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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการกํากับดูแลกิจการทีดีกบั การตกแต่งกําไร โดยพิจารณาข้ อมูล
จากคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีมีความรู้ ความเชียวชาญด้ านการบัญชีหรื อการเงิน สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบทีเป็ นเพศหญิ ง และความถี ในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ส่ว นการตกแต่งกํ าไรให้ ขึนอยู่กับรายการคงค้ างที ขึนอยู่กับดุลยพิ นิจของผู้บ ริ หาร โดยเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลจากฐานข้ อมูลของบริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 452 บริ ษัท ในช่วงระยะเวลาปี
พ.ศ 2562 วัดการตกแต่งกําไรตามแบบจําลองของ modified Jones model โดยใช้ ค่าสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบเพศหญิ งมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับรายการคงค้ างจากการใช้ ดลุ ยพินิจ
ของผู้บ ริ ห าร อย่า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ 0.05 แต่ ไ ม่พบความสัมพัน ธ์ ข องคุณ ลัก ษณะของกรรมการในด้ า นอื นว่า มี
ความสัมพันธ์ กับการตกแต่งกํ าไร ซึงงานวิจัยนี จะเป็ นประโยชน์ สําหรับหน่วยงานกํ ากับดูแลทีจะใช้ ในการวางนโยบายในการ
กํากับดูแลบริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คําสําคัญ: การกํากับดูแลกิจการทีดี กรรมการตรวจสอบ การตกแต่งกําไร

Abstract
The objective of this research was to study the relationship between good corporate governance and
earnings management. The study considers corporate governance through various characteristics composed of
audit committee’s size, proportion of audit committees who have expertise in finance or accounting, proportion of
female audit committees, and frequency of audit committee meetings. The decoration of profit is based on the
accrual items at the discretion of the management. The data were collected from a database of 452 listed
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companies in The Stock Exchange of Thailand during 2019, then measured profit decoration according to the
Modified Jones Model. The data was analyzed using descriptive statistics and multiple regression analysis.
The results revealed that the female audit committee had a statistical significantly positive relationship at
0.05 level with discretionary accruals. While we observe a positive relationship of other characteristics relationship with
earnings management. Moreover, this research will be useful for regulators to use in formulating policies to regulate
listed companies in The Stock Exchange of Thailand.
Keywords: good corporate governance, audit committee, earnings management

บทนํา
ข้ อมูลทางบัญชีและการเงินมีผลต่อการตัดสินใจ
ของนักลงทุนทีจะมาลงทุน เนืองจากข้ อมูลดังกล่าว
สะท้ อนถึงผลการดําเนินงานในอดีต และยังสามารถ
พยากรณ์ถึงความสามารถในการบริ หารงานของผู้บริ หาร
ในอนาคต จึงเป็ นแรงจูงใจให้ บริ ษัทต่าง ๆ ทีต้ องการ
ดึงดูดนักลงทุน หรื อผู้บริ หารทีต้ องการทราบผลตอบแทน
จากผลประกอบการของบริ ษัทนัน อาศัยหลักการทาง
บัญ ชี ที เปิ ดโอกาสให้ ส ามารถจัด การกํ า ไรได้ หรื อ
ปกปิ ดข้ อมูลทีสะท้ อนผลการดําเนินงานทีแท้ จริ งโดย
บริ ษัททีกระทําการดังกล่าว ล้ วนแต่มีสาเหตุมาจาก
การขาดกลไกการกํ ากับดูแลกิ จ การทีดี โดยเห็นได้
จากวิ ก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ที เกิ ด ตังแต่ใ นอดี ต
และคดีอือฉาวเกียวกับการเงินและบัญชี ล้ วนเกิดจาก
ปั ญหาเรื องธรรมาภิบาลทังสิน ตังแต่วิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจในเอเชียปี พ.ศ. 2540 ธนาคารและสถาบัน
การเงินได้ มีการปล่อยสินเชือทีหละหลวม และมีการ
ทุจริ ตภายใน ส่งผลให้ ความเชือมันต่อระบบสถาบัน
การเงิ นลดลง สถาบันการเงิ นจํ านวนมากจึงถูกปิ ด
กิจการลง และลุกลามเป็ นปั ญหาในระดับโลก บริ ษัท
Enron เป็ นบริ ษัทในสหรั ฐอเมริ กาทีประกอบธุรกิ จ
เกียวกับพลังงานทีติดอันดับ 7 ทีใหญ่ทีสุดในโลก แต่
ในปี 2544 บริ ษัทกลับถูกเปิ ดโปงว่ามีการตกแต่งกําไร

โดยการนําสินทรัพย์ทีเกียวข้ องกับการซือขายพลังงาน
มาบันทึกเป็ นรายได้ รับล่วงหน้ า เพือแสดงกําไรไว้ ดึงดูด
นักลงทุน ท้ ายทีสุดต้ องประกาศล้ มละลาย และต่อมา
ในปี 2545 บริ ษัท WorldCom บริ ษัทสือสารขนาดใหญ่
ของประเทศสหรั ฐอเมริ กาได้ ประกาศล้ มละลายตามมา
ด้ วยเหตุเป็ นเพราะประธานบริ หารทางการเงิน และ
ประธานบริ ษัทร่ วมกันสร้ างกําไรทีเกินจริ ง โดยการนํา
ต้ นทุนไปแสดงเป็ นสินทรัพย์ การจัดการกําไรมีได้ ใน
ทุกวงการธุรกิจรวมไปถึงกิจการธนาคารขนาดใหญ่
เป็ นอันดับ 4 ของสหรัฐอเมริ กา คือ เลห์มนั บราเทอร์ ส
โดยในปี 2551 ต้ องล่มสลายลงด้ วยเหตุเพราะการกู้เงิน
มาลงทุนเกินตัว เมือเกิดหนีผิดนัดชําระจํานวนมากได้ มี
การตกแต่ ง บั ญ ชี ด้ วยการบั นทึ กเป็ นยอดขายแทน
(Chaweevanichayakul, 2007; Kampanatkoson, &
Thangrueanrat, 2008; Charoenkitjarukorn, 2013;
Bumrungyat, & Sutthachai, 2016) และสํา หรั บ
เหตุการณ์ลา่ สุดในปี 2562 Luckin coffee ธุรกิจกาแฟ
ของจีนจดทะเบียนเข้ าตลาดหลักทรั พย์ NASDAQ ใน
สหรัฐอเมริ กา แต่มีการตรวจสอบ พบว่ามีการตกแต่ง
บัญชีโดยการเพิมยอดขายประมาณ 10,000 ล้ านบาท
ในปี นัน ซึงจะเห็นได้ วา่ จากเหตุการณ์ทีกล่าวมาข้ างต้ น
นัน ล้ วนมีสาเหตุมาจากการตกแต่งงบการเงิ น เพือ
บิดเบือนรายการทางบัญชี และผลประกอบการของ
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กิจการ เพือเพิมความน่าเชือถือของข้ อมูลในรายงาน
ทางการเงิน รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้ อบังคับ
และกฎหมายภาษี อากร แสดงให้ เห็นถึงความโปร่ งใสใน
การบริ หารงาน เนืองจากการกํากับดูแลกิจการทีดีเป็ น
ปั จจั ย สํ า คั ญ ประการหนึ งที ทํ า ให้ กระบวนการ
บริ หารงานของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มีประสิทธิภาพ น่าเชือถือ เป็ นการสร้ างความเชือมัน
ให้ นัก ลงทุน ทังในประเทศและต่า งประเทศ ซึงเห็ น
ประโยชน์ ของการกํ า กับดูแลกิ จการทีดี เพื อปกป้อง
สิทธิของตนเองในฐานะผู้ถือหุ้น รวมถึงใช้ งบการเงินใน
การตัดสินใจอย่างมีหลักการได้ และมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตามงบการเงินอาจไม่ได้ แสดงถึงผล
การดําเนินงานทีแท้ จริ งของบริ ษัท เนืองจากกิจการอาจ
มีแรงจูงใจในการตกแต่งกําไร เพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามทีบริ ษัทต้ องการ ผู้บริ หารมักใช้ รายงานทางการเงิน
ประกอบกับการตัดสินใจในการบริ หาร เพือปกปิ ดผล
การดํ า เนิ น งานที แท้ จริ งของบริ ษั ท ต่ อ ผู้ มี ส่ ว น
เกี ยวข้ อ ง โดยการตกแต่ ง กํ า ไรดัง กล่า ว ส่ง ผลต่ อ
ความเทียงตรงของสัญญาณกําไร (earnings signal)
รวมถึ งการเพิ มปั ญหาความไม่ส มมาตรของข้ อ มูล
(information asymmetries) ระหว่างผู้บริ หารและ
ผู้ใช้ งบการเงินภายนอก การตกแต่งกําไรไม่เพียงแค่
ปกปิ ดผลการดําเนินงานทีแท้ จริ งของบริ ษัทเท่านัน
ยัง มี ก ารบิ ด เบื อ นข้ อ มูล ถึ งแนวโน้ ม การเติ บ โตของ
รายได้ และกํ าไร ซึงช่ วยให้ ผ้ ูบริ หารสามารถควบคุม
ความคาดหวังที บุคคลภายนอกมี ต่อ การเติ บ โตของ
บริ ษัทได้ อีก (McNichols, & Stubben, 2008) ดังนัน
เพือช่วยให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียต่าง ๆ ได้ รับประโยชน์จาก
ผลการดําเนินงานของผู้บริ หารมากทีสุด จึงพยายาม
เพิมการควบคุมให้ มีความเข้ มงวด เพือไม่ให้ ผ้ บู ริ หาร
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มีพฤติกรรมทีจะตกแต่งกําไรโดยการใช้ ดลุ ยพินิจ ทําให้
เกิดรายการมากขึน เนืองจากการตกแต่งกําไรผ่านรายการ
คงค้ าง (accrual-based earning management) และ
ให้ ผ้ บู ริ หารกระทําได้ ลําบากมากขึน (Demski, 2004;
Ewert, & Wagenhofer, 2005)
การตกแต่ งกําไร (earnings management)
ได้ ให้ ความหมายของการตกแต่งกําไรไว้ วา่ “การทีผู้บริ หาร
กิจการใช้ ดลุ ยพินิจในการจัดทํารายงานทางการเงิน หรื อ
การปรับเปลียนรายการทางธุรกิจโดยมีวตั ถุประสงค์ไม่วา่
จะเป็ นการทําให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียของกิจการเกิดความเข้ าใจผิด
ในผลการดําเนินงานของกิจการ หรื อการทรงอิทธิ พล
ต่อผลประโยชน์ตามสัญญาอืน ๆ ทีอ้ างอิงกับผลการ
ดําเนินงานของกิจการ” ประเด็นสําคัญจากความหมาย
ข้ างต้ น คือ การตกแต่งกําไรทําให้ ผลการดําเนินงาน
ของกิ จการที รายงานต่อ สาธารณชนหรื อหน่วยงาน
ภาครัฐไม่เป็ นไปอย่างทีควรจะเป็ น ซึงการตกแต่งตัวเลข
ทางบัญชีของผู้บริ หารของกิจการสามารถทําได้ 2 ทาง
คือ 1) วิธีการทางบัญชี เป็ นการใช้ การประมาณการ
ในการจัดทําบัญชีหรื อเรี ยกว่าการประมาณการจํานวน
คงค้ าง (accounting/accruals earnings management)
เพือปรับเปลียนรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายบางตัวทีต้ องมีการ
ใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการ เช่น การประมาณการ
จํ า นวนค่าเผื อหนีสงสัยจะสูญ เป็ นต้ น การเพิมลด
ประมาณการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ จะส่งผลให้ กําไร
ลดลงหรื อเพิมขึนได้ ตามต้ องการ 2) วิธีการปรับแต่ง
กําไรโดยการปรับเปลียนรายการทางธุรกิจต่าง ๆ (real
(activity) earnings management) เช่น การลดค่าใช้ จา่ ย
ในการโฆษณา การลดค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม เป็ นต้ น
ซึงส่วนใหญ่หวังผลในการเพิมกําไรของกิจการ (Healy,
& Wahlen, 1999; Tummanon, 2000)
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ทั งนี เพื อปรั บ เปลี ยนผลการดํ า เนิน งาน
หรื อตัวเลขกําไรขาดทุนให้ เป็ นไปตามความต้ องการ
นอกจากนีผู้บริ หารกิ จการอาจใช้ วิธีการดังกล่าวใน
การปรับกําไรให้ น้อยลงในช่วงเวลาทีมีกําไรมาก และ
ปรับกําไรให้ มากขึนในช่วงเวลาทีมีกําไรน้ อย เพือลด
ความผัน ผวนของกํ า ไรซึ งเรี ย กว่ า การเกลี ยกํ า ไร
(profit distribution) นักวิจัยทางการบัญชีทีศึกษาการ
ตกแต่งบัญชีสว่ นใหญ่ศกึ ษาการประมาณการจํานวน
คงค้ างทีเกินปกติของกิจการ โดยมีแนวคิดว่าจํานวน
คงค้ างทีเกินปกติ (abnormal/discretionary accruals)
เป็ นผลจากความพยายามทีจะตกแต่งกําไรของกิจการ
หรื ออีกนัยหนึงคือ การตกแต่งบัญชีด้วยจํานวนคงค้ าง
จะส่งผลให้ จํานวนคงค้ างของกิจการ มีจํานวนมากกว่า
หรื อน้ อยกว่าจํ านวนทีควรจะเป็ น (non-discretionary
accruals) บนพืนฐานของจํานวน รายได้ หรื อสินทรัพย์
ทีกิจการมีอยู่ ณ ช่วงเวลาหนึง (Jones, 1991) นักวิจยั
สาขาบัญ ชี ยัง ใช้ จํ า นวนคงค้ า งที เกิ น ปกติ นี ในการ
พิจารณาคุณภาพของข้ อมูลทางการบัญชี โดยจํานวน
คงค้ างทีเกิ นปกติทีมีจํานวนสูงจะสือถึงข้ อมูลบัญชี
ของกิจการมีคณ
ุ ภาพตํา (Phetruen, 2018)
ดังนัน การกํ ากับดูแลกิจการทีดี เป็ นกลไกที
จัดให้ มีขนเพื
ึ อแสดงให้ เห็นถึงระบบการบริ หารจัดการ
ของบริ ษัททีมีประสิทธิ ภาพโปร่ งใสตรวจสอบได้ ซึง
ช่ ว ยสร้ างความเชื อมันและความมันใจต่อ ผู้ถื อ หุ้น
นักลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมทังส่งเสริ มการเติบโต
อย่างยังยืนของบริ ษัท ทังนีเมือหน่วยงานกํากับดูแล
ของแต่ละประเทศได้ กําหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนมี
ลักษณะการดําเนินงานทีมีการกํากับดูแลกิจการทีดี
ทําให้ ภาพรวม สามารถเชือได้ วา่ คุณภาพของรายงาน
ทางการเงินของบริ ษัททีมีการกํากับดูแลกิจการทีดีจะ
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มีความน่าเชือถือสูงกว่าคุณภาพของรายงานทางการ
เงิ น ของบริ ษั ท ที ไม่มีก ารกํ า กับดูแ ลกิ จ การที ดี โดย
เครื องมือทีใช้ เป็ นกลไกสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ
ทีดี คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee)
มีงานวิจยั ทีศึกษาคุณลักษณะต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อการตกแต่งกําไร จึงทําให้ เกิดคําถามขึนว่า
ระดับความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการจากการ
จัดตังคณะกรรมการตรวจสอบ หรื ออันเป็ นทีมาของ
งานวิจยั นี ซึงมีงานวิจัยทีศึกษาเกียวกับคุณลักษณะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบกับการตกแต่งกําไรเป็ น
จํานวนมาก เช่น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรู้
ความเชียวชาญด้ านการบัญชีหรื อการเงินจะส่งผลให้
กิจการมีการจัดการกําไรทีลดลง (Xie, Davidson, &
DaDalt, 2003) ผลการศึกษาของสัดส่วนความเป็ นอิสระ
ของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ เชิงลบ
กับ ขนาดของรายการคงค้ า งเกิ น ปกติ เ ช่ น เดี ย วกัน
นอกจากนี ยัง พบว่ า จํ า นวนครั งในการประชุ ม ของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ เชิ งลบกับ
รายการคงค้ างเกินปกติ (Klein, 2002) และมีงานวิจยั
ทีพบว่าจํ านวนกรรมการตรวจสอบมีความสัมพัน ธ์
เชิงบวกต่อคุณภาพของกําไร (Baxter, & Cotter, 2009)
และยังมีงานวิจัยทีพบว่า สัดส่วนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีเป็ นเพศหญิงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการ
ตกแต่งกําไร (Thiruvadi, & Huang, 2011; Qi, & Tian,
2012) งานวิจยั ในอดีตทีศึกษาเกียวกับตัวแบบการวัด
การตกแต่งกําไรผ่านรายการคงค้ างทีขึนอยู่กบั ดุลยพินิจ
ของผู้บริ หารเป็ นจํานวนมาก โดยผลของงานวิจยั เหล่านี
ทํ า ให้ ได้ ตั ว แบบสํ า หรั บ การวั ด รายการคงค้ างที
ขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริ หารหลากหลายตัวแบบ
(DeAngelo, 1986; Jones, 1991; Dechow, Sloan, &
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Sweeney, 1995; Dechow, & Dichev, 2002;
McNichols, 2002; Chamchoy, 2015) ทังนีตัวแบบที
ได้ รับความนิยมสูงสุด คือ modified Jones model
ซึงวัดรายการคงค้ างทีขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้บริ หาร
โดยการนํ ารายการคงค้ างรวมหักออกด้ วยรายการ
คงค้ างจากการดําเนินธุรกิจ โดยมีตวั แบบ ดังสมการ (1)
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ช่วงปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้ นไป โดยเก็ บข้ อมูลทุติยภูมิ
จากฐานข้ อมู ล งบการเงิ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ง ประเทศไทย SETSMART รายงานประจํา ปี
แบบรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 และรายงานประจําปี
ในปี 2561 สําหรั บตัวแปรสินทรั พย์ รวมปี ก่อน (t-1)
รวมจํ า นวนประชากรทั งสิ น 567 บริ ษั ท และเลื อ ก
ตัวอย่างด้ วยวิธีเจาะจง (purposive sampling) คือ
∆Revt - ∆Rect
TCAt
1
PPEt
=
+ 1
+ 2
(1) ตัดบริ ษัททีมีข้อมูลไม่ครบถ้ วนทุกตัวแปรออกจํานวน
TAt-1
TAt-1
TAt-1
TAt-1
115 บริ ษัท จึ งได้ จํานวนกลุ่มตัว อย่างทีนํ ามาใช้ ใ น
การวิเคราะห์ 452 บริ ษัท ในการวิจยั ครังนีได้ กําหนด
โดยที
TCAt = รายการคงค้ างรวมของบริษัทในปี ที t
สมมติฐานไว้ ดงั ต่อไปนี
TAt-1 = สินทรัพย์รวมของบริ ษัทในปี ที t-1
H1: การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การมี ผ ลกระทบต่ อ
∆Revt = รายได้ จากการขายของบริ ษัทในปี ที t
รายการคงค้ างทีขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้บริ หาร
∆Rect = การเปลียนแปลงของลูกหนีการค้ าของบริษัทใน
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล และสถิ ติ ที ใช้
งวดที t
เมื อเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล และทํ า การลงข้ อมู ล แล้ ว
PPEt = สินทรัพย์ถาวร คือทีดิน อาคาร อุปกรณ์ของ
บริ ษัทในปี ที t
จากนั นนํ า ไปประมวลผล ด้ วยโปรแกรมทาง
= ค่าสัมประสิทธิ†ของรายการคงค้ าง
คอมพิ ว เตอร์ โดยการทดสอบสมมติ ฐ านในการ
วิจัยครังนีได้ มีการกําหนดระดับการมีนยั สําคัญทาง
วิธีการศึกษา
สถิ ติ ที ระดับ 0.05 จากนันทํ า การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล
การวิจัยครั งนี เป็ นการศึก ษาความสัม พัน ธ์ ทางสถิติ
ระหว่างการกํากับดูแลกิจการทีดีกับการตกแต่งกําไร
สถิ ติ เชิ งพรรณนา ได้ แก่ ค่าสูงสุด ค่าตํ าสุด
ผ่านรายการคงค้ างโดยใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หารของ ค่าเฉลีย และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
บริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
สถิ ต ิเ ชิ ง อนุม าน ได้ แ ก่ ค่า สัม ประสิท ธิ†
ไทย ซึงทําการศึกษาในกลุม่ อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดย สหสัม พัน ธ์ แ บบเพีย รสัน (Pearson correlation)
ยกเว้ นบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจการเงิน ได้ แก่ หมวดเงินทุน และการวิเ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ (multiple
และหลัก ทรั พ ย์ หมวดประกัน ภัย และประกัน ชี วิ ต regression analysis)
กลุม่ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนเพือการลงทุน
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย สําหรับการทดสอบ
ในอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัททีอยู่ในหมวดฟื นฟูกิจการ การตกแต่งกําไรใช้ ตวั แบบ modified Jones model
บริ ษัททีแสดงข้ อมูลไม่ครบถ้ วน และบริ ษัททีได้ เข้ า ซึงเป็ นตัวแบบทีได้ รับความนิยมสูงสุดในการทดสอบ
ร่ วมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตกแต่งกําไร ดังสมการ (2)
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DCA =

0

+

1

ACSIZEt +

2

ACEXPt +

3

ACFEt +

4

ACMEETt +

5 LEVt +

6

SIZEt +

7 Growtht

8

CFOt +

9

Mkt.Var.t

(2)

โดยที
DCA
ACSIZEt
ACEXPt
ACFEt
ACMEETt
LEVt
SIZEt
Growtht
CFOt
Mkt.Vart

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้ างทีขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้บริ หาร
ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบทีมีความรู้ ความเชียวชาญด้ านการบัญชีหรื อการเงิน
สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบทีเป็ นเพศหญิง
ความถีในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ระดับการก่อหนีของบริ ษัทคํานวณจากอัตราส่วนหนีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม
ขนาดของบริ ษัทหาจากลอการิ ทมึ ธรรมชาติของสินทรัพย์รวม
การเติบโตของบริ ษัทหาจากการเปลียนแปลงของสินทรัพย์
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริ ษัทปรับปรุ งด้ วยสินทรัพย์รวม
มูลค่าตลาดของบริ ษัท
ค่าสัมประสิทธิ†ของรายการคงค้ าง

โดยวิ ธี การวิ เคราะห์ ข้ อมูลในการวิ จัยครั งนี
มี 5 ขันตอน จากแนวคิ ด ที ว่ า รายการคงค้ างรวม
ของบริ ษั ท (total current accrual หรื อ TCA)
ดังสมการ (3)

NIt = กําไรสุทธิก่อนรายการพิเศษของบริ ษัทในปี ที t
CFOt = กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
บริ ษัทในปี ที t
TAt-1 = สินทรัพย์รวมของบริ ษัทในปี ที t-1

DCA = TCA – NDCA

ขั นW ตอนที 2 นํา รายการคงค้ า งทังหมดที
คํานวณได้ ไปแทนค่าในแบบจําลอง modified Jones
model (Jones, 1991) เพือประมาณค่าสัมประสิทธิ†
ดังสมการ (5)

(3)

โดยที
DCA = รายการคงค้ างทีขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของ
ผู้บริ หารของบริ ษัทในปี ที t
TCA = รายการคงค้ างรวมบริ ษัท
NDCA= รายการคงค้ างทีไม่ขนอยู
ึ ่กบั ดุลพินิจของ
ผู้บริ หารของบริ ษัทในปี ที t

TCAt
TAt-1

ขันW ตอนที 1 คํานวณหารายการคงค้ างทังหมด
(TCA) ดังสมการ (4)
TCA =

NIt - CFOt
TAt-1

โดยที
TCA = รายการคงค้ างรวมบริ ษัท

(4)

=

โดยที
TCAt
TAt-1

1
TAt-1

+

∆Revt - ∆Rect
1

TAt-1

+

2

PPEt
TAt-1

= รายการคงค้ างรวมบริ ษัทในปี ที t
= สินทรัพย์รวมของบริ ษัทในปี ที t-1

∆Revt = รายได้ จากการขายของบริ ษัทในปี ที t
∆Rect = การเปลียนแปลงของลูกหนีการค้ าของบริษัท
ในงวดที t

(5)
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ขันW ตอนที 4 นําผลลัพธ์ ทีได้ จากขันตอนที 3
ไปคํานวณหารายการคงค้ างทีขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของ
ผู้บริ หารในสมการหลัก
ขันW ตอนที 3 นําค่าสัมประสิทธิ† 0 , 2 และ 3
ขันW ตอนที 5 นําผลลัพธ์ จากการคํานวณใน
ทีได้ ไปแทนค่าในแบบจําลอง modified Jones model ขันตอนที 4 มาประมวลผล ในตัวแบบทีใช้ การศึกษา
เพื อหารายการคงค้ างที ไม่ ขึ นอยู่ กั บดุ ลยพิ นิ จของ ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการทีดีกบั การ
ผู้บริ หาร (non-discretionary current accrual : NDCA) ตกแต่งกําไร ทีระบุไว้ ข้างต้ น
ดังสมการ (6)
ผลการศึกษา
∆Revt - ∆Rect
1
PPEt
NDCA = β0 TA + β1
+ β2 TA
(6)
งานวิ จั ย นี พบว่ า มี บ ริ ษั ท ที จดทะเบี ย นใน
TAt-1
t-1
t-1
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในช่ ว งปี พ.ศ.
โดยที
2562 ทุก กลุ่ม อุต สาหกรรมที ใช้ เป็ นกลุ่ม ตัว อย่ า ง
NDCA = รายการคงค้ างทีไม่ขนอยู
ึ ่กบั ดุลยพินิจของ
ทังหมด 452 ตั ว อย่ า ง ซึ งต้ องนํ า ข้ อมู ล ตั ว อย่ า ง
ผู้บริ หาร
ดัง กล่า วไปพิ จ ารณาค่า สถิ ติ พื นฐาน (preliminary
TAt-1 = สินทรัพย์รวมของบริ ษัทในปี ที t-1
statistics) เพือตรวจสอบค่าเฉลีย ค่าสูงสุด ค่าตําสุด
∆Revt = รายได้ จากการขายของบริ ษัทในปี ที t
∆Rect = การเปลียนแปลงของลูกหนีการค้ าของบริษัทใน
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน แล้ วจึงนําไปวิเคราะห์
งวดที t
ผลกระทบด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุต่อไป
PPEt = สินทรัพย์ถาวร คือทีดิน อาคาร อุปกรณ์ของ
โดยข้ อมูลพืนฐานของตัวแปรทีใช้ ในการวิจยั แสดงดัง
บริ ษัทในปี ที t
(Table 1-2)
= ค่าสัมประสิทธิ†ของรายการคงค้ าง
PPEt

= สินทรัพย์ถาวร คือทีดิน อาคาร อุปกรณ์ของ
บริ ษัทในปี ที t
= ค่าสัมประสิทธิ†ของรายการคงค้ าง

Table 1 The sample groups used in the study categorized by industry.
industry group
agriculture and food industry
resource
technology
service
industrial products
consumption goods
real estate and construction
total

total
companies
55
59
39
119
92
41
162
567

companies with incomplete
information
5
10
4
15
6
4
71
115

No. of companies used
in the study
50
49
35
104
86
37
91
452

90

จาก (Table 1) แสดงถึงจํานวนของบริ ษัทที
ทําการวิจยั ในครังนี จํานวน 567 บริ ษัท ซึงประกอบด้ วย
บริ ษั ท ที มี ข้ อ มูล ไม่ค รบถ้ วนตามตัว แปรที ต้ อ งการ
จํานวน 115 บริ ษัท ส่งผลให้ จํานวนบริ ษัททีสามารถ
นํามาใช้ ในการวิจยั ได้ จํานวน 452 บริ ษัท ซึงในจํานวน
บริ ษัททีสามารนํามาใช้ ในการวิจยั ได้ ประกอบไปด้ วย
กลุ่ม อุต สาหกรรมเกษตรและอุต สาหกรรมอาหาร
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จํานวน 50 บริ ษัท กลุม่ อุตสาหกรรมทรัพยากร จํานวน
49 บริ ษั ท กลุ่มอุต สาหกรรมเทคโนโลยี จํ านวน 35
บริ ษัท กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ จํานวน 104 บริ ษัท
กลุ่ม อุต สาหกรรมสิ น ค้ า อุต สาหกรรม จํ า นวน 86
บริ ษัท กลุม่ อุตสาหกรรมสินค้ าอุปโภคบริ โภค จํานวน
37 บริ ษัท และกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้ าง จํานวน 91 บริ ษัท

Table 2 The minimum, maximum, mean and standard deviation of the primary and the dependent variables.
minimum
maximum
mean
Std. deviation
DCA
0.02
122,091.35
1,580.75
6,952.21
1/1
ACSIZE
2.00
5.00
3.15
0.38
ACEXP1/2
0.20
1.67
0.48
0.24
ACFE1/3
0.00
1.00
0.21
0.24
ACMEET1/4
3.00
26.00
7.26
3.45
LEV
0.02
1.23
0.42
0.22
SIZE
213.00
2,355,483.87
31,688.18
131,950.43
GROWTH
-0.62
3.30
0.04
0.26
CFO
-0.45
0.90
0.07
0.10
Mkt.Var
56.68
125,6771.84
26,480.65
98,419.75
valid N (listwise)
note: 1/… = early variant

จาก (Table 2) แสดงให้ เห็นถึงค่าของข้ อมูล
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายการ
คงค้ างที ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ บริ หารอยู่ ที ระดั บ
1,580.75 เท่า มีขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเฉลี ยที 3 คน มี ส ั ด ส่ ว นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทีมีความรู้ ความเชี ยวชาญด้ านการบัญชี
หรื อการเงินร้ อยละ 0.48 มีสดั ส่วนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีเป็ นเพศหญิงร้ อยละ 0.21 และมีความถี
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยเฉลียที
7 ครังต่อปี
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Table 3 The correlation coefficients between the variables (correlations).
DCA
ACSIZE ACEXP ACFE
DCA
1
ACSIZE
0.08
1
**
ACEXP
0.03
-0.14
1
**
ACFE
0.06
-0.02
0.18
1
**
ACMEET
0.22
0.02
0.03
0.11*
LEV
0.06
0.01
0.08
0.04
SIZE
0.92**
0.06
0.01
0.01
GROWTH
0.01
0.00
0.03
-0.00
CFO
0.05
0.03
-0.01
0.03
**
*
Mkt.Var
0.84
0.12
0.04
0.04
**
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ACMEET
1
0.122**
0.209**
0.029
-0.070
0.247**

จาก (Table 3) พบว่า การตรวจสอบความเป็ น
อิสระของตัวแปร โดยค่าสัมประสิทธิ†สหสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปรทีมีคา่ สูงสุด เท่ากับ 0.176 จากการสอบด้ วยสถิติ
Pearson correlations ซึงเป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบทีเป็ นเพศหญิ ง
และตัวแปรสัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบทีมี

LEV
1
0.13**
0.11*
-0.18*
0.07

SIZE
1
0.01
0.01
0.79**

GROWTH
1
-0.01*
0.08

CFO
1
0.08

Mkt.Var
1

ความรู้ ความเชี ยวชาญด้ า นการบัญ ชี ห รื อ การเงิ น
แต่ไม่สง่ ผลกระทบต่อการพิจารณาค่าความสัมพันธ์
และไม่มีตัวแปรใดมีค่าสัมประสิทธิ† สหสัมพันธ์ อันที
จะแสดงให้ เ ห็นถึง ความสัมพันธ์ ร่วมภายในสูงกว่า
ร้ อยละ 60 จึงสามารถเชือได้ วา่ ตัวแปรทีใช้ ในการวิจยั
สามารถแสดงผลออกมาได้ อย่างน่าเชือถือ

Table 4 The determination of tolerances.
model summary2/
model
R
R square adjusted R square
Std. error of the estimate
Durbin-Watson
1/
1
0.94
0.89
0.88
2,371.05
1.81
1/
Predictors: (constant), Mkt.Var, ACEXP, CFO, GROWTH, ACFE, ACSIZE, LEV, ACMEET, SIZE
2/
Dependent variable: DCA

จาก (Table 4) เป็ นการพิจ ารณาความ
คลาดเคลือน พิจารณาจากค่า Durbin-Watson มีค่า
1.81 ซึงอยูใ่ นช่วงระหว่าง 1.50-2.50 แสดงให้ เห็นว่า

ความคลาดเคลือนระหว่างตัวแปรมีความอิสระต่อกัน
จึงไม่มีปัญญาหา autocorrelation หรื อความสัมพันธ์
เชิงอนุกรมในข้ อมูล

92

ว.มทรส. (มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ) 7(1) : 83-95 (2565)

Table 5 The multiple regression analysis values with the enter method.
model
1

(constant)
ACSIZE
ACEXP
ACFE
ACMEET
LEV
SIZE
GROWTH
CFO
Mkt.Var

unstandardized
standardized
coefficients
coefficients
B
Std. error
beta
-493.33 1,060.83
138.69
302.69
0.01
340.82
486.07
0.01
1,221.00
475.83
0.04
19.03
33.86
0.01
-1,501.11
530.31
-0.05
0.04
0.00
0.70
-516.54
437.12
-0.02
426.65 1,168.64
0.01
0.02
0.00
0.28

t
-0.47
0.46
0.70
2.57
0.56
-2.83
26.20
-1.18
0.37
10.37

Sig.
0.64
0.65
0.48
0.01
0.57
0.01
0.00
0.24
0.72
0.00

95% confidence interval for B
lower bound
-2,578.23
-456.19
-614.49
285.78
-47.52
-2,543.35
0.03
-1,375.63
-1,870.13
0.02

upper bound
1,591.56
733.57
1,296.12
2,156.13
85.57
-458.88
0.04
342.54
2,723.42
0.02

collinearity statistics
tolerance
0.96
0.94
0.96
0.91
0.93
0.36
0.96
0.94
0.35

VIF
1.04
1.06
1.05
1.10
1.08
2.78
1.04
1.07
2.88

a. dependent variable: DCA

จาก (Table 5) พบว่าการกํากับดูแลกิจการทีดีมี
ตัวแปรสัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบทีเป็ นเพศหญิง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับรายการคงค้ างทีขึนอยู่
กับดุลยพินิจของผู้บริ หารของบริ ษัท อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยเมือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ†
ที 1,221 อธิบายได้ วา่ หากบริ ษัทมีคณะกรรมการเพศหญิง
เพิมขึน 1 คน จะมีโอกาสทีจะเกิดรายการคงค้ างจากการ
ใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หารเพิมขึน 1,221 เท่า
ส่วนตัวแปร ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบทีมีความรู้ ความ
เชียวชาญด้ านการบัญชีหรื อการเงิน และความถีใน
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบว่ามี
ความสัมพันธ์ กับรายการคงค้ างทีขึนอยู่กบั ดุลยพินิจ
ของผู้บริ หาร ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะแสดง
ให้ เห็นว่าบริ ษัททีมีจํานวนคณะกรรมการตรวจสอบที
มีความรู้ความเชียวชาญ ทีเข้ าร่ วมการประชุมทุกครัง
จะส่งผลให้ กิจการมีผลการดําเนินงานทีถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริ งไม่มีการตกแต่งกําไร อย่างมีนยั สําคัญ

อภิปรายผล
การศึกษากรณีทีบริ ษัทใช้ ปัจจัยคุณลักษณะของ
คณะกรรมการตรวจสอบด้ านคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นตั วแทนของการกํ า กั บ ดู แลกิ จ การที ดี ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า บริ ษัทส่วนใหญ่ในประเทศไทย
มีรายการคงค้ างทีใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หารอยู่ทีระดับ
1,580.75 มีขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เฉลียที 3 คน มีสดั ส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบที
มีความรู้ ความเชี ยวชาญด้ านการบัญชี ห รื อ การเงิ น
ทังหมดร้ อยละ 0.48 มี ส ัด ส่ว นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีเป็ นเพศหญิงทังหมดร้ อยละ 0.21 และมี
ความถี ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเฉลียที 7 ครัง
โดยผลการทดสอบงานวิจัย พบว่า บริ ษัททีมี
การกํากับดูแลกิจการทีดีจะมีระดับรายการคงค้ างที
ขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริ หารตํากว่าบริ ษัททีไม่มี
การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที ดี พิ จ ารณาจากบริ ษั ท ที มี
จํานวนของคณะกรรมการตรวจสอบมากก็จะสามารถ
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เป็ นตัวแทนในการตรวจสอบของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้
บริ ษัททีมีสดั ส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบทีมีความรู้
ความเชียวชาญด้ านการบัญชีหรื อการเงินสูงก็จะส่งผล
ให้ ผ้ บู ริ หารหรื อผู้ถือหุ้น รายย่อยมันใจว่าการปฏิบตั ิหน้ าที
จะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทียงตรง และบริ ษัททีมี
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบบ่อยครังจะสามารถ
ยืนยันได้ ว่าบริ ษัทได้ มีการนําเสนอข้ อมูลทีเป็ นปั จจุบนั
ส่วนจํ านวนคณะกรรมการตรวจสอบทีเป็ นเพศหญิ งมี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับรายการคงค้ างจาก
การใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หาร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.05 กล่าวคือ การทีมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีเป็ นเพศหญิ งเพิมมากขึนจะมีโอกาสในการตกแต่ง
กําไรมากยิงขึน เนืองจากคณะกรรมการตรวจสอบทีเป็ น
เพศหญิงกลัวความเสียง หรื อกลัวผลกระทบในทางลบ
จากการรายงานผลการดํ าเนิ นงานที ไม่ ดี ออกไปให้
ผู้บริ หารทราบ จึงทําให้ คณะกรรมการตรวจสอบทีเป็ น
เพศหญิงตกแต่งกําไรมากกว่าเพศชาย ซึงสอดคล้ องกับ
ผลการศึกษาของ Gavious, Segev, & Yosef (2012)
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โอกาสในการตกแต่งกําไรมากยิงขึน แสดงให้ เห็นว่า
แม้ จะนําแนวคิดด้ านการกํากับดูแลกิจการทีดีมาใช้ กับ
คณะกรรมการตรวจสอบทีเป็ นเพศหญิง การกํากับดูแล
กิจการทีดีจะยังคงมีสว่ นช่วยในการควบคุมการตกแต่ง
กําไรได้ อย่างมีนยั สําคัญ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ ของ
คุณลักษณะของกรรมการตรวจสอบในด้ านอืน ว่ามี
ความสัมพันธ์ กับการตกแต่งกํ าไร ซึงทํ าการปฏิ เ สธ
สมมติฐานว่าบริ ษัททีมีการกํากับดูแลกิจการทีดีจะมี
ระดับรายการคงค้ างทีขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้บริ หาร
ตํากว่าบริ ษัททีไม่มีการกํ ากับดูแลกิ จการทีดี โดยมี
รายการคงค้ างทีใช้ ดุลยพินิจของผู้บริ หารอยู่ทีระดับ
1,580.75 มีขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเฉลีย
ที 3 คน มีสดั ส่วนขอคณะกรรมการตรวจสอบทีมีความรู้
ความเชี ยวชาญด้ านการบัญ ชี หรื อการเงิ น ทังหมด
ร้ อยละ 0.48 มี ส ัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีเป็ นเพศหญิ งทังหมดร้ อยละ 0.21 และมีความถี ใน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยเฉลียที 7 ครัง
ข้ อเสนอแนะงานวิจัยครั งต่อไป ในอนาคตที
ต้ องการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการกํากับดูแล
กิจการทีดีกับการตกแต่งกําไร อาจทําการศึกษาโดย
สรุ ป
ในการวิจยั ครังนี พบว่า การศึกษาความสัมพันธ์ เพิมช่ วงระยะเวลาทีใช้ ในการวิเ คราะห์ การตกแต่ง
ระหว่างการกํากับดูแลกิจการทีดีกับการตกแต่งกําไร กํ า ไร เพื อเป็ นการยื น ยันผลความสัมพัน ธ์ ทีเกิ ด ขึน
ของบริ ษั ท ที จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง หรื ออาจทําให้ ได้ เห็นความสัมพันธ์ ทีแตกต่างออกไป
ประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2562 โดยนําคุณลักษณะ อันเป็ นผลมาจากปั จจัยอืน ๆ ทีแตกต่างกันออกไปใน
ของกรรมการตรวจสอบทัง 4 คุณลักษณะ พบว่า สัดส่วน แต่ละตัวแบบทีใช้ ในการวิเคราะห์
ของคณะกรรมการตรวจสอบทีเป็ นเพศหญิงเป็ นตัวแทน
ของการกํากับดูแลกิจการทีดีจะทําให้ การกํากับดูแลกิจการ
คําขอบคุณ
มี ความสัมพันธ์ ในทิ ศทางเดี ยวกันกับค่าสัมบูรณ์ ของ
ผลการวิจยั ครังนีสําเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยการให้
รายการคงค้ างทีขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้บริ หาร กล่าวคือ คําปรึกษา คําแนะนํา ความช่วยเหลือ แนวคิดในการ
การทีมีคณะกรรมการทีเป็ นเพศหญิงเพิมมากขึนจะมี วิจยั จากรองคณบดี อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชี

94

ว.มทรส. (มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ) 7(1) : 83-95 (2565)

คณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย Dechow, P., Sloan, R., & Sweeney, A. (1995). Detecting
earnings managements. The Accounting Review,
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรี อยุธยา
70, 193-225.
วาสุกรี จึ งขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที เกี ยวข้ อ ง
Demski, J. S. (2004). Endogenous expectations. The
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี
Accounting Review, 79, 229-245.
เอกสารอ้ างอิง
Baxter, P., & Cotter, J. (2009) Audit committees and
earnings quality. Accounting and Finance, 49,
267-290.
Bumrungyat, N., & Sutthachai, S. (2016). A relationship
between real activities earnings management
and debt covenant maintenance of listed
companies in The Stock Exchange of Thailand.
NIDA Business Journal, 19, 94-114. (in Thai)
Chamchoy, S. (2015). The effects of initial public offering
companies period on earnings management
through accruals (research report). Bangkok:
Sriphatum University. (in Thai)
Charoenkitjarukorn, P. (2013). Sarbanes-Oxley act and
overseas corporate governance for good
governance in Thailand. Chulalongkorn Business
Review, 35(138), 94-98. (in Thai)
Chaweevanichayakul, K. (2007). Off balance sheet
business and its impact on financial reports.
Retrieved November 21, 2020, from http://www.
oknation.net/blog/print.php?id=22329 (in Thai)
DeAngelo, L. (1986). Accounting numbers as market
valuation substitutes. A study of management
buyouts of public shareholders. The Accounting
Review, 61, 400-420.
Dechow, P., & Dichev, I. (2002). The quality of accruals
and earnings: The role of accruals estimation
errors. The Accounting Review, 77, 35-59.

Ewert, R., & Wagenhofer, A. (2005). Economic effects of
tightening accounting standards to restrict
earnings management. The Accounting Review,
80, 1101-1124.
Gavious, I., Segev, E., & Yosef, R. (2012). Female
directors and earnings management in hightechnology firms. Pacific Accounting Review
Emerald Article, 24(1), 4-32.
Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the
earnings management literature and its implications
for standard setting. Accounting Horizons, 13(4),
365-383.
Jones, J. J. (1991). Earnings management during import
relief investigations. Journal of Accounting
Research, 29(2), 193-228.
Kampanatkoson, K., & Thangrueanrat, C. (2008). Earnings
management and leverage ratio. Journal of
Accounting Profession, 4(10), 66-78. (in Thai)
Klein, A. (2002). Audit committee, board of director
characteristics and earnings management. Journal
of Accounting and Economics, 33, 375-400.
McNichols, M. (2002). Discussion of the quality of
accruals and earnings. The role of accrual
estimation errors. The Accounting Review, 77,
61-69.
McNichols, M. F., & Stubben, S. R. (2008). Does
earnings management affect firms’ investment
decisions? The Accounting Review, 83(6),
1571-1603.

RMUTSB Acad. J. (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 7(1) : 83-95 (2022)
Phetruen, W. (2018). Earnings management behaviour
and related factors. Journal of Business,
Economics and Communications Volume,
13(1), 30-31.
Qi, B., & Tian, G. (2012). The impact of audit committees’
personal characteristics on earnings management.
evidence from China. The Journal of Applied
Business Research, 28(6), 1331-1343.
Thiruvadi, S., & Huang, H. W. (2011). Audit committee
gender differences and earnings management.
Gender in Management, 26(7), 483-498.
Tummanon, W. (2000). Do you know creative accounting
and profit quality? Bangkok: Ionic Intertrade
Resources. (in Thai)
Xie, B., Davidson III, W. N., & DaDalt, P. J. (2003).
Earnings management and corporate governance:
the roles of the board and the audit committee.
Journal of Corporate Finance, 9(3), 295-314.

95

