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อิทธิพลของความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่ มีเงือนไขและการกํากับดูแล
กิจการทีส่ งผลต่ อการตกแต่ งกําไรโดยใช้ ดุลยพินิจเพือสร้ างรายการ
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาอิทธิพลของความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่มีเงือนไขทีมีต่อการตกแต่งกําไรโดยการ
ใช้ ดลุ ยพินิจเพือสร้ างรายการ อิทธิ พลของการกํากับดูแลกิ จการทีมีผลต่อการตกแต่งกําไรโดยการใช้ ดลุ ยพินิจเพือสร้ างรายการ
และอิทธิพลร่วมของความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่มีเงือนไขและการกํากับดูแลกิจการทีมีต่อการตกแต่งกําไรโดยใช้ ดลุ ยพินิจ
เพือสร้ างรายการ โดยศึกษาจากกิจการทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 จํานวน 348 ตัวอย่าง
งานวิ จัย ใช้ แ บบจํา ลองของ Hayn (1995) เพื อวัด ความระมัด ระวัง ทางบัญ ชี แ บบไม่มี เ งื อนไข ใช้ แ บบจํา ลองของ
Roychowdhury (2006) วัดค่าการตกแต่งกําไรทางบัญชีโดยการใช้ ดลุ ยพินิจเพือสร้ างรายการ และใช้ CG score เพือวัดการ
กํากับดูแลกิจการ วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation analysis) และวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคณ
ู (multiple regression
analysis) ผลการวิจยั พบว่าความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่มีเงือนไขมีอิทธิ พลทางบวกต่อการตกแต่งกําไรโดยการใช้ ดลุ ยพินิจ
เพือสร้ างรายการ และพบว่าเมือบริ ษัทมีความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่มีเงือนไขและการกํากับดูแลกิจการ จะทําให้ การตกแต่ง
กําไรโดยใช้ ดลุ ยพินิจเพือสร้ างรายการลดลง ดังนันนักลงทุนควรเลือกลงทุนในบริ ษัททีมีการกํ ากับดูแลกิจการทีดีเพือหลีกเลียง
ผลกระทบจากการตกแต่งกําไรโดยผู้บริ หาร
คําสําคัญ: การกํากับดูแลกิจการ ความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่มีเงือนไข การตกแต่งกําไรโดยใช้ ดลุ ยพินิจเพือสร้ างรายการ

Abstract
This research aims to study the influence of unconditional accounting conservatism to study the influence of
corporate governance and to study the interaction effect of unconditional accounting conservatism and corporate
governance, on the real earning management. The 348 companies listed on the Stock Exchange of Thailand in 2019
were studied.
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The Hayn's (1995) model was used to measure unconditional accounting conservatism, the Roychowdhury (2006)
model was used to measure real earning management, and the CG Score was used to measure good corporate governance.
Descriptive statistics, correlation analysis and multiple regression analysis were used to examine relationships among
factors. The research found that unconditional accounting conservatism was a positive influence on the real earning
management, and when the company use unconditional accounting conservatism in conjunction with good corporate
governance, this can reduce the positive influence. Therefore, investors should choose to invest in companies with good
corporate governance in order to avoid the effects of profit manipulation by management.
Keywords: corporate governance, unconditional accounting conservatism, real earning management

บทนํา
การบริ หารธุรกิจในปั จจุบนั ผู้ถือหุ้น ซึงเป็ นเจ้ าของ
กิจการมักจ้ างผู้บริ หารมืออาชีพเข้ าไปบริ หารงานแทน
โดยให้ ผลตอบแทนตามผลประกอบการของกิจการ เช่น
เงินโบนัส เงินค่าตอบแทนพิเศษต่าง ๆ หากผลตอบแทน
ไม่เป็ นทีพอใจของผู้บริ หาร จะทําให้ เกิดความขัดแย้ งใน
ผลประโยชน์ หรื อทีเรี ยกว่าปั ญหาตัวแทน ตามทฤษฎี
ตัวแทน (agency theory) ของ Jensen, & Mecking (1976)
โดยผู้บริ หารจะใช้ โอกาสจากการควบคุมนโยบายของบริ ษัท
และทางเลือกของมาตรฐานการบัญชีแสดงข้ อมูลทางบัญชี
ให้ มีผลการดําเนินงานทีสูง การกระทําดังกล่าวอาจเรี ยก
ได้ ว่าเป็ นการตกแต่งกําไรทางบัญชีซึงมี 2 ลักษณะ
คือการตกแต่งกําไรโดยใช้ ดลุ ยพินิจผ่านรายการคงค้ าง
(discretionary accrual-based earning management)
กับการตกแต่งกําไรแบบใช้ ดลุ ยพินิจเพือสร้ างรายการ
ทางธุรกิจ (real activities manipulation or real earning
management) (Roychowdhury, 2006) จึงเป็ นหน้ าที
ของคณะกรรมการบริ ษัททีจะต้ องมีมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการตกแต่งกําไรดังกล่าว และหนึงในวิธีการที
คณะกรรมการใช้ คือ การเลือกใช้ นโยบายการบัญชีทีมี
หลักความระมัดระวัง คือ ระวังมิให้ กิจการบันทึกรายการ
รายได้ และสินทรัพย์สงู เกินไป บันทึกรายการหนีสิน

และค่าใช้ จ่ายทีตําเกินไป เช่น การตังค่าเผือหนีสงสัยจะ
สูญสูง ๆ การรั บรู้ รายการค่าใช้ จ่ายในการวิจัย หลักการ
ดังกล่าวเรี ยกว่า "ความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่มี
เงือนไข" (unconditional accounting conservatism)
ซึงแตกต่างจากหลักความระมัดระวังทางบัญชีแบบมี
เงือนไข โดยหลักการรับรู้คา่ ใช้ จ่ายทีไวกว่าการรับรู้รายได้
จะอาศัยเงือนไขสถานการณ์แวดล้ อมทางธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม การทีคณะกรรมการบริ ษัทใช้ หลัก
ความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่มีเงือนไข เพือควบคุม
การตกแต่งกําไรโดยใช้ ดลุ ยพินิจผ่านรายการคงค้ างนัน
อาจจะนําไปสูพ่ ฤติกรรมทีผู้บริ หารจะตกแต่งกําไรโดย
การใช้ ดลุ ยพินิจทําให้ เกิดรายการเพิมขึน ถึงแม้ การสร้ าง
รายการนันจะมีต้นทุนทีมากกว่า แต่เป็ นจุดทียากต่อการ
ตรวจสอบ (Demski, 2004; Ewert, & Wagenhofer, 2005)
โดยผลการศึกษาในต่างประเทศ ยังพบว่าความระมัดระวัง
ทางบัญชีแบบไม่มีเงือนไขมีความสัมพันธ์ ไปในทิศทาง
เดียวกับการตกแต่งกําไรทางบัญชีโดยการใช้ ดลุ ยพินิจ
เพือการสร้ างรายการ (Alarlooq, Aslani, & Azadi, 2014)
ดังนัน คณะกรรมการบริ ษัทจึงต้ องอาศัยหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี (good corporate governance) เพือเป็ น
การควบคุมผู้บริ หาร ไม่ให้ นําเสนอข้ อมูลทางบัญชีทีตํา
หรื อสูงเกินความเป็ นจริ ง เพือสร้ างความเชือมันให้ กบั

RMUTSB Acad. J. (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 7(1) : 55-67 (2022)

บุคคลภายนอกทีเป็ นทังผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรื อผู้ทีมี
ส่วนได้ เสีย และยังส่งเสริ มการเติบโตอย่างยังยืนของบริ ษัท
(Bunjai, & Nakprasit, 2019) โดยการวิจยั ในอดีตยังไม่มี
ผู้ศกึ ษาในลักษณะของการใช้ ความระมัดระวังทางบัญชี
ร่ ว มกับ การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การเพื อควบควบคุม การ
ตกแต่งกําไร ด้ วยเหตุนี จึงเกิดเป็ นคําถามงานวิจยั ว่า
หลักความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่มีเงือนไขและการ
กํ ากับดูแลกิ จการจะทํ าให้ การตกแต่ งกํ าไรทางบัญชี
โดยการใช้ ดลุ ยพินิจเพือการสร้ างรายการลดลงได้ หรื อไม่
ซึงผลของการศึกษาจะสามารถให้ ข้อมูลแก่หน่วยงาน
กํากับดูแลทีจะใช้ เป็ นมาตรการสําหรับการสร้ างความ
โปร่งใสในการนําเสนอข้ อมูลทางการเงินต่อไป
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. ศึกษาอิทธิพลของความระมัดระวังทางบัญชี
แบบไม่มีเงื อนไขที มีต่อการตกแต่งกํ าไรโดยการใช้
ดุลยพินิจเพือสร้ างรายการ
2. ศึกษาอิทธิพลของการกํากับดูแลกิจการทีมี
ต่อการตกแต่งกําไรโดยการใช้ ดลุ ยพินิจเพือสร้ างรายการ
3. ศึกษาอิทธิ พลร่ วมของความระมัดระวังทาง
บัญชีแบบไม่มีเงือนไขและการกํากับดูแลกิจการทีมี
ต่อการตกแต่งกําไรโดยใช้ ดลุ ยพินิจเพือสร้ างรายการ
ทบทวนวรรณกรรม
ความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่ มีเงือนไข
(unconditional accounting conservatism) คือวิธีปฏิบตั ิ
ทางบัญชีทีทําให้ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิตํา
เนืองจากการกําหนดกระบวนการทางบัญชีไว้ ล่วงหน้ า
ตังแต่เริ มต้ น (Beaver, & Ryan, 2005) โดยไม่คํานึงถึง
ระยะเวลาการใช้ ประโยชน์ในสินทรัพย์นนั แต่บริ ษัทจะ
ยอมรับตังแต่แรกในการรับรู้มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
สุทธิทีตํากว่ามูลค่าตลาดทีคาดว่าจะได้ รับของสินทรัพย์นนั
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เช่น การคิดค่าเสือมราคาแบบยอดลดลงสองเท่าแทน
วิธีการคิดค่าเสือมราคาแบบเส้ นตรง ทังทีวิธีเส้ นตรงอาจ
สะท้ อนถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ทีดีกว่าทําให้
มูลค่าของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินตํากว่าที
ควรจะเป็ น
ความระมัดระวังทางบัญชีแบบมีเงือนไข
(conditional accounting conservatism) คือ ความต้ องการ
ทีจะตรวจสอบผลกําไรมากกว่าผลขาดทุน ส่งผลให้
การรับรู้ ผลขาดทุนในรายงานทางการเงินนัน ไวกว่า
การรับรู้ กําไรในสถานการณ์ทีเลวร้ าย ผู้เสนอแนวคิดนี
คือ Basu (1997) และประยุกต์ใช้ กบั หลักการบัญชีที
เกียวข้ องกับราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้ รับ
แล้ วแต่ราคาใดจะตํากว่าของสินค้ าคงเหลือ การด้ อยค่า
ของสินทรัพย์ระยะยาวเมือบริ ษัทนันสูญเสียความสามารถ
ในการแข่งขัน หรื อ การลดลงของมูลค่าสินค้ าทีเกิดจาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
การตกแต่ งกําไรโดยใช้ ดุลยพินิจผ่ านรายการ
คงค้ าง (discretionary accrual-based earning
management) คือ การตกแต่งกําไรโดยการเปลียนแปลง
หลักการบัญชีหรื อเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี
เพือปรับเปลียนตัวเลขงบการเงินตามทิศทางทีผู้บริ หาร
ต้ อ งการ ซึ งไม่ ก ระทบต่ อ การดํ า เนิ น งานจริ ง และ
กระแสเงินสดของกิจการ เนืองจากการเปลียนแปลง
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบผ่านรายการคงค้ างทางบัญชี
เท่านัน เช่น หากผู้บริ หารต้ องการให้ มีกําไรเพิมขึนใน
ปี ปั จจุบนั จะทําการลดประมาณการหนีสงสัยจะสูญ
ให้ ตํากว่าทีควรจะเป็ น หรื อการเปลียนแปลงประมาณ
การหนีสิน เป็ นต้ น (Roychowdhury, 2006)
การตกแต่ งกําไรแบบใช้ ดุลยพินิจเพือสร้ าง
รายการทางธุรกิจ (real activities manipulation or
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real earning management) คือ การตกแต่งกําไรที
กระทบต่อการดําเนินงาน และกระแสเงิ นสดจากการ
ดําเนิ นงานของบริ ษัทจริ ง ซึงวิธี นีเป็ นการตัด สินใจ
เชิงกลยุทธ์ อันก่อให้ เกิดผลกระทบในระยะยาว เช่น
หากกิ จการต้ องการให้ ปีนีมีกําไรทีสูงขึน จึงกํ าหนด
งบประมาณสําหรับการลงทุนในการวิจยั และพัฒนา
ให้ ลดลง ซึงจะส่งผลให้ กิจการไม่สามารถพัฒนาสินค้ า
ให้ เหมาะสมต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ และยอดขาย
ในอนาคตอาจลดลง (Roychowdhury, 2006)
การกํากับดูแลกิจการ (corporate governance)
ตามคํานิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน
หมายถึง ระบบการจัดการโครงสร้ างและความสัมพันธ์
ระหว่างคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารและผู้ถือหุ้น เพือสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขันนําไปสูก่ ารเพิมมูลค่าให้ กบั
ผู้ถือหุ้น และการเจริ ญเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทีเกียวข้ อง (The Stock
Exchange of Thailand, 2012)
คะแนนการกํากับดูแลกิจการ (corporate
governance score) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิ “การกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท
จดทะเบียน” ให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG
scorecard (Charoenkijjarukorn, 2013) โดยคะแนน
การกํากับดูแลกิจการ (CG score) เป็ น 5 ช่วง เริ มจาก
ผ่าน พอใช้ ดี ดีมาก และดีเลิศ หากบริ ษัทมีข้อมูล
ไม่ครบถ้ วน หรื อไม่นํ าส่ง เอกสารทีเกี ยวข้ องในการ
ประเมิ น จะมี ค ะแนนเป็ น 0 ทังนี ตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทยจะแสดงข้ อ มูล เฉพาะบริ ษั ท ที ได้
คะแนน 3 คะแนนขึนไป
งานวิ จัย ในอดี ต แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หลัก ความ
ระมัดระวังทางบัญชีนนช่
ั วยลดโอกาสการตกแต่งกําไร
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ของบริ ษัทลงได้ (Watts, 2003; Guay, & Verrecchia,
2006; Chen, Hemmer, & Zhang, 2007) อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีงานวิจยั บางส่วนทีพบว่าเมือกิจการมีการควบคุม
ทีเข้ มงวดกลับเป็ นการลดประสิทธิภาพของการกํากับ
ดูแลกิจการ ทําให้ ผ้ ูบริ หารตกแต่งกําไรด้ วยวิธีการใช้
ดุลยพินิจเพือสร้ างรายการแทนการตกแต่งกําไรโดยใช้
ดุลยพินิจผ่านรายการคงค้ าง (Demski, 2004; Ewert,
& Wagenhofer, 2005) โดยผลการศึกษาของ Alarlooq,
Aslani, & Azadi (2014) ในประเทศอิหร่ าน แสดงให้ เห็น
ว่าความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่มีเงือนไขมีอิทธิ พล
ทางบวกกับการตกแต่งกํ าไรโดยการใช้ ดุลยพินิจใน
การสร้ างรายการ เช่ น เดี ย วกั บ ผลการศึ ก ษาของ
Phattharathawisuk (2017) ในประเทศไทย ที พบว่ า
ความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่มีเงือนไขสนับสนุนให้ มี
การตกแต่งกําไรโดยการใช้ ดลุ ยพินิจเพือสร้ างรายการ
มากขึน ผลการศึกษาในอดีตดังกล่าว เป็ นการศึกษาถึง
อิทธิพลของความระมัดระวังทางบัญชี ซึงเป็ นตัวแปรต้ น
ทีมีตอ่ การตกแต่งกําไรของบริ ษัท ซึงเป็ นตัวแปรตาม
จากกรอบแนวคิดการวิจยั ของ Phattharathawisuk
(2017) ผู้วิจยั ได้ เพิมเติม เทอมปฏิสมั พันธ์ ของความ
ระมัดระวังทางบัญชีกบั CG score เป็ นตัวแปรต้ นอีก
1 ตัว เพือศึกษาอิทธิพลร่ วมของความระมัดระวังทาง
บัญชีกบั การกํากับดูแลกิจการทีมีต่อการตกแต่งกําไร
ทางบัญชี และจากวรรณกรรมในอดีตทีพบว่า ขนาดของ
บริ ษัท อัตราส่วนหนีสินของกิจการ อัตราส่วนมูลค่าตลาด
ต่อมูลค่าทางบัญชี และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตกแต่ง กํ า ไรทางบัญ ชี (Alarlooq,
Aslani, & Azadi, 2014; Phattharathawisuk, 2017)
ผู้วิจยั จึงเพิมเติมตัวแปรเหล่านีไว้ เป็ นตัวแปรควบคุม
ดัง (Figure 1)
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dependent variable
- real earning management (RM)

independent variables
- unconditional accounting conservatism (CO)
- corporate governance (CG)
- unconditional accounting conservatism and
corporate governance (CO*CG)

-

control variables
firm size (SIZE)
leverage ratio (LEV)
price to book value ratio (GROWTH)
return on asset ratio (ROA)

Figure 1 Research conceptual framework.
วิธีการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจัยครั งนีเก็ บข้ อมูลจากงบการเงิ นและ
รายงานประจํ า ปี ของบริ ษั ท ที จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรั พย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ ข้อมูลในปี 2562
มีจํานวนทังสิน 636 บริ ษัท ครอบคลุม 7 กลุม่ อุตสาหกรรม
ประกอบด้ ว ย เกษตรและอุต สาหกรรม ทรั พ ยากร
เทคโนโลยี บริ การ สินค้ าอุตสาหกรรม สินค้ าอุปโภค
บริ โภค อสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง โดยไม่รวม
กลุ่มธุรกิจการเงินเนืองจากมีรูปแบบในการนําเสนอ
งบการเงินแตกต่างจากลุ่มอืน และคัดเลือกตัวอย่าง
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ด้ วยวิธีเ จาะจง (purposive sampling) เพือให้ ไ ด้
กลุ่ม ตัว อย่า งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข องการวิจัย
โดยตั ด ข้ อมู ล ของบริ ษั ท ที อยู่ ร ะหว่ า งการฟื นฟู
การดําเนินงาน และบริ ษัททีเข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอน
คงเหลื อ กลุ่ม ตัว อย่า งของบริ ษั ท ที ใช้ ในการศึ ก ษา
ทังหมดจํานวน 348 บริ ษัท
2. แบบจําลอง ตัวแปร และการวัดค่ าตัวแปร
การวิจยั ได้ ใช้ แบบจําลองเพือทดสอบอิทธิพล
ของความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่มีเงือนไขและ
การกํากับดูแลกิจการทีมีต่อการตกแต่งกําไรโดยการ
ใช้ ดลุ ยพินิจเพือสร้ างรายการ ดังแบบจําลอง 1
,

+

,

+

,

+

!, + #,

การตกแต่งกําไรทางบัญชีโดยการใช้ ดลุ ยพินิจเพือสร้ างรายการ
ความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่มีเงือนไข
การกํากับดูแลกิจการ วัดด้ วย CG score ทีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2562
ความระมัดระวังทางบัญชีและการกํากับดูแลกิจการ
ขนาดของบริ ษัท คํานวณจาก ลอกาลิทมึ ธรรมชาติของสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนีสินของกิจการ คํานวณจากหนีสินรวม/สินทรัพย์รวม
อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี คํานวณจาก มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด/มูลค่าตามบัญชี
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ คํานวณจาก กําไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม
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ให้ กิจการแสดงกําไรเป็ น 0 ทังทีจริ งแล้ วขาดทุน และ 2)
หลีกเลียงการแสดงผลการดําเนินงานทีตํากว่าปี ก่อน
จึงแสดงกําไรให้ เพิมจากปี ก่อนเพียงเล็กน้ อย (Hayn,
1995; Burgstahler, & Dichev, 1997; Degeorge, Patel,
& Zeckhauser, 1999; Jacob, & Jorgensen, 2007)
ดังนัน บริ ษัททีมีข้อมูลกําไรปี ปั จจุบนั เป็ น 0 และกําไรที
เพิมขึนจากปี ก่อน อยูใ่ นช่วง 0 - 0.1 เป็ นบริ ษัททีมีแนวโน้ ม
การตกแต่งกําไร และบริ ษัททีเหลืออยูเ่ ป็ นบริ ษัททีไม่มี
แนวโน้ มตกแต่งกําไร จากนันผู้วิจยั นําข้ อมูลทางการเงิน
ของบริ ษั ทที ไม่ มี แนวโน้ มตกแต่ งกํ าไร มาคํ านวณ
หาค่าสัมประสิทธิ‰ตามแบบจําลอง 2 และแบบจําลอง
3 เพือให้ ได้ Normal DISEXP และ Normal PROD

การวัดค่าการตกแต่งกําไรทางบัญชีโดยการ
ใช้ ดุล ยพิ นิ จ เพื อสร้ างรายการ ใช้ แบบจํ า ลองของ
Roychowdhury (2006) โดยวัดรายจ่ายทีอยูใ่ นดุลยพินิจ
ของผู้บริ หารทีแตกต่างจากปกติ (abnormal discretionary
expenses) และต้ นทุนการผลิตทีแตกต่างจากปกติ
(abnormal production cost) จึงต้ องระบุกลุม่ ตัวอย่าง
ทีมีรายจ่ายปกติทีอยูใ่ นดุลยพินิจของผู้บริ หาร และต้ นทุน
การผลิตปกติ โดยการคัดเลือกจากบริ ษัททีไม่มีแนวโน้ ม
การตกแต่งกําไร
งานวิจยั นีได้ พิจารณาเกณฑ์ 2 ข้ อ ของบริ ษัท
ทีมีแนวโน้ มตกแต่งกําไรเพือสร้ างความเชือมันแก่นกั ลงทุน
และผู้ถือหุ้น คือ 1) หลีกเลียงการแสดงขาดทุน จึงตกแต่ง
&
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ค่าใช้ จ่ายทีอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หาร ซึง ณ ทีนีคือ ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารปี ปั จจุบนั
สินทรัพย์รวมปี ก่อน
ยอดขายปี ก่อน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ปีก่อน คํานวณจาก กําไรสุทธิปีก่อน/สินทรัพย์รวมปี ก่อน
การเติบโตของยอดขาย คํานวณจากการเปลียนแปลงของยอดขาย/ยอดขายปี ก่อน
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ต้ นทุนการผลิต ซึงคํานวณจาก ต้ นทุนขาย + การเปลียนแปลงของสินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์รวมปี ก่อน
สินทรัพย์รวมปี ปั จจุบนั
ยอดขายปี ปั จจุบนั
การเปลียนแปลงของยอดขาย
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ปีก่อน คํานวณจาก กําไรสุทธิปีก่อน/สินทรัพย์รวมปี ก่อน
การเติบโตของยอดขาย คํานวณจากการเปลียนแปลงของยอดขาย/ยอดขายปี ก่อน
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เมื อหาค่ า สัมประสิ ท ธิ‰ จ ากแบบจํ า ลอง 2
และแบบจําลอง 3 แล้ ว นําค่าสัมประสิทธิ‰ ดงั กล่าว
ไปแทนค่าในแบบจํ าลอง 2 และแบบจํ าลอง 3
อีก ครั ง ในกลุ่ม ตัว อย่า งทังสิน 348 ตัว อย่า ง และ
คํ า นวณหาค่า รายจ่า ยปกติที อยู่ใ นดุล พิน ิจ ของ
ผู้บ ริ ห าร (normal discretionary expense) และ
ต้ น ทุน การผลิต ปกติ (normal production cost)
ของทุกบริ ษัท นํา ค่าใช้ จ่ ายดังกล่าวไปลบออกจาก
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารทีเกิดขึนจริ ง (actual
discretionary expense) และต้ น ทุน การผลิต ที
เกิดขึนจริ ง (actual production cost) จึงจะได้ รายจ่าย
ที อยู่ใ นดุล ยพิ นิ จ ของผู้บ ริ ห ารที แตกต่ า งจากปกติ
(abnormal discretionary expense) และต้ นทุนการ
ผลิตทีแตกต่างจากปกติ (abnormal production
cost) ตามแบบจําลอง 4 และแบบจําลอง 5
Abnormal DISEX = Actual DISEX - Normal DISE

(4)

Abnormal PROD = Actual PROD – Normal PROD (5)

โดยบริ ษัททีมี Abnormal DISEX ทีมีค่าเป็ น
ลบ (-) มากยิงมีแนวโน้ มทีบริ ษัทจะลดค่าใช้ จ่ายเพือ
ความระมัดระวัง =

61

แสดงกํ าไรเพิ มขึน จากการตกแต่งกํ า ไรโดยการใช้
ดุลยพินิจในการสร้ างรายการมากขึน แต่ถ้าบริ ษัทมี
Abnormal PROD ทีมีคา่ เป็ น บวก (+) มากยิงมีแนวโน้ ม
ทีบริ ษัทจะเพิมกําลังการผลิตเพือลดต้ นทุน ส่งผลให้
บริ ษัทมีแนวโน้ มทีจะแสดงกําไรเพิมขึน จากการตกแต่ง
กําไรโดยการใช้ ดลุ ยพินิจในการสร้ างรายการมากขึน
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Cohen, Dey, & Lys (2008)
จึง ได้ รวมตัวแทนของการตกแต่งกํ าไรทางบัญ ชี ทัง
สองวิธีเพือเป็ นตัวแทนใช้ วดั RM โดยคํานวณจาก
Abnormal PROD + (-1 * Abnormal DISEX) ซึงยิง RM
มี ค่ า มากยิ งสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ผู้บ ริ ห ารแสดงกํ า ไร
เพิมขึนจากการตกแต่งกําไรแบบใช้ ดุลยพินิจในการ
สร้ างรายการมาก
การวัดค่าความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่มี
เงือนไข ใช้ วิธีการวัดของ Hayn (1995) โดยใช้ ค่าเฉลีย
ของการวัด ความระมัด ระวัง ทางบัญ ชี ข องบริ ษั ท
ย้ อนหลัง 3 ปี (ปี 2560-2562) ด้ วยแบบจําลอง 6
การวัด ค่ า การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การใช้ คะแนน
5, 4 และ 3 ตามลํา ดับ คะแนนที ตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่ง ประเทศไทยกํ า หนดไว้ ใ นปี 2562 โดยบริ ษั ท ที
ไม่มีคะแนน จะให้ คา่ คะแนนเป็ น 0

กําไรสุทธิ )กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ∗)
สินทรัพย์รวม

(6)

3. สมมติฐานการวิจัย
3.2 ก า ร กํ า ก ับ ด ูแ ล กิ จ ก า ร ม ีอ ิท ธิ พ ล
3.1 ความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่มีเงือนไข เชิ ง ลบต่ อ การตกแต่ ง กํ า ไรโดยการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตกแต่งกําไรโดยการใช้ ดลุ ยพินิจ เพือสร้ างรายการ
เพือสร้ างรายการ
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3.3 ความระมั ด ระวั ง ทางบั ญ ชี แ บบไม่ มี
เงื อนไขและการกํ า กับดูแลกิ จ การมีอิทธิ พลร่ วมต่อ
การตกแต่งกําไรโดยใช้ ดลุ ยพินิจเพือสร้ างรายการ
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจ ัย ครั งนี ใช้ ส ถิ ต ิเ ชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่
ค่าเฉลีย ค่าสูงสุด ค่าตําสุด และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เพื ออธิ บ ายลัก ษณะของตัว แปร และใช้ ส ถิ ต ิเ ชิ ง
อนุมานเพือการทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (correlation analysis) และการวิเคราะห์
สมการถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression
analysis)
ผลการศึกษา
การแบ่งกลุ่มบริ ษัททีมีแนวโน้ มตกแต่งกํ าไร
โดยใช้ ช่วงของกํ า ไรสุทธิ /สินทรั พย์ รวมต้ น งวดและ

การเปลียนแปลงของกําไรสุทธิ ปีนี-กําไรสุทธิ ปีก่อน/
สินทรัพย์รวมต้ นงวด พบว่ามีบริ ษัททีถูกจัดเป็ นบริ ษัท
ที มี แ นวโน้ ม ตกแต่ ง กํ า ไรทังสิ น 83 บริ ษั ท คิ ด เป็ น
23.85 เปอร์ เซ็นต์ โดยแบ่งเป็ นบริ ษัททีหลีกเลียงการ
รายงานผลการดําเนินงานทีขาดทุน จํานวน 23 บริ ษัท
และบริ ษัททีหลีกเลียงการรายงานผลการดําเนินงานที
ตํากว่าผลการดําเนินงานในอดีต จํ านวน 60 บริ ษัท
กลุม่ ตัวอย่างทีเหลือจํานวน 265 บริ ษัท จัดเป็ นบริ ษัท
ทีไม่มีแนวโน้ มทีจะตกแต่งกําไร โดยสาเหตุทีจํานวน
บริ ษัททีมีแนวโน้ มตกแต่งกําไรมีจํานวนมากนัน เกิดจาก
ภาวะเศรษฐกิจไทย ในปี 2562 นันมีการขยายตัวที
ตําลงจากปี 2561 (Bank of Thailand, 2019) จึงเป็ น
แรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ หารตกแต่งกําไรเพือสร้ างความมันใจ
แก่นกั ลงทุน นอกจากนียังสะท้ อนผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทในปี 2562 ดัง (Table 1)

Table 1 Descriptive statistical data of study variables.
variable
RM
CO
CO*CG
SIZE
LEV
GROWTH
ROA

minimum value
-0.37
-6.56
-26.26
2.30
0.02
0.00
-51.00

maximum value
0.97
16.39
81.97
6.40
1.23
1010.21
28.00

จาก (Table 1) พบว่ า การตกแต่ ง กํา ไร
ทางบัญชีโดยการใช้ ดลุ ยพินิจเพือสร้ างรายการ (RM)
มีค่าเฉลียเท่า กับ 0.02 เท่า ระดับความระมัด ระวัง
ทางบัญชี แบบไม่มีเ งื อนไข (CO) มีค่าเฉลียเท่า กับ
0.13 เท่า ระดับของความระมัดระวังทางบัญชีร่วมกับ

mean
0.02
0.13
0.49
3.81
0.42
4.79
4.54

standard deviation
0.16
1.00
4.77
0.67
0.22
54.86
8.23

การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ (CO*CG) มี ค่า เฉลียเท่า กับ
0.49 เท่า ขนาดของบริ ษัท (SIZE) มีค่าเฉลียเท่ากับ
3.81 เท่า อัตราส่วนของหนีสินกิจการ (LEV) มีค่าเฉลีย
เท่า กับ 0.42 เท่า อัต ราการเติบ โตของบริ ษ ั ท
(GROWTH) มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.79 เท่า และอัตรา
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ผลตอบแทนต่อสินทรั พย์ (ROA) มีค่าเฉลียเท่า กับ
4.54 เท่า และพิจ ารณาการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การของ

บริ ษั ท ในประเทศไทยจาก CG score ใน 4 ระดับ
ดัง (Table 2)

Table 2 Information on the number of companies that received a good corporate governance score
for each score.
0 score
52
14.90

frequency
percentage

3 score
65
18.70

จาก (Table 2) แสดงให้ เห็นว่ากลุม่ ตัวอย่าง
จํานวนทังสิน 348 บริ ษั ท มีค ะแนนการกํา กับ ดูแ ล
กิจการตํากว่า 3 คะแนน จํานวน 52 บริ ษัท คิดเป็ น
14.90 เปอร์ เซ็นต์ มีคะแนน 3 คะแนน จํานวน 65 บริ ษัท

4 score
110
31.60

5 score
121
34.80

total
348
100

คิดเป็ น 18.70 เปอร์ เซ็นต์ มีคะแนน 4 คะแนน จํานวน
110 บริ ษัท คิดเป็ น 31.60 เปอร์ เซ็นต์ มีคะแนน 5 คะแนน
จํ านวน 121 บริ ษั ท คิด เป็ น 34.80 เปอร์ เ ซ็น ต์ และ
เมือวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปร ดัง (Table 3)

Table 3 Correlation analysis of variables.
variable
RM
CO
CG
CO*CG
SIZE
LEV
GROWTH
ROA
**

RM
1
0.09
-0.03
0.06
-0.09
0.20**
-0.07
-0.40**

CO

CG

CO*CG

SIZE

LEV

GROWTH

ROA

1
0.02
0.98**
0.11*
-0.02
-0.02
-0.10

1
0.07
0.34**
0.06
0.02
0.23**

1
0.14**
-0.00
-0.02
-0.05

1
0.43**
-0.06
0.19**

1
-0.07
-0.20**

1
0.05

1

Statistical significance level of 0.01 and * statistical significance level of 0.05.

จาก (Table 3) พบว่าตัวแปรอิสระทีมีความ
สัม พั น ธ์ กั น สู ง สุ ด คื อ CO*CG กั บ CO ซึ งเกิ ด จาก
เทอมปฏิสมั พันธ์ (interaction term) ของตัวแปรความ
ระมั ดระวั งที ใช้ ร่ ว มกั บ การกํ า กั บ ดู แ ลจึ ง ทํ า ให้ ค่ า
สหสัมพันธ์ มีค่าสูง 0.98 ในขณะที ตัว แปรอิส ระอื น
มีค่าสหสัมพันธ์ สงู ทีสุดอยู่ที 0.43 คือ LEV กับ SIZE

ซึงน้ อยกว่า 0.80 (Vanichbuncha, 2007) นอกจากนัน
เมื อพิจ ารณา (Table 4) ไม่พ บว่า ตัว แปรใดมีค่า
tolerance น้ อยกว่า 0.10 และค่า VIF เกิน 10 จึงไม่
เกิดปั ญหา multicollinearity (Vanichbuncha, 2007)
ยกเว้ นค่า VIF ของ CO และ CO*CG ทีมีค่าเกิน 10
เนื องมาจากเทอมปฏิส มั พัน ธ์ (interaction term)
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ซึงสามารถละเว้ นข้ อตงลงเบืองต้ นก่อนการวิเคราะห์
สมการถดถอยแบบพหุคณ
ู ในประเด็นค่า VIF ไม่เกิน

10 ได้ (Allison, 2012) โดยปรากฏผลการวิเคราะห์
สมการถดถอยแบบพหุคณ
ู ดัง (Table 4)

Table 4 Analysis of multiple regression relationships.
variables

unstandardized coefficients

standardized
coefficients
beta

t

B
Std. error
(constant)
0.09
0.04
1.83
**
CO
0.12
0.04
0.81
2.52
CG
0.00
0.00
0.09
1.67
*
CO*CG
-0.02
0.01
-0.74
-2.28
**
SIZE
-0.03
0.01
-0.16
-2.53
**
LEV
0.14
0.04
0.20
3.45
GROWTH
0.00
0.00
-0.04
-0.90
**
ROA
-0.00
0.00
-0.27
-4.72
2
adjusted R =0.17, F-statistic=10.16, Durbin-Watson=1.80
**
Statistical significance level of 0.01 and *statistical significance level of 0.05.

จาก (Table 4) พบว่า CO มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
RM อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ด้ วยค่า
สัมประสิทธิ‰ 0.12 ในขณะทีไม่พบอิท ธิ พ ลของ CG
ที มีต่อ RM และพบว่า เทอมปฏิส มั พัน ธ์ ข อง CO
และ CG มีอิทธิพลเชิงลบต่อ RM อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที ระดับ 0.05 ด้ ว ยค่า สัม ประสิท ธิ‰ -0.02
นอกจากนียังพบว่า SIZE และ ROA มีอิทธิพลเชิงลบ
ต่อ RM ในขณะที LEV มีอิท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่อ RM
และไม่พ บอิท ธิ พ ลของ GROWTH ที มีต ่อ RM
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาทีพบว่าเมือกิจการมีความ
ระมัด ระวัง ทางบัญ ชี แ บบไม่ มี เ งื อนไข จะส่ง ผลให้

Sig.
0.06
0.01
0.09
0.02
0.01
0.00
0.36
0.00

collinearity statistics
tolerance

VIF

0.02
0.80
0.02
0.64
0.72
0.99
0.78

39.80
1.23
39.70
1.55
1.37
1.01
1.27

ผู้บริ หารเกิดการตกแต่งกําไรโดยการใช้ ดุลยพินิจใน
การสร้ างรายการเพิมสูงขึน จึงยอมรับสมมติฐานที 1
สอดคล้ อ งกับ ผลการศึก ษาของ Demski (2004);
Ewert, & Wagenhofer (2005); Alarlooq, Aslani,
& Azadi (2014) และไม่พบว่าการกํากับดูแลกิจการ
จะมีอิทธิ พลต่อการตกแต่งกําไรโดยการใช้ ดลุ ยพินิจ
ในการสร้ างรายการ จึงปฏิเสธสมมติฐานที 2 สอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ Katmon, & Farooque (2017)
อย่างไรก็ตาม เมือกิจการใช้ ความระมัดระวังทางบัญชี
แบบไม่ มี เ งื อนไข ควบคู่กับ การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ
จะช่ ว ยทํ า ให้ ก ารตกแต่ง กํ า ไรโดยการใช้ ดุล ยพิ นิ จ
ในการสร้ างรายการลดลงซึ งสอดคล้ องกั บ ผล
การศึ ก ษาของ Phattharathawisuk (2017) ที พบว่ า
ความระมัด ระวัง ทางบัญ ชี แ บบไม่ มี เ งื อนไขและ
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การกํ า กับดูแ ลกิ จ การมี อิ ท ธิ พลร่ ว มต่อ การตกแต่ง
กําไรโดยใช้ ดลุ ยพินิจเพือสร้ างรายการ
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ผลของการศึกษาในครั งนี เป็ นประโยชน์ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในการกํ ากับดูแล
การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท เช่น ข้ อมูลการกํากับดูแล
กิจการ ข้ อมูลความยังยืนขององค์กร อันจะเป็ นประโยชน์
สรุ ป
การศึ ก ษาเรื องความระมัด ระวัง ทางบัญ ชี ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน (Poowadin, Waiyawout,
แบบไม่มีเงือนไขและการกํากับดูแลกิจการมีอิทธิ พล & Kittilapanon, 2020) ลดผลกระทบจากการการตกแต่ง
ต่อการตกแต่งกําไรโดยใช้ ดลุ ยพินิจเพือสร้ างรายการ กําไรและสะท้ อนภาพการปกป้องนักลงทุนรายย่อย
จากข้ อ มูล ทางการเงิ น ในช่ ว งปี 2562 ของบริ ษั ท ที
งานวิจัยนีมีข้อจํากัดด้ านการระบุกลุ่มตัวอย่าง
จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เนืองจากมีข้อมูลทีจํากัด ดังนันในการวิจัยครังต่อไป
จํานวน 348 บริ ษัท โดยพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ควรใช้ ข้อมูลในการศึกษาให้ มากกว่า 1 ปี ผลการศึกษา
มีระดับความระมัดระวังทางบัญชี แบบไม่มีเงื อนไข อาจมี ก ารเปลี ยนแปลงได้ นอกจากนี ยัง สามารถ
(CO) เท่ากับ 0.13 เท่า มีการตกแต่งกํ าไรทางบัญชี ปรั บ เปลี ยนวิธี ก ารวัด ค่า การตกแต่ง กํา ไร จากวิธี
โดยการใช้ ดุลยพินิจเพือสร้ างรายการ (RM) เท่ากับ ที กระทบงบกระแสเงิ น สด เป็ นวิธ ี ที ไม่ก ระทบ
0.02 เท่า และมีระดับของความระมัดระวังทางบัญชี งบกระแสเงินสด หรื อเปลียนวิธีการวัดค่าการกํากับ
ร่วมกับการกํากับดูแลกิจการ (CO*CG) เท่ากับ 0.49 เท่า ดูแลกิจการจากการใช้ คะแนน CG score เป็ นการวัด
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าเมือกิ จการมีความ คุณภาพของคณะกรรมการบริ ษัท ซึงอาจมีประโยชน์
ระมัด ระวัง ทางบัญ ชี แ บบไม่ มี เ งื อนไข จะส่ง ผลให้ ทําให้ ได้ ข้อมูลทีละเอียดและครบถ้ วนต่อการวิเคราะห์
ผู้บ ริ ห ารเกิ ด การตกแต่ ง กํ า ไรโดยการใช้ ดุล ยพิ นิ จ มากยิงขึนจากตัวแปรเดิมทีเคยตังวัตถุประสงค์ไว้
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