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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางกลไกการกํากับดูแลกิจการกับคุณภาพกําไรของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชวธิ วี ดั คุณภาพกําไรตามตัวแบบรายการคงคางของ
Jones (the cross-sectional modiﬁed jones 1991 model) สําหรับตัวแปรของกลไกการกํากับดูแลกิจการ
ประกอบดวย 8 ตัวแปร คือ จํานวนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ประธาน
กรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหารเปนบุคคลเดียวกัน คาตอบแทนของผูบ ริหารและคณะกรรมการ
สัดสวนการถือหุนของผูบริหารและคณะกรรมการ สัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนตางชาติ สัดสวน
การถือหุน ของผูถ อื หุน รายใหญ และความเสีย่ งทางการเงิน สําหรับตัวแปรควบคุม ประกอบดวย 2 ตัวแปร
คือ อัตราการเติบโตของกิจการ และขนาดกิจการโดยศึกษากลุม ตัวอยางบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เปนหลักทรัพยที่ใชคํานวณดัชนี SET 100 (SET 100 Index) ตั้งแตป พ.ศ. 2557 - 2559
โดยการจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุตยิ ภูมิ จากรายงานประจําป งบการเงิน แบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (56-1) และเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
รวมทั้งสิ้นจํานวน 230 ตัวอยาง
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุม โดยใชวิธีการวิเคราะห
ขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบจํานวนกรรมการบริษัทกับการถือครองหุน
ของผูถือหุนตางชาติมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับคุณภาพกําไร สะทอนใหเห็นวา
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บริษัท SET 100 จะมีคุณภาพกําไรดีขึ้น เมื่อจํานวนกรรมการบริษัทมีมาก และมีการถือครองหุนดวย
ผูถ อื หุน ตางชาติ นอกจากนีผ้ ลการวิจยั ก็พบความสัมพันธเชิงลบอยางมีนยั สําคัญทางสถิตริ ะหวางคณะกรรมการ
ที่ไมเปนผูบ ริหาร คาตอบแทนของผูบ ริหารกับคุณภาพกําไร แสดงวาบริษทั ควรสรางแรงจูงใจแกคณะกรรมการ
ที่ ไ ม เ ป น ผู บ ริ ห ารรวมถึ ง การทบทวนความเหมาะสมของค า ตอบแทนของผู บ ริ ห ารเพื่ อ ให มี พั ฒ นา
การปฏิบัติหนาที่อยางดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ : การกํากับดูแลกิจการ; กลไกการกํากับดูแลกิจการ; คุณภาพกําไร
Abstract
The purpose of this research was to investigate relationship between the governance
mechanisms and the earnings quality by using Jones (the cross - sectional modiﬁed jones
1991 model). The eight variables representative corporate governance mechanisms included
board size, non-executive directors, CEO duality, management’s remuneration, proportion
of shares held by executives and the board of directors, the existence of major foreign
shareholders, proportion of shares held by majority shareholder, and ﬁnancial risks.
The control variables consisted of two variables, namely, growth rate and company size.
The sample was the 100 top companies listed on the Stock Exchange of Thailand (SET 100
Index Constituents) covering the year 2014 - 2016. In this study, the database were collected
from the annual ﬁnancial statements, the annual registration statements (Form 56-1),
the annual report and related websites belonging to 230 ﬁnal samples.
By using multiple regression analysis technique, the results showed that board size,
and the existence of major foreign shareholders related statistically signiﬁcant positive with
earnings quality. The result implied that earnings quality of the SET 100 was supported
by board size and foreign shareholders. Additionally, there were statistically signiﬁcant
negative relationship between non-executive directors, management’s remuneration and
earnings quality. This result indicated that incentive for non-executive directors and
reviewing suitability of management’s remuneration would be needed in order to improving
their performance.
Keywords: Corporate Governance; Corporate Governance Mechanisms; Earnings Quality

บทนํา
นักลงทุนมักใหความสําคัญกับขอมูลของงบการเงินในการตัดสินใจลงทุน ในขณะทีผ่ บู ริหารใหความสําคัญ
กับผลตอบแทนจากการบริหารกิจการ ซึ่งวัดจากผลการดําเนินงานอันเปนตัวเลขทางบัญชีที่แสดงใน
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งบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง ทําใหไมสามารถทราบไดวากําไรของกิจการเปนกําไรที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานตามปกติหรือไม จากกรณีการลมละลายของบริษทั Enron และบริษทั WorldCom ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมือ่ ป พ.ศ. 2544 ไดจดั ทําและเผยแพรงบการเงินบิดเบือนไปจากผลการดําเนินงานทีแ่ ทจริง
ของบริษัททําใหเกิดความเสียหายตอผูที่เกี่ยวของ เหตุการณดังกลาวทําใหเกิดมาตรการฟนฟูและเรียก
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาโดยการออกกฎหมายและหลักเกณฑตาง ๆ ในการกํากับดูแลกิจการ
ที่เขมงวดขึ้น โดยเฉพาะโครงสรางคณะกรรมการบริษัทอันเปนกลไกสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพือ่ พัฒนาคุณภาพของงบการเงินทีจ่ ดั ทําและเผยแพรโดยบริษทั ใหมคี ณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ กลายเปนวาระ
ทีส่ าํ คัญเรงดวนทีท่ กุ ประเทศทัว่ โลกตองดําเนินการ แตการลมละลายของบริษทั ขนาดใหญในประเทศตาง ๆ
อันมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการทุจริตทางการเงินผานการตกแตงงบการเงินก็ยังคงปรากฎในปจจุบัน เชน
ชวงปลายป พ.ศ. 2557 บริษัท Tesco ประเทศอังกฤษ มีการตกแตงบัญชีโดยการลงบัญชีขอตกลงกับ
ซัพพลายเออรกอนกําหนด ทําใหบัญชีรายรับสูงเกินจริงถึง 263 ลานปอนด (ประมาณ 1.3 หมื่นลานบาท)
โดยสงผลเสียหายตอมูลคาหุน 6,200 ลานเหรียญสหรัฐ ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2558 บริษัท Toshiba ของ
ประเทศญีป่ นุ เกิดจากการตกแตงบัญชี ทําใหกาํ ไรสูงเกินความเปนจริงถึง 3 เทา เพือ่ ปกปดผลประกอบการ
ทีต่ กตํา่ โดยมีมลู คาความเสียหายสูงถึง 1,200 ลานเหรียญสหรัฐ จากปญหาดังกลาวเกิดจากการขาดสํานึก
ของผูบ ริหารระดับสูงในการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ยังคงเปนสาเหตุของปญหาอยางตอเนือ่ ง เชน การแสวงหา
ความรํ่ารวยสวนตนของพนักงาน การกําหนดการควบคุมที่ไมเพียงพอ การดําเนินการที่หละหลวม
ไมมกี ารกํากับดูแลเพียงพอ เกิดขอผิดพลาดทางบัญชี ตลอดจนวัฒนธรรมองคกรทีท่ าํ ใหเกิดการตัดสินใจ
หรือการกระทําที่เกินกวาควรจะเปน
การศึกษาความสัมพันธระหวางกลไกการกํากับดูแลกิจการกับคุณภาพกําไร ไดรบั ความสนใจจาก
นักวิชาการและนักวิจัย ซึ่งผลการวิจัยที่คนพบมีความแตกตางกันในหลายประเทศ เชน งานวิจัยของ
Daghsni, O., Zouhayer, M., and Mbarek, K. B. H. (Daghsni, O. et al., 2016) พบวา ประธาน
กรรมการและซีอโี อเปนบุคคลคนเดียวกันอาจสงผลกระทบตอกิจการ เนือ่ งจากผูบ ริหารมีอาํ นาจในการตัดสินใจ
ในการดําเนินงานเพียงคนเดียว และงานวิจยั ของ จินดาภรณ แกวขาว (จินดาภรณ, 2557) พบวาขนาดของ
คณะกรรมการบริษทั มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนยั สําคัญตอคุณภาพกําไร ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจ
ทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธระหวางกลไกการกํากับดูแลกิจการกับคุณภาพกําไร ในกรณีของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 100 และตัวแบบที่ ใชในการวัดคุณภาพกําไร คือ
the cross-sectional modiﬁed jones 1991 model ซึง่ ในป ค.ศ. 2017 สหพันธตลาดหลักทรัพยนานาชาติ
(The World Federation of Exchanges) ไดรายงานขอมูลวาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
มีมูลคาตามราคาตลาดรวม (Market Capitalization) สูงสุดเปนอันดับที่ 2 ในภูมิภาคอาเซียน (Asean)
ดวยมูลคา 548,795.57 ดอลลารสหรัฐ (USD Millions) ทําใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปน
แหลงระดมทุนทีส่ าํ คัญของนักลงทุน และผูป ระกอบการทัง้ ในประเทศและตางประเทศ และมีบทบาททีส่ าํ คัญ
ในการสรางความเชือ่ มัน่ ใหกบั นักลงทุน ผานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
(อัญชลี และศิลปพร, 2560) นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกาํ หนดดัชนีราคาหุน (SET 100)
คํานวณจากมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดอยางนอย 5,000 ลานบาท และมีสัดสวนการกระจายหุน
อยางนอย 20 % มาเปนแนวทางในการกําหนดเงือ่ นไขการคัดเลือก ซึง่ เปนหุน ทีม่ ปี จ จัยพืน้ ฐานดี มีอตั ราการ
เติบโตของบริษทั อยางตอเนือ่ ง นํามาเปนตัวแทนของทัง้ ตลาดหลักทรัพยไดดี ผูว จิ ยั จึงคาดวาผลงานวิจยั นี้
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จะทําใหมีหลักฐานเชิงประจักษที่จะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกลไกการกํากับดูแลกิจการวาจะสงผล
กับคุณภาพกําไรหรือไมและเพือ่ ใหนกั ลงทุนหรือผูใ ชงบการเงินเกิดความระมัดระวังในการวิเคราะหงบการเงิน

ทบทวนวรรณกรรม
การกํากับดูแลกิจการเริ่มมีบทบาทสําคัญ สืบเนื่องจากปญหาทางดานตัวแทนที่เกิดจากความขัดแยงทาง
ผลประโยชนระหวางผูบริหาร และผูถือหุน เปนเหตุใหผูบริหารเกิดแรงจูงใจเลือกใชวิธีการทางบัญชี
เพื่อบริหารกําไร สงผลใหงบการเงินและตัวเลขทางบัญชีไมมีคุณภาพ ดังนั้น การลดปญหาความขัดแยง
ดังกลาวลงไดจาํ เปนตองอาศัยกลไกการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ เปนกลไกสําคัญชวยลดความไมแนนอนและ
ความไมเทาเทียมกันของขอมูล กํากับดูแลใหเปนไปตามเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
โดยสามารถอธิบายดวยทฤษฎีตาง ๆ ไดดังนี้
1. ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory)
จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบวางานวิจัยสวนใหญที่เกี่ยวของกับกลไกการกํากับดูแล
กิจการไดกลาวถึงทฤษฎีตัวแทนของ Jensen, M. C. and Meckling, W. H. (Jensen, M. C. and
Meckling, W. H., 1976) โดยทฤษฎีดังกลาวนี้อธิบายถึงความสัมพันธของสัญญาระหวางบุคคล 2 ฝาย
คือ 1) ตัวการ หรือเจาของกิจการ (Principal) และ 2) ตัวแทน หรือผูบริหาร (Agent) ทฤษฎีนี้มองวา
มนุษยทุกคนในองคกรยอมมีแรงผลักดันที่จะทําเพื่อผลประโยชนสวนตัวดวยกันทั้งสิ้น ดังนั้น ผูบริหาร
หรือฝายจัดการจะพยายามหาหนทางในการสรางมูลคาสูงสุดใหกับกิจการ ก็ตอเมื่อพิจารณาแลวเห็นวา
หนทางนั้นเอื้ออํานวยผลประโยชนใหกับตนเอง ซึ่งสมมติฐานที่อยูเบื้องหลังทฤษฎีการเปนตัวแทน คือ
ตัวการ หรือเจาของกิจการ (Principal) กับตัวแทน หรือผูบริหาร (Agent) ตางมีความขัดแยงทางดาน
ผลประโยชนซึ่งกันและกัน (McColgan, P., 2001) โดยปญหาของตัวแทนเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
1) Moral Hazard คือ ปญหาที่เกิดจากผูบริหารบริหารงาน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ตนเองเปนหลัก
2) Earnings Retention คือ ปญหาทีเ่ กีย่ วของกับขนาดของกิจการวัดจากกําไรสะสมของบริษทั
โดยผูบริหารจะใชประโยชนจากกําไรสะสม การใชนโยบายโครงสรางเงินทุนที่เปนแหลงเงินทุนภายใน
(กําไรสะสม) มากกวาการหาแหลงเงินทุนจากภายนอก (เจาหนี)้ เพือ่ ลดการถูกตรวจสอบการบริหารงาน
จากบุคคลภายนอก ซึง่ การใชโครงสรางเงินทุนดังกลาวนัน้ ทําใหผลตอบแทนของผูถ อื หุน ในรูปเงินปนผลลดลง
3) Time Horizon คือ ปญหาทีเ่ กิดจากระยะเวลา โดยผูบ ริหารจะคํานึงถึงระยะเวลาในชวง
ที่ตนไดบริหารงานอยูภายใตบริษัทเทานั้น จึงทําใหผูบริหารมักจะลงทุนในโครงการระยะสั้นมากกวา
โครงการระยะยาว แมวาโครงการนั้นจะไดผลตอบแทนสูงกวา
4) Risk Aversion คือ ปญหาที่เกิดจากความขัดแยงในพฤติกรรมการยอมรับความเสี่ยง
จากการลงทุนของผูบริหารและผูถือหุน ซึ่งเกิดจากคาตอบแทนที่ผูบริหารจะไดรับนั้นไมไดขึ้นอยูกับผล
การดําเนินงานของบริษัท ผูบริหารไดรับเพียงผลตอบแทนที่เปนเงินเดือนเทานั้น โดยเงินเดือนจะเปน
จํานวนคงที่
ดังนัน้ หากกิจการตองการลดปญหาความขัดแยงระหวางตัวการและตัวแทน จําเปนตองอาศัย
กลไกการสอดสองดูแลกิจการ ประกอบดวย โครงสรางคณะกรรมการบริษัท คาตอบแทนผูบริหาร
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โครงสรางการถือหุน และความเสีย่ งทางการเงิน ซึง่ เปนกลไกการกํากับดูแลกิจการภายในทีส่ าํ คัญในการลด
พฤติกรรมของผูบริหารที่เลือกใชวิธีการทางบัญชีเพื่อผลประโยชนของตนเอง
2. ทฤษฎี Positive Accounting
Watts, R. and Zimmerman, J. L. (Watts, R. and Zimmerman, J. L., 1986) กลาวถึง
แนวคิดของแรงจูงใจที่ทําใหผูบริหารตัดสินใจเลือกใชวิธีการทางบัญชีในการบิดเบือนขอมูลทางการบัญชี
ที่แทจริง ไดแก 1) สมมติฐานผลตอบแทนของฝายบริหาร (Bonus Plan Hypothesis) 2) สมมติฐาน
หนี้สินตอทุน (Debt/Equity Hypothesis) และ 3) สมมติฐานตนทุนทางการเมือง (Political Cost
่ ธิบายเกีย่ วกับการทีผ่ บู ริหารตองการใหผลกําไรทางบัญชี
Hypothesis) ซึง่ ในสองสมมติฐานแรกเปนแนวคิดทีอ
ของกิจการในงวดปจจุบันสูงขึ้น จึงบันทึกเลื่อนการรับรูรายไดของในอนาคตมาบันทึกเปนรายไดในงวด
ปจจุบนั แทน เพราะผูบ ริหารมีแรงจูงใจทีจ่ ะไดรบั ผลตอบแทนของผูบ ริหารเองและผลกระทบทีเ่ กิดจากสัญญา
การกูย มื เงิน สวนสมมติฐานสุดทายนัน้ เปนแนวคิดเกีย่ วกับการทีผ่ บู ริหารมีแรงจูงใจในการเลือ่ นการบันทึก
กําไรในงวดปจจุบนั ไปบันทึกกําไรในอนาคตแทน อาจเกิดจากกระบวนการทางการเมืองทีอ่ าจสงผลกระทบ
ั น และคณะ, 2555)
ตอกิจการ ผูบ ริหารจึงเลือกใชวธิ กี ารทางบัญชีทจ่ี ะทําใหเกิดประโยชนสงู สุดแกกจิ การ (นิพฒ
ดังนัน้ พฤติกรรมของผูบ ริหารในการฉวยโอกาสผานการเลือกใชนโยบายการบัญชีในสถานการณ
ที่แตกตางกันไปตามสมมติฐานขางตน อันสงผลใหคุณภาพของกําไรที่แสดงในงบการเงินของบริษัทขาด
คุณสมบัติการเปนขอมูลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจจึงเปนปญหาหนึ่งของความขัดแยงทางผลประโยชน
ระหวางตัวการและตัวแทน ซึง่ การลดพฤติกรรมดังกลาวลงไดนน้ั จําเปนตองมีกลไกในการกํากับดูแลและ
ติดตาม (Monitoring Devices) การดําเนินงานของตัวแทน เชน การแบงแยกหนาทีแ่ ละการเพิม่ สัดสวน
คณะกรรมการอิสระ ชวยควบคุมตัวแทนใหสามารถดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของตัวการ
3. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพกําไร
ในประเทศสหรัฐอเมริกา แนวคิดคุณภาพกําไรกลายเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในชวง
ปลายยุคป ค.ศ. 1960 และในตอนตนป ค.ศ. 1970 (Ayres, F. L., 1994) หนึง่ ในบรรดาผูส นับสนุนแนวคิด
คุณภาพกําไรที่เปนที่รูจักกันดี คือ Thornton, L. O’Glove (วรศักดิ์, 2543) ซึ่งไดตีพิมพหนังสือชื่อวา
“Quality of Earnings” หนังสือเลมนี้ไดใหขอ แนะนําแกผลู งทุนเกีย่ วกับการวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ
ของกําไรในรายละเอียด ซึ่งเปนประโยชนตอการประเมินระดับของความมีเสถียรภาพของตัวเลขกําไรที่
แตละกิจการจัดทําขึ้น จากการศึกษาพบวามีนักวิจัยไดกลาวถึงคุณภาพกําไรไวหลากหลาย เชน
Entwistle, G. M. and Phillips, F. (Entwistle, G. M. and Phillips, F., 2003) กลาววาคุณภาพกําไร
ควรจะเปนวัตถุประสงคหลักของงบการเงินที่ ใหความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือไดตอ
ผูใชงบการเงิน ในขณะที่ Dechow, P. M. (Dechow, P. M., 1994) กลาววา กําไรเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญมากสําหรับ
ผูม สี ว นไดเสียจํานวนมากเพราะเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท เพราะวานักลงทุน
และผูบ ริหารใชกาํ ไรเปนหนึง่ ในแนวทางในการระบุและประเมินโอกาสในการลงทุน ซึง่ เปนคํากลาวทีส่ อดคลอง
กับ Schipper, K. and Vincent, L. (Schipper, K. and Vincent, L., 2003) ทีส่ นับสนุนวาคุณภาพกําไรและ
คุณภาพของรายงานทางการเงินเปนที่สนใจแกผูที่ใชรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินใจ
ทําสัญญาและการลงทุน สรุปไดวา คุณภาพกําไรเปนกําไรทีเ่ กิดจากการประกอบธุรกิจของกิจการอยางตอเนือ่ ง
และเกิดจากการดําเนินงานอยางแทจริง ซึง่ คุณภาพกําไรเปนคุณลักษณะหนึง่ ทีส่ าํ คัญของรายงานทางการเงิน
ที่ใหขอ มูลเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษทั ซึง่ เกีย่ วของและใหประโยชนตอ การตัดสินใจตอผูใ ชงบการเงิน
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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ความสัมพันธระหวางกลไกการกํากับดูแลกิจการกับคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย:
กลุม SET 100

เนื่องจากตัวเลขกําไรที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนของบริษัทเปนตัวเลขที่เกิดจากการบันทึก
บัญชีตามเกณฑคงคาง ซึง่ เปนการบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในงวดทีเ่ กีย่ วของ โดยไมสนใจวา
จะไดรับเงินสด หรือสิ่งเทียบเทาเงินสดหรือไมรวมทั้งไมสนใจวาจะไดจายเงินสด หรือสิ่งเทียบเทาเงินสด
ออกไปจากบริษัทหรือไม ดังนั้นกําไรที่รายงานนี้จึงไดรวมรายการคงคางไวดวย โดยรายการคงคางแบง
เปน 2 ประเภทดวยกันคือ
1) รายการคงคางจากการดําเนินงานปกติ (Non-Discretionary Accruals) เปนรายการรวม
รายการคงคางที่เกิดขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจปกติ ซึ่งเปนรายการคงคางที่ไมสามารถ
ควบคุมได
2) รายการคงคางทีข่ น้ึ อยูก บั ดุลยพินจิ ของผูบ ริหาร (Discretionary Accruals) คือ รายการ
คงคางที่ผูบริหารใชดุลยพินิจในการเลือกใชนโยบาย หรือวิธีทางการบัญชีตามเกณฑคงคางในการบันทึก
หรือรับรูเหตุการณทางบัญชี ซึ่งเปนรายการคงคางที่ควบคุมได
รายการคงคางเปนตัวแทนที่ดีของคุณภาพกําไร (Schipper, K. and Vincent, L., 2003)
เนื่องจากหากรายการคงคางเปนรายการที่ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหารมากเกินไปหรือมีการจัดการ
กําไรมากเกินไปอาจสงผลใหผใู ชขอ มูลเขาใจผิดเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษทั หรือแสดงถึงการใช
ตัวเลขทางการบัญชีเพือ่ ใหไดผลตอบแทนตามทีผ่ บู ริหารตองการ (Healy, P. M. and Wahlen, J. M., 1999)
ดังนัน้ มีการจัดการกําไรของผูบ ริหารผานรายการคงคางทีข่ น้ึ อยูก บั ดุลยพินจิ มาก คุณภาพของกําไรก็จะลดลง
จึงมีงานวิจัยที่นําตัวแบบของการจัดการกําไรที่ใชทดสอบรายการคงคางที่ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหาร
มาใชศึกษาคุณภาพกําไร จากการศึกษาของ Dechow, P. M., Sloan, R. G., and Sweeney, A.
(Dechow, P. M. et al., 1995) พบวา ตัวแบบของ Cross-Sectional Modiﬁed Jones Model สามารถใช
ทดสอบกลุมตัวอยางขนาดใหญไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ Bartov, E.,
Gui, F. A., and Tsui, J. S. L. (Bartov, E. et al., 2001) ที่พบตัวแบบ Cross-Sectional Jones
่ ถือในการทดสอบรายการคงคาง
Model และ Cross-Sectional Modiﬁed Jones Model มีความนาเชือ
ที่ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหารไดมากกวาตัวแบบอื่น ๆ ตัวแบบในการคํานวณมีดังนี้
ตัวแบบที่ 1 คํานวณรายการคงคางรวมตามแนวทางงบดุล
TAt
= ΔCAt - Δ Casht - Δ CLt + Δ DCLt - DEPt
TAt
= รายการคงคางรวม ณ ปที่ t
ΔCAt
= การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยหมุนเวียน ณ ปที่ t
Δ Casht = การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ปที่ t
Δ CLt
= การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินหมุนเวียน ณ ปที่ t
Δ DCLt = การเปลี่ ย นแปลงของภาระหนี้ สิ น ในหนี้ สิ น ระยะยาวที่ ค รบกํ า หนด
ชําระภายใน 1 ป ณ ปที่ t
DEPt
= คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจําหนาย ณ ปที่ t
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ตัวแบบที่ 2 คํานวณรายการคงคางรวมตามแนวทางงบกระแสเงินสด
TAt
= NIt - CFOt
TAt
= รายการคงคางรวม ณ ปที่ t
NIt
= กําไรสุทธิ ณ ปที่ t
CFOt
= กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ณ ปที่ t
ทั้งนี้ตัวแบบ Cross-Sectional Modiﬁed Jones 1991 Model ตัวแบบที่ 2 ในการคํานวณ
รายการคงคางรวมตามแนวทางงบกระแสเงินสดสามารถลดความผิดพลาดในการประมาณการรายการ
คงคางทีข่ น้ึ อยูก บั ดุลยพินจิ ของผูบ ริหาร จากงานวิจยั Collins, D. W. and Hribar, P. (Collins, D. W.
and Hribar, P., 2002) ไดทําการวิจัยโดยใชการประมาณการของรายการคงคางรวมเปรียบเทียบกัน
ระหวางตัวแบบที่ 1 ตามแนวทางงบดุลและตัวแบบที่ 2 ตามแนวทางงบกระแสเงินสด จากการทดสอบพบวา
ตัวแบบที่ 1 ตามแนวทางงบดุลมีความผิดพลาดสูง และทําใหผลการวิเคราะหความถดถอยที่ใชในการคํานวณ
รายการคงคางจากการดําเนินงานและรายการคงคางทีข่ น้ึ อยูก บั ดุลยพินจิ ของผูบ ริหารไมถกู ตอง โดยงานวิจยั
ที่ใชวิธีการดังกลาวในการคํานวณตามตัวแบบที่ 2 ตามแนวทางงบกระแสเงินสด เชน Al-Rassas, H. A.
and Kamardin, H. (Al-Rassas, H. A. and Kamardin, H., 2015) และนิพัฒน โพธิ์วิจิตร
พิรุณา ไบโลวัส และฐิติมา สิทธิพงษพานิช (นิพัฒน และคณะ, 2555) เปนตน
จากวรรณกรรมที่ไดกลาวถึงขางตน กลไกการกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธกบั คุณภาพกําไร
เมื่อกิจการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี สามารถลดความขัดแยงทางผลประโยชนของผูบริหารลงได
เพราะมีกลไกการกํากับดูแลกิจการทีป่ ระกอบดวย คณะกรรมการบริษทั ชวยในการสอดสองดูแลกิจการให
ผูบริหารดําเนินงานไปตามเปาหมายของผูเปนเจาของกิจการ และกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อลด
แรงจูงใจที่ผูบริหารจะทําเพื่อผลประโยชนสวนตน ทําใหกําไรของกิจการเปนกําไรที่มีคุณภาพ อันเกิดจาก
ผลการดําเนินงานปกติของกิจการและปราศจากการตกแตงบัญชี
ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ ไดศกึ ษาความสัมพันธระหวางกลไกการกํากับดูแลกิจการกับคุณภาพกําไร
ดวยวิธี Cross-Sectional Modiﬁed Jones 1991 Model ตัวแบบที่ 2 ตามแนวทางงบกระแสเงินสดนํามา
เปนเครื่องมือที่ใชวัดคุณภาพกําไร สําหรับกลไกการกํากับดูแลกิจการภายในกิจการ ประกอบดวยกลไก
จํานวน 8 ตัวแปร ไดแก
1. จํานวนคณะกรรมการบริษทั จากทฤษฎีตวั แทนกลาววา การแตงตัง้ คณะกรรมการบริษทั
เพื่อทําหนาที่สอดสองดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหาร ชวยในการถวงดุลอํานาจของผูบริหาร โดยจํานวน
คณะกรรมการบริษัทเปนสิ่งสําคัญที่บงบอกถึงประสิทธิภาพของความเปนอิสระของคณะกรรมการบริษัท
ดังเชนงานวิจัยของ Johl, S. K., Kaur, S., and Cooper, B. J. (Johl, S. K. et al., 2015)
พบความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานและ จินดาภรณ แกวขาว (จินดาภรณ, 2557) พบวาขนาด
ของคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอคุณภาพกําไร อยางไรก็ตามจากการ
ศึกษาทฤษฎีและตามหลักการกํากับดูแลกิจการ จํานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมจะทําใหการบริหารงาน
มีประสิทธิภาพสงผลใหผลการดําเนินงานของกิจการดี จึงตั้งสมมติฐานงานวิจัย ดังนี้
H1a จํานวนคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพกําไร
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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ความสัมพันธระหวางกลไกการกํากับดูแลกิจการกับคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย:
กลุม SET 100

2. คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จากทฤษฎีตัวแทนปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน
ระหวางตัวการและตัวแทนสามารถทําใหลดลงได หากคณะกรรมการบริษัทสวนใหญประกอบดวย
คณะกรรมการที่ ไมเปนผูบริหารเพราะคณะกรรมการเหลานี้จะเปนเครื่องมือในการสอดสองดูแลที่มี
ประสิทธิผลสําหรับคณะกรรมการบริษัท (Fama, E. F. and Jensen, M. C., 1983) เหตุที่เปนเชนนี้
เพราะในการทําหนาที่สอดสองดูแลฝายบริหารระดับสูงของบริษัทนั้น คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
จะทําใหมน่ั ใจถึงการไมรว มมือกับฝายบริหารเพือ่ ทําลายผลประโยชนของผูถ อื หุน บริษทั เพราะคณะกรรมการ
เหล า นี้ มี แ รงจู ง ใจที่ จ ะพั ฒ นาชื่ อ เสี ย งของตนในการเป น มื อ อาชี พ เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การตั ด สิ น ใจ
ที่ถูกตองของฝายบริหาร ดังเชนผลงานวิจัยในอดีต ภาณุพงษ โมกไธสง (ภาณุพงษ, 2556) พบวา
คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากการควบคุมโดยผูบริหาร สงผลใหกําไรมีคุณภาพ Dalhat, M. H.
(Dalhat, M. H., 2014) พบวาควรเพิ่มสัดสวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการเพื่อชวยตรวจสอบ
การบริหารงานและ วรรณพร ศิริทิพย (วรรณพร, 2555) พบวาคณะกรรมการที่มีความเปนอิสระจะทําให
แนวโนมในการตกแตงตัวเลขของผลกําไรลดลง ซึง่ จะทําใหกาํ ไรมีคณ
ุ ภาพมากขึน้ แตกม็ บี างงานวิจยั ทีพ่ บ
ความสัมพันธที่ไมสอดคลองกับทฤษฎี เชนงานวิจัยของ นฤมล ลอพงศไพบูลย (นฤมล, 2554) พบวา
กรรมการอิสระที่ไมไดรบั ผลประโยชนจากกิจการ อาจทําใหไมทมุ เทในดานการทํางานเทาทีค่ วร อยางไรก็ตาม
ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในบริษัทจากการศึกษาทฤษฎีตัวแทนตองอาศัยกรรมการที่ ไม ใชผูบริหาร
หรือเปนบุคคลภายนอกซึง่ โดยปกติกรรมการเหลานีจ้ ะมาจากองคกรขนาดใหญทม่ี คี วามเชีย่ วชาญ เปนอิสระ
รักษาหนาที่ และมีอาํ นาจตามกฎหมาย ดังนัน้ คณะกรรมการภายนอกจึงเปนกลไกสําคัญของการกํากับดูแล
ทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะลดปญหาตัวแทน (Agency Costs) และปกปองผลประโยชนของผูถ อื หุน จึงตัง้ สมมติฐาน
งานวิจัย ดังนี้
H1b คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพกําไร
3. ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารเปนบุคคลเดียวกัน การลดปญหา
ตัวแทนอีกประการหนึ่งตองมีการสรางความถวงดุลอํานาจระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ แตหาก
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารเปนบุคคลเดียวกันจะทําใหขาดความเปนอิสระของ
คณะกรรมการในการปฏิบัติงานและความสามารถในการควบคุมของคณะกรรมการ ดังเชนผลงานวิจัย
ของ Pi, L. and Timme, S. G. (Pi, L. and Timme, S. G., 1993) พบวา องคกรที่ซีอีโอและประธาน
คณะกรรมการไมไดดํารงตําแหนงเปนบุคคลเดียวกันจะประสบความสําเร็จมากกวา และ Daghsni, O.,
Zouhayer, M., and Mbarek, K. B. H. (Daghsni, O. et al., 2016) พบวาประธานกรรมการและ
ซีอีโอเปนบุคคลคนเดียวกันอาจสงผลกระทบตอกิจการ เนื่องจากผูบริหารมีอํานาจในการตัดสินในการ
ดําเนินงานเพียงคนเดียว แตก็มีบางงานวิจัยที่พบความสัมพันธที่ไมสอดคลองกับทฤษฎีเชนงานวิจัยของ
ภาณุพงษ โมกไธสง (ภาณุพงษ, 2556) ไมพบความสัมพันธระหวางประธานฝายบริหารเปนบุคคลเดียวกับ
ประธานคณะกรรมการบริษทั กับคุณภาพกําไร อยางไรก็ตามจากการศึกษาทฤษฎีตวั แทนและหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ไดสนับสนุนใหแบงแยกตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
จึงตั้งสมมติฐานงานวิจัย ดังนี้
H1c ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารเปนบุคคลเดียวกันมีความ
สัมพันธเชิงลบกับคุณภาพกําไร
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4. คาตอบแทนผูบริหารและคณะกรรมการ การจายคาตอบแทนผูบริหารชวยลดปญหา
ความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางตัวการและตัวแทน เนื่องจากเปนการสรางแรงจูงใจใหผูบริหาร
ตัดสินใจดําเนินการที่ไมกอ ใหเกิดความเสียหายแกผถู อื หุน และเปนขวัญและกําลังใจใหเกิดการบริหารงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ดังเชนงานวิจยั ของ ปทมา วรรณะ (ปทมา, 2554) พบวาการกําหนดคาตอบแทนของผูบ ริหาร
ตามผลการดําเนินงานจะทําใหกาํ ไรสุทธิของบริษทั สูงขึน้ และ ยุวดี เครือรัฐติกาล (ยุวดี, 2556) พบวาการที่
ผูบ ริหารไดรบั คาตอบแทนจะทําใหเกิดแรงจูงใจในการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ แตกม็ บี างงานวิจยั ทีพ่ บ
ความสัมพันธที่ไมสอดคลองกับทฤษฎี เชนงานวิจัยของ ชลลดาภรย คาเขื่อน ชาญณรงค เผือกรักษ และ
อุทุมพร พวงพันธ (ชลลดาภรย และคณะ, 2558) พบวาคาตอบแทนผูบริหารมีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามกับผลการดําเนินงาน เนื่องจากการจายคาตอบแทนใหกับผูบริหารที่สูงเกินไปจะทําใหผูบริหาร
ขาดความกระตือรือรนและขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน อยางไรก็ตามจากการศึกษาการจายคาตอบแทน
ผูบริหารและคณะกรรมการควรเพียงพอที่จะรักษาผูบริหารและคณะกรรมการที่มีคุณภาพไว โดยกําหนด
หลักเกณฑหรือนโยบายการจายคาตอบแทนที่เหมาะสม จึงตั้งสมมติฐานงานวิจัย ดังนี้
H2 คาตอบแทนของผูบ
 ริหารและคณะกรรมการมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพกําไร
5. สัดสวนการถือหุนของผูบริหารและคณะกรรมการ จากทฤษฎีตัวแทนกลาววา ผูบริหาร
ที่มีสวนรวมในการเปนเจาของกิจการ โดยมีสัดสวนการถือหุนมากขึ้นจะชวยลดปญหาความขัดแยงทาง
ผลประโยชนของตัวแทนลงได ทําใหผูบริหารเกิดแรงจูงใจในการจัดการกําไรลดลงเพราะการที่ผูบริหาร
มีสัดสวนการถือหุนมากขึ้นจะเกิดแรงจูงใจในการสรางมูลคาสูงสุดใหกับกิจการ เนื่องจากตนเปนหนึ่งใน
ผูถ อื หุน ดังเชนผลงานวิจยั ในอดีตของ Hutchinson, M. and Gul, F. (Hutchinson, M. and Gul, F.,
2004) พบวาการที่ผูบริหารมีสัดสวนการถือหุนสูง มักจะดําเนินการเพื่อผลประโยชนของผูถือหุนและ
บงกช ตัง้ จิระศิลป (บงกช, 2556) พบวาสัดสวนการถือหุน ของผูบ ริหารและคณะกรรมการ มีสดั สวนโดยเฉลีย่
ไมสูงมาก อาจเกิดจากการจางผูบริหารมืออาชีพเขามาดําเนินงาน แตก็มีบางงานวิจัยที่พบความสัมพันธ
ที่ไมสอดคลองกับทฤษฎีเชนงานวิจัยของ รสจรินทร กุลศรีสอน (รสจรินทร, 2552) สัดสวนการถือหุน
ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร ไมมีอิทธิพลตอคุณภาพกําไรของบริษัท อยางไรก็ตามจากการศึกษา
ทฤษฎีตัวแทน การที่ผูบริหารและคณะกรรมการมีสัดสวนการถือหุนมากขึ้นจะทําใหเกิดแรงจูงใจในการ
ดําเนินการสรางมูลคาสูงสุดใหแกกิจการเนื่องจากการที่ผูบริหารมีสวนรวมในผลประโยช นของกิจการ
จึงตั้งสมมติฐานงานวิจัย ดังนี้
H3a สัดสวนการถือหุนของผูบริหารและคณะกรรมการบริหารมีความสัมพันธเชิงบวก
กับคุณภาพกําไร
6. สัดสวนการถือครองหุน ของผูถ อื หุน ตางชาติ จากทฤษฎีตวั แทนการทีผ่ บู ริหารเปนชาวตางชาติ
มี สั ด ส ว นการถื อ หุ น ในกิ จ การจะช ว ยลดป ญ หาความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ข องตั ว แทนเนื่ อ งจาก
ผูบ ริหารตางชาติอาจมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะสรางผลประโยชนใหกบั ผูถ อื หุน ทําใหการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากกวาดวยการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชทาํ ใหผลการดําเนินงานดี ดังเชนงานวิจยั ของ Srinidhi, B.,
Gul, F. A., and Tsu, J. (Srinidhi, B. et al., 2011) พบวาบริษท
ั ทีม่ สี ดั สวนการถือหุน เปนชาวตางชาติสงู
ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการกํากับดูแลและติดตามมากขึ้นเพราะผูถือหุนตางชาติมีความรูที่หลากหลาย
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จากสภาพแวดลอมในตางประเทศและนําทักษะตาง ๆ มาปรับใชในการติดตามการทํางานไดดี แตก็มี
บางงานวิจยั ทีพ่ บความสัมพันธท่ไี มสอดคลองกับทฤษฎีเชนงานวิจยั ของ นฤมล ลอพงศไพบูลย (นฤมล, 2554)
พบวาบริษทั ทีถ่ อื หุน โดยชาวตางชาติท่ไี มไดอยูในประเทศ อาจทําใหการตรวจสอบการบริหารงานของผูบ ริหาร
เปนไปไดยาก อยางไรก็ตามจากการศึกษาทฤษฎีตัวแทน ผูบริหารตางชาติที่มีสัดสวนการถือหุนในกิจการ
จะชวยลดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนของตัวแทนลงได เนือ่ งจากมีมมุ มองทีจ่ ะสรางผลประโยชนสงู สุด
ใหกับกิจการเชนเดียวกับผูถือหุน จึงตั้งสมมติฐานงานวิจัย ดังนี้
H3b สัดสวนการถือครองหุน
 ของผูถ อื หุน ตางชาติมคี วามสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพกําไร
7. สัดสวนการถือหุน ของผูถ อื หุน รายใหญ จากทฤษฎีตวั แทนเปนปญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหวางตัวการ
ซึ่งเปนเจาของกิจการแต ไม ไดควบคุมกิจการกับตัวแทนซึ่งไม ไดเปนเจาของกิจการแต ไดรับอํานาจให
บริหารงานแทนเจาของกิจการ เมือ่ ตัวแทนมีอาํ นาจบริหารกิจการแทนเจาของจึงบริหารงานเพือ่ ตอบสนอง
ความตองการของตนเองซึ่งทําใหเจาของกิจการหรือผูถือหุนเสียผลประโยชน ซึ่งในกิจการที่ผูถือหุน
แตละรายถือหุนในสัดสวนที่นอย (Dispersed Ownership) จึงไมมีแรงจูงใจที่จะควบคุมการใชอํานาจ
ของฝายจัดการไดจึงเปนการทําใหปญหาตัวแทนมีมากขึ้น ซึ่งตรงกันขามกับการรวมตัวของผูถือหุน
(Concentrated Ownership) ทีส่ ามารถควบคุมการใชอาํ นาจของตัวแทนใหเปนไปในทางทีส่ อดคลองกับ
ความตองการของผูถ อื หุน ได และนอกจากนีเ้ มือ่ ผูถ อื หุน มีสดั สวนในบริษทั มากยอมมีแรงจูงใจในการบริหาร
และควบคุมกิจการ กลาวคือ บุคคลที่มีสิทธิในสินทรัพยของตน รวมทั้งสิทธิในผลประโยชนที่จะไดรับจาก
สินทรัพยของตนมากขึ้นเทาใด บุคคลนั้นจะใชผลประโยชนจากสินทรัพยของตนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามไปดวย ดังนั้นการรายงานผลกําไรโดยผูบริหารจึงมีคุณภาพมากขึ้นเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากผูถือ
หุนรายใหญนั่นเอง Fama, E. F. and Jensen, M. C. (Fama, E. F. and Jensen, M. C., 1983) พบวา
กิจการที่มีผูถือหุนรายใหญจะทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานเนื่องจากมีความผูกพันกับกิจการ
จึงคํานึงถึงผลประโยชนของกิจการ และ สุณัฏฐนันท ธีระวณิชตระกูล (สุณัฏฐนันท, 2553) พบวาสัดสวน
ของผูถือหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนรายใหญมีความสัมพันธเชิงลบกับรายการคงคางซึ่งใชดุลยพินิจ
ของผูบริหาร กลาวคือ ผูถือหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนรายใหญในจํานวนที่สูง มีอํานาจในการปลด
ผูบริหารที่สอไปในทางทุจริตไดงาย ทําใหการจัดการกําไรลดลง แตก็มีบางงานวิจัยที่พบความสัมพันธ
ที่ไมสอดคลองกับทฤษฎีเชนงานวิจยั ในอดีต วรรณพร ศิรทิ พิ ย (วรรณพร, 2555) พบวาสัดสวนการถือหุน
ของผูถ อื หุน รายใหญเพิม่ ขึน้ ทําใหแนวโนมการจัดการกําไรเพิม่ ขึน้ อยางไรก็ตามในบริบทของบริษทั จดทะเบียน
ในประเทศไทย จากการศึกษาพบวาสวนใหญมีโครงสรางการถือหุนของบริษัทที่มีการกระจุกตัวสูง
โดยผูถือหุนรายใหญที่ถือหุนสูงสุด 5 อันดับแรก หากนํามารวมกันจะทําใหอํานาจการถือหุนเกินกวา
กึง่ หนึง่ ของหุน ทัง้ หมด ซึง่ ลักษณะเชนนีต้ ามทฤษฎีสามารถลดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนตามทฤษฎี
ตัวแทนไดดังที่กลาวไวขางตน จึงตั้งสมมติฐานงานวิจัย ดังนี้
H3c สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพกําไร
8. ความเสี่ยงทางการเงิน จากทฤษฎีตัวแทน ดานการจัดหาเงินลงทุนที่มาจากการกอหนี้
จะทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากกวามาจากทุนของกิจการ เนื่องจากผลประโยชนทางดานภาษี
และกอใหเกิดการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกเพราะกิจการสวนใหญมักกูยืมเงินมาลงทุนจากเจาหนี้
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ทําใหเจาหนี้ตองเขามาควบคุมดูแลใหลูกหนี้แสดงขอมูลของผลการดําเนินงานที่แทจริงเพื่อลดความเสี่ยง
จากการใหกยู มื เงิน สงผลใหลกู หนีม้ กี ารจัดการกําไรลดลงหากตองการกอหนีเ้ พิม่ ทําใหคณ
ุ ภาพกําไรสูงขึน้
ดังเชนงานวิจัยของ ธัญญนรี แซโงว (ธัญญนรี, 2557) พบวาบริษัทมีภาระหนี้สินมากขึ้น สงผลใหบริษัท
ถูกจํากัดความสามารถในการลงทุนจากเจาหนี้สําหรับโครงการที่มีผลตอบแทนสูง เนื่องจากการลงทุนใน
โครงการดังกลาวยอมมีความเสี่ยงสูงเชนกัน Liu, G., Sun, J., and Lan, G. (Liu, G. et al., 2011)
พบวาผูบริหารมีแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขทางบัญชีนอยลงเพราะเจาหนี้รายใหญของบริษัทสามารถ
กํากับดูแลใหบริษัทแสดงผลการดําเนินงานที่แทจริงกอนการอนุมัติการกูยืมเงินของบริษัท และนิพัฒน
โพธิ์วิจิตร พิรุณา ไบโลวัส และฐิติมา สิทธิพงษพานิช (นิพัฒน และคณะ, 2555) พบวาความเสี่ยง
ทางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกตอรายการคงคางที่ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร อยางไรก็ตาม
จากทฤษฎีตวั แทน อาจกลาวไดวา ความเสีย่ งทางการเงินจะลดลงจากการตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
เจาหนีก้ อ นอนุมตั วิ งเงินการกูย มื เงินของลูกหนี้ ทําใหผลกําไรของกิจการเปนกําไรทีเ่ กิดจากการดําเนินงาน
ปกติของกิจการ จึงตั้งสมมติฐานงานวิจัย ดังนี้
H4 ความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธเชิงลบกับคุณภาพกําไร
ตัวแปรควบคุม
งานวิ จั ย นี้ ใ ช ตั ว แปรควบคุ ม เพื่ อ ควบคุ ม ผลกระทบจากป จ จั ย อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งนอกเหนื อ จาก
ตัวแปรที่ตองการศึกษา ดังนี้
1. อัตราการเติบโตของกิจการ จากทฤษฎีตัวแทนกลาววา ผูบริหารมีแรงจูงใจในการไดรับ
ผลตอบแทนจากผลการดําเนินงานของกิจการ ขึ้นอยูกับอัตราการเติบโตของกิจการ ดังเชน งานวิจัยของ
Givoly, D., Hayn, C., and Katz, S. P. (Givoly, D. et al., 2009) พบวาอัตราการเจริญเติบโตของ
บริษัทสงผลตอความมีเสถียรภาพของกําไร งานวิจัยของ Al-Rassas, H. A. and Kamardin, H.
(Al-Rassas, H. A. and Kamardin, H., 2015) จากผลการศึกษาไมพบความสัมพันธระหวางอัตราการ
เจริญเติบโตกับรายการคงคางที่ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหาร
2. ขนาดของกิจการ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ขนาดของกิจการมีความสําคัญตอ
ความเขมงวดในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย จากงานวิจัยของ ธกานต
ชาติวงค (ธกานต, 2560) พบความสัมพันธเชิงลบกับคาสัมบูรณของรายการคงคางที่ขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของผูบริหารและจากงานวิจัยของ วรภพ เสือพลาย (วรภพ, 2554) พบวาขนาดของกิจการมีความสัมพันธ
เชิงลบกับมูลคาบริษัท
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จากการศึกษาทฤษฎีและการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของสามารถสรุปกรอบแนวคิดงานวิจยั ไดดงั นี้
กรอบแนวคิดงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
กลไกการกํากับดูแลกิจการ
1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
1) จํานวนคณะกรรมการบริษัท
2) คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
3) ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
เปนบุคคลเดียวกัน
2. คาตอบแทนของผูบริหารและคณะกรรมการ
3. โครงสรางการถือหุน
1) สัดสวนการถือหุนของผูบริหารและคณะกรรมการ
2) สัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนตางชาติ
3) สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ
4. ความเสีย่ งทางการเงิน

คุณภาพกําไร (รายการคงคางที่ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูบริหาร)

ตัวแปรควบคุม
1. อัตราการเติบโตของกิจการ
2. ขนาดของกิจการ

วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ ใชแหลงขอมูลทุติยภูมิที่ ไดจากรายงานประจําปและงบการเงิน แบบแสดงรายการ (56-1)
ฐานขอมูล SETSMART เปนตน ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการวิจัย ดังนี้
ประชากร คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 100 เปนกลุม
ที่มีมูลคาราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคลองสมํ่าเสมอและมีสัดสวน
การถือหุน รายยอยตามเกณฑทต่ี ลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ดังนัน้ ดัชนี SET 100 จึงเปนดัชนี
ที่สะทอนภาพรวมของตลาดหุนไทยและสามารถเปนตัวแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยทั้งหมดได
กลุมตัวอยาง คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 100 ยกเวน
บริษัทที่อยูในกลุมธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย และประกันภัย เนื่องจากกลุมธุรกิจดังกลาวมีโครงสราง
เงินทุนทีต่ า งไปจากกลุม ธุรกิจอืน่ ครอบคลุมระยะเวลา 3 ป ตัง้ แตป พ.ศ. 2557 - 2559 รวมทัง้ สิน้ 230 ตัวอยาง
และตัดคาผิดปกติออกจํานวน 21 ตัวอยาง คงเหลือจํานวน 209 ตัวอยาง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลไกการกํากับดูแลกิจการกับคุณภาพกําไร คือ
เทคนิควิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ซึ่งสามารถแสดงเปนตัวแบบตามสมมติฐานที่ทดสอบดวยการใช
สมการที่ (1) ไดดังนี้
1. สมการความสัมพันธระหวางกลไกการกํากับดูแลกิจการกับคุณภาพกําไร
(1)
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เมื่อ
คุณภาพกําไร
BSIZE
จํานวนคณะกรรมการบริษทั จากแบบแสดงรายการประจําป (56-1)
NonExeb
จํานวนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร/จํานวนคณะกรรมการทั้งหมด
DuChair
เปน 1 เมื่อประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
เปนบุคคลเดียวกัน และเปน 0 เมื่อไมใช
Manrem
= เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอืน่ ๆ ทีจ่ า ยเปนเงินใหแกผบู ริหาร
Mowner
= เปอรเซ็นตการถือหุน ของผูบ ริหารและกรรมการในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
Foren
= เปน 1 เมื่อบริษัทมีผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมเปนบุคคลหรือกิจการ
ตางชาติเกินกวารอยละ 25 และเปน 0 เมื่อไมใช
Ownc
= สัดสวนการถือหุนที่เปนผูถือหุนรายใหญสูงสุด 5 อันดับแรก
Lev
= หนี้สินรวม/สินทรัพยรวม
Growth
= ยอดขายรวมของป ป จ จุ บั น ลบด ว ยยอดขายรวมในป ที่ ผ า นมา
แลวหารดวยยอดขายรวมในปที่ผานมา
Fsize
= คาลอการิทึมธรรมชาติของสินทรัพยรวม
= คาความคลาดเคลื่อน
2. สมการคุณภาพกําไร ตัวแบบ Cross-Sectional Modiﬁed 1991 Jones
ขั้นตอนที่ 1 เริ่ ม จากการคํ า นวณรายการคงค า งรวมตามแนวทางงบกระแสเงิ น สด
ดังสมการที่ (2)
EarningsQ

=
=
=
=

(2)
ขั้นตอนที่ 2 นําผลทีค่ าํ นวณไดในขัน้ ตอนที่ 1 มาประมาณคาสัมประสิทธิ์ โดยใชวธิ กี าํ ลังสอง
นอยที่สุดและมีการหารดวยสินทรัพยรวมตนงวด เพื่อเปนการลดปญหาความไมคงที่ในความแปรปรวน
ของตัวคลาดเคลื่อน ดังสมการที่ (3)
(3)
ขั้นตอนที่ 3 คํานวณรายการคงคางที่ไมไดใชดุลยพินิจของผูบริหาร ดังสมการที่ (4)
(4)
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ความสัมพันธระหวางกลไกการกํากับดูแลกิจการกับคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย:
กลุม SET 100

ขั้นตอนที่ 4 คํานวณรายการคงคางซึ่งใชดุลยพินิจของผูบริหาร ดังสมการที่ (5)
(5)
โดยที่
TAt
NIt
CFOt
At-1
ΔREVt
ΔRECt
PPEt
α

DAt
NDAt

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

รายการคงคางรวม ณ ปที่ t
กําไรสุทธิ ณ ปที่ t
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ณ ปที่ t
สินทรัพยรวม ณ ปที่ t-1
การเปลี่ยนแปลงของรายไดจากการขายและบริการ ณ ปที่ t
การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การคา ณ ปที่ t
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ ปที่ t
คาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธของตัวแปร
รายการคงคางซึ่งใชดุลยพินิจของผูบริหาร ณ ปที่ t
รายการคงคางที่ไมไดใชดุลยพินิจของผูบริหาร ณ ปที่ t
คาความคลาดเคลื่อน ณ ปที่ t

ผลการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธระหวางกลไกการกํากับดูแลกิจการกับคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย กลุม SET 100 ไดมีการทดสอบเบื้องตนของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระแตละคู วาเปนไปตามขอตกลงแลวจึงจะสามารถวิเคราะหผลการทดสอบสมมติฐานดวยเทคนิค
การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ
จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละคูพบวาตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธกันเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 8 คู แตความสัมพันธอยูในระดับไมสูงมากนัก
สังเกตจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระทุกคูมีคานอยกวา 0.7 (ศุกันยา, 2550) และจะไมมี
ผลกระทบที่รุนแรงในการตีความหมายของผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ
หลังจากที่ทําการตรวจสอบเงื่อนไขการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุและทดสอบวาตัวแปรอิสระ
ทุกตัวไมไดมีความสัมพันธจนเกิดปญหา Multicollinearlity โดยพิจารณาจากคา VIF และ TOR ที่มี
เงือ่ นไขในการพิจารณาคา VIF ซึง่ เปนคาที่ใชวดั คาตัวแปรอิสระซึง่ ถูกอธิบายโดยตัวแปรอืน่ ๆ มีความสัมพันธ
อยูในระดับใด ถาคา VIF ทีม่ ากกวา 10 ขึน้ ไปถือวาอยูในระดับทีก่ อ ใหเกิดปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุได
สวนคา TOR ซึ่งเปนคาที่ใชวัดตัวแปรอิสระแตละตัวซึ่งถูกอธิบายโดยตัวแปรอื่นในระดับใดเชนเดียวกัน
โดยที่คา TOR จะอยูระหวาง 0 - 1 หากคา TOR เขาใกล 1 แสดงวาตัวแปรนั้นไมมีความสัมพันธกับ
ตัวแปรอืน่ ดังนัน้ ยิง่ เขาใกล 1 ยิง่ ดี (อภิชาต และศิลปพร, 2553) ซึง่ เมือ่ คา VIF อยูร ะหวาง 1.073 - 2.275
ซึ่งไมเกิน 10 และ TOR อยูระหวาง 0.440 - 0.932 คา TOR เขาใกล 1 เปนไปตามเงื่อนไข และ
สามารถวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระของบริษัทที่วิจัย
Du
Chair

EarningsQ

EarningsQ

1.000

BSIZE

0.098

1.000

NonExeb

-0.112

0.227**

1.000

DuChair

-0.018

-0.166*

-0.186**

1.000

Manrem

-0.059

0.278**

-0.019

-0.046

1.000

Mowner

-0.012

-0.256**

-0.018

0.451**

-0.230**

1.000

Foren

0.167*

-0.077

-0.181**

-0.018

0.180**

-0.184**

1.000

Ownc

0.072

0.106

0.068

-0.026

-0.065

-0.056

0.092

1.000

Lev

-0.006

0.037

-0.196**

-0.114

0.257**

-0.203**

0.096

-0.097

1.000

*

*

-0.049

0.076

-0.079

-0.025

0.047

1.000

0.536**

-0.492**

0.179**

0.116

0.332**

-0.119

Growth

BSIZE

Non
Exeb

Variable

*

-0.122

-0.144

0.028

0.374**

Fsize

-0.143

0.228**

0.168

-0.182**

Manrem

Mowner

Foren

Ownc

Lev

Growth

Fsize

1.000

**. ความสัมพันธเปนไปอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (2-tailed)
*. ความสัมพันธเปนไปอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (2-tailed)

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางกลไกการกํากับดูแลกิจการกับคุณภาพกําไรของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุม SET 100
Coefficientsa
Model
(Constant)
BSIZE
NonExeb
DuChair
Manrem
Mowner
Foren
Ownc
Lev
Growth
Fsize
R² = 0.090

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta

-0.169
0.003
-0.171
-0.009
0.000
0.000
0.039
0.000
-0.018
-0.056
0.008

0.078
0.002
0.079
0.021
0.000
0.000
0.017
0.000
0.046
0.037
0.008

0.159
-0.170
-0.033
-0.166
0.084
0.168
0.028
-0.030
-0.106
0.096

Adjusted R² = 0.044

F-value = 1.959

t

Sig.

-2.173
2.066
-2.165
-0.419
-1.977
0.945
2.304
0.399
-0.387
-1.511
0.937

0.031
0.040*
0.032*
0.676
0.049*
0.346
0.022*
0.690
0.699
0.132
0.350

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

0.776
0.743
0.730
0.650
0.584
0.863
0.930
0.778
0.932
0.440

1.289
1.347
1.370
1.539
1.713
1.159
1.075
1.286
1.073
2.275

Sig. = 0.000

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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กลุม SET 100

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระแตละตัวที่ใช
ในตัวแบบพบวา ตัวแบบโดยรวมมีคา P-value หรือ Sig. อยูที่ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ
ทีก่ าํ หนด คือ 0.05 จากผลการทดสอบสรุปไดวา มีตวั แปรอิสระอยางนอย 1 ตัว จาก 10 ตัว ทีม่ คี วามสัมพันธ
กับตัวแปรตาม เมื่อพิจารณาคา R2 พบวา ความสัมพันธของตัวแปรอิสระทั้งหมดที่มีตอตัวแปรตาม
เทากับ 9.00 % และพิจารณาคา Adjusted R2 สามารถอธิบายไดวาตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพกําไรได 4.40 % ในการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณจะใชสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจจากคา Adjusted R2 ไมใชคา R2 เพราะเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอยจะทําให
R2 มากขึน
้ ตัวแปรอิสระทีเ่ พิม่ ขึน้ อาจจะไมมคี วามสัมพันธกบั ตัวแปรตาม จึงมีการปรับคา R2 ใหถกู ตอง
ยิ่งขึ้น คือคา Adjusted R2
ผลการศึ ก ษาพบความสั ม พั น ธ ข องจํ า นวนคณะกรรมการบริ ษั ท และการถื อ ครองหุ น ของ
ผูถือหุนตางชาติมีความสัมพันธในทิศทางเชิงบวกกับคุณภาพกําไร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1a และ H3b ที่ตั้งไว นอกจากนี้คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
และค า ตอบแทนของผู บ ริ ห ารและคณะกรรมการมี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทิ ศ ทางเชิ ง ลบกั บ คุ ณ ภาพกํ า ไร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ H1b และ H2 แตไมพบ
ความสัมพันธระหวางประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารเปนบุคคลเดียวกัน สัดสวน
การถือหุนของผูบริหาร สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ ความเสี่ยงทางการเงินกับคุณภาพกําไร
จึงปฏิเสธสมมติฐาน H1c, H3a, H3c และ H4 เมื่อพิจารณาตัวแปรควบคุมอื่น ๆ ไมพบความสัมพันธกับ
คุณภาพกําไร

การอภิปรายผล
จํานวนคณะกรรมการบริษทั พบวามีความสัมพันธในทิศทางเชิงบวกกับคุณภาพกําไร (Sig = 0.040,
คาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.159) ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่คาดไว คือ
จํ า นวนคณะกรรมการบริ ษั ท เป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ แสดงถึ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการที่เกิดจากความเชี่ยวชาญในกิจการที่ตนปฏิบัติหนาที่และการมีสวนรวมของกรรมการ
แตละคน ทําใหมีผลการดําเนินงานที่ดี สงผลใหกําไรมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ Johl, S. K.,
Kaur, S. and Cooper, B. J. (Johl, S. K. et al., 2015) และจินดาภรณ แกวขาว (จินดาภรณ, 2557)
คณะกรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหารพบวามีความสัมพันธในทิศทางเชิงลบกับคุณภาพกําไร (Sig = 0.032,
คาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.170) ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ไมเปนไปตามสมมติฐานที่คาดไว
กลาวคือ ในบริบทของประเทศไทยอาจมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหผลการศึกษาไมเปนไปตามสมมติฐาน เชน
ปจจัยดานเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่ตางกันทําใหคณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอาจไมมีความรูความสามารถ
มากพอกับธุรกิจโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ นฤมล ลอพงศ ไพบูลย (นฤมล, 2554) พบวา
กรรมการอิสระที่ไมไดรับผลประโยชนจากกิจการ อาจทําใหไมทุมเทในดานการทํางานเทาที่ควร
คาตอบแทนของผูบริหารและคณะกรรมการ พบวามีความสัมพันธในทิศทางเชิงลบกับคุณภาพ
กําไร (Sig = 0.049, คาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.166) ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงไมเปนไป
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ตามสมมติฐานที่คาดไว อาจเกิดจากการไดรับคาตอบแทนของผูบริหารและคณะกรรมการในสัดสวน
ทีม่ ากเกินไปทําใหผบู ริหารขาดความกระตือรือรนและขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ซึง่ สอดคลองกับ
งานวิจยั ของ ชลลดาภรย คาเขือ่ น ชาญณรงค เผือกรักษ และอุทมุ พร พวงพันธ (ชลลดาภรย และคณะ, 2558)
การถือครองหุนของผูถือหุนตางชาติ พบวามีความสัมพันธในทิศทางเชิงบวกกับคุณภาพกําไร
(Sig = 0.022, คาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.168) ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐาน
ที่คาดไว กลาวคือ การถือครองหุนของผูถือหุนตางชาติเกินกวา 25 % จะทําใหมีอํานาจในการควบคุม
กิจการและมีสว นในการผลักดันใหเกิดการตรวจสอบการบริหารงานของผูบ ริหาร ทําใหผลการดําเนินงาน
ดีขึ้น เกิดผลกําไรที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับการงานวิจัยของ Srinidhi, B., Gul, F. A., and Tsu, J.
(Srinidhi, B. et al., 2011)
กลาวโดยสรุป ทิศทางความสัมพันธของคุณภาพกําไรมีความสัมพันธกบั ตัวแปรอิสระ กลาวคือ
จํานวนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร คาตอบแทนของผูบริหารและคณะกรรมการ
และการถือครองหุน ของผูถ อื หุน ตางชาติ เปนกลไกการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เปนเครือ่ งมือในการกํากับดูแล
และติดตามการดําเนินงานของผูบริหาร ซึ่งชวยลดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูบริหารและ
ผูถือหุนได ทําใหขอมูลในงบการเงินแสดงผลกําไรที่มีคุณภาพ ยกเวนประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการบริหารเปนบุคคลเดียวกัน สัดสวนการถือหุนของผูบริหารและคณะกรรมการ สัดสวน
การถือหุนของผูถือหุนรายใหญ ความเสี่ยงทางการเงิน และตัวแปรควบคุม อัตราการเติบโตของกิจการ
และขนาดของกิจการไมมอี ทิ ธิพลตอคุณภาพกําไรอยางมีนยั สําคัญ จึงไมพบความสัมพันธกบั คุณภาพกําไร

สรุปผลการวิจัย
กลาวโดยสรุป กลไกการกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธกบั คุณภาพกําไร แมวา บางตัวแปรไมพบความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญ แตการศึกษากลไกการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวย จํานวนคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร คาตอบแทนของผูบริหารและคณะกรรมการ และการถือครองหุนของ
ผูถือหุนตางชาติ มีสวนชวยใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี ถือเปนสิ่งสําคัญของบริษัทที่จดทะเบียน
เขาตลาดหลักทรัพยฯ เพราะการกํากับดูแลกิจการทีด่ ยี อ มสงผลใหผลกําไรของกิจการเปนกําไรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
จึงควรใหความสําคัญและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปนแนวทางใหกับนักลงทุนในการพิจารณา
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
สําหรับงานวิจัยในอนาคต จากการศึกษาในครั้งนี้ใชระยะเวลาเก็บขอมูลเพียง 3 ป อาจทําให
ไมเห็นแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงเทาที่ควร ดังนั้น ควรเพิ่มระยะเวลาในการเก็บขอมูลใหมากขึ้นจะทําให
การศึกษามีความแมนยํามากยิ่งขึ้น
สําหรับขอจํากัดในการศึกษา คือ เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย กลุม SET 100 ซึ่งหากทดสอบดวยการเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดของ
ตลาดหลักทรัพย อาจทําใหไดผลการทดสอบที่แตกตางออกไป
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