างยังยื
่ น จึงมุ่งเน้นทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพบริษทั จดทะเบียน
ให้มกี ารกากับดูแลกิจการทีด่ ี คานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริษทั จด
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ทะเบียนสามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานด้านความยังยื
่ น
ขององค์กร และมีขอ้ มูลเพื่อใช้เปรียบเทียบการดาเนินงานกับบริษทั อื่นในกลุ่มเดียวกัน และเพื่อ
เป็ นทางเลือกสาหรับนักลงทุนทีต่ อ้ งการลงทุนในหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่นด้าน
สิ่ง แวดล้ อ ม สัง คม และบรรษัท ภิ บ าล Environmental, Social and Governance (ESG) ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุดารัตน์ แจ้งใจดี (2559) ผลการวิจยั พบว่ารายการคงค้างทีเ่ กิดจาก
ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับคุณภาพกาไร และยังพบว่าปั จจัย
ที่มีผ ลต่ อ คุ ณ ภาพก าไรมากที่สุ ด คือ การเปลี่ยนแปลงของรายได้ร วม ตรงตามแนวคิดของ
Modified Jones เนื่องจากเป็ นรายการทีไ่ ม่ได้เกิดการตกแต่งกาไรตามดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครังนี
้ ้
การเลือกหลักการของการศึกษาในครัง้ นี้ถอื เป็ นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะตัวแบบที่
ผู้วจิ ยั เลือกมานัน้ เป็ นตัวแบบที่นิยมใช้ในการวัดคุ ณภาพกาไร และได้รบั การพัฒนามาจาก
งานวิจยั ทีม่ ชี อ่ื เสียงจากต้นฉบับของ The Modified Jones Model ซึ่งพัฒนาโดย Dechow et al.
(1995) ต่ อ มา Dechow, Sloan, and Sweeney (1995) ได้ท าการทดสอบแบบจาลอง 4 แบบ
ได้แก่ Healy (1985), DeAngelo (1986), Jones (1991) และ Industry model (1991) ผลที่ได้
คือแบบจาลอง Modified Jones เป็ นแบบจาลองที่ดีท่สี ุด ซึ่งเป็ นแบบจาลองที่ผู้วจิ ยั เลือกใช้
รวมทัง้ ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลจากงบการเงินมาหาค่ารายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร
(Discretionary Accruals, DA) ตามตัวแบบ Modified Jones ซึ่งเป็ นตัวแบบที่มีประสิทธิภ าพ
และเป็ นทีย่ อมรับได้ว่าสามารถทดสอบคุณภาพกาไรได้อย่างแท้จริง แต่ทงั ้ นี้นกั ลงทุนจาเป็ นต้อง
พิจารณาการลงทุนจากปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน เช่น
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ ปั จจัยทางการเมืองและสังคม ณ ช่วงเวลานัน้
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครังต่
้ อไป
1. การศึกษาในครัง้ นี้มีช่วงระยะเวลาการศึกษาค่อนข้างสัน้ การทาวิจยั ในอนาคต
อาจจะขยายช่วงระยะเวลาการศึกษาให้นานมากขึน้ รวมทัง้ ในอนาคตจะมีบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และมีบ ริษัท ที่ถู กคัดเลือ กให้อยู่ ในกลุ่มของ
หุ้นยังยื
่ นเพิม่ มากขึน้ และการวิจยั ในอนาคตควรเก็บข้อมูลเพิม่ หลายๆ ปี ซึ่งจะทาให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษามากขึน้ ส่งผลให้งานวิจยั มีความแม่นยาและชัดเจนมากยิง่ ขึน้
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2. แบบจาลอง Modified Jones เป็ นแบบจาลองทีไ่ ด้รบั การทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพ
และเป็ นทีน่ ิยมใช้ในการวัดคุณภาพกาไร เนื่องจากตัวแบบสามารถนาไปวัดรายการคงค้างทีเ่ กิด
จากดุ ล ยพินิ จ ของผู้บ ริห าร (Discretionary Accruals, DA) และผลลัพ ธ์ท่ีไ ด้ส ามารถอธิบาย
คุณภาพกาไรได้เป็ นอย่างดี ในอนาคตผูว้ จิ ยั ควรเลือกตัวแบบอื่นมาเปรียบเทียบ เพื่อพิสูจน์วา่
แบบจาลองใดสามารถอธิบายการวัดคุณภาพกาไรได้ดที ส่ี ุด
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