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บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการ

บริษัทกับการจัดการกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิน 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) สําหรับปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557  

มีจํานวนทั้งสิ้น 2,653 ชุดข้อมูล วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ ตัวแปรตามได้แก ่

การจัดการกําไรวัดจากคุณภาพรายการคงค้าง ตามแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษาของ Francis et al. (2005) ตัวแปรอิสระ

ได้แก่ ขนาดของคณะกรรมการ สัดส่วนของกรรมการอิสระที่มาจากบุคคลภายนอก การแยกตําแหน่งระหว่างประธาน

กรรมการกับกรรมการผู้จัดการ จํานวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ขนาดกิจการ ความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการทํากําไร ผลจากการศึกษาพบว่า 

ขนาดของคณะกรรมการ ความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการทํากําไร มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจัดการ

กําไร ในขณะที่สัดส่วนของกรรมการอิสระที่มาจากบุคคลภายนอก การแยกตําแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับ

กรรมการผู้จัดการ จํานวนคร้ังในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และขนาดกิจการ

ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการกําไร  

ABSTRACT  

The aim of this study is to find relationship between board characteristics and earnings management of 

companies listed on The Stock Exchange of Thailand (SET). Data were collected from the financial statement, annual 

information form (form 56-1) and annual report (form 56-2) of the year 2010 - 2014. 2,653 data were statistically 

analyzed by using multiple regression analysis.  The dependent variable was earnings management. In this study, 

earnings management is analyzed using an accrual quality model by Francis et al. (2005). Independent variables 

were board size, proportion of non- executive directors on the board, separation of the chairman and CEO positions, 

number of audit committee meetings and board compensation. The control variables were firm size, leverage and 
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profitability.   Result from the study showed that board size, leverage and profitability had a negatively significant 

relationship with earnings management while proportion of non- executive directors on the board, separation of the 

chairman and CEO positions, number of audit committee meetings, board compensation and firm size had no 

relationship with earnings management. 

บทนาํ  

ภายใต้การดําเนนิงานทางธุรกิจที่มีการแข่งขันและความซับซ้อนที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ทําให้ข้อมูลทางการบัญชีมีความ

จําเป็นต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง เพราะข้อมูลทางการบัญชีสามารถสะท้อนผลการดําเนินงาน ฐานะทาง

การเงิน และกระแสเงินสดของบริษัท โดยเฉพาะกําไรสุทธิที่ถือได้ว่าเป็นข้อมูลการเงินที่มีความสําคัญต่อนักลงทุนและ 

ผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นการประเมินความสามารถของฝ่ายบริหาร ความสามารถในการทํากําไร  

และกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท ผู้บริหารจึงมักมีแรงจูงใจในการจัดการกําไรให้เป็นไปในทิศทางที่ตนเองต้องการ 

เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท ดึงดูดนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพื่อการได้รับผลประโยชน์ส่วนตนที่

มากขึ้นด้วย  

คณะกรรมการบริษัทถือได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสําคัญขององค์กรในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการ

ควบคุมดูแลฝ่ายบริหาร มีบทบาทสําคัญในการติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลของ

คณะกรรมการ (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2551) ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญเพื่อ

กํากับดูแลและควบคุมการทํางานของฝ่ายบริหาร การเลือกองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมจะส่งผลให้การ

ทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถลดปัญหาการขัดแย้งผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นและ

ผู้บริหารได้ ช่วยให้ผู้บริหารดําเนินงานให้สอดคล้องกับการสร้างมูลค่าแก่กิจการและเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง 

ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการกําไรลดลงและผลการดําเนินของบริษัทเพิ่มขึ้น (สุชาดา เจยีมสกุล, 2556) 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับการจัดการกําไร

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวัดการจัดการกําไรด้วยคุณภาพของรายการคงค้างตาม

แบบจําลองของ Francis et al. (2005)  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับการจัดการกําไรของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ประโยชนท์ี่ได้รับจากการศึกษา 

1. ทําให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับการจัดการกําไรของบริษัทจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. ทําให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถทราบถึงโอกาสที่จะเกิดการจัดการกําไรในบริษัทที่ลงทุนและ

นํามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการประกอบการพิจารณา ประเมินความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินก่อนการตัดสินใจลงทุน 

แนวคิดและทฤษฎี  

ทฤษฎีตัวแทน เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายถึงสาเหตุในการจัดการกําไรที่เกิดขึ้นในองค์กร เป็นแนวคิดที่พัฒนาโดย 

Jensen and Mecking (1976) ที่อธิบายว่าปัญหาตัวแทน (Agency Problem) เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย 

โดยฝ่ายที่มอบอํานาจ คือ ตัวการ (Principal) ได้แก ่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบรษิัทและฝ่ายที่ไดรั้บมอบอํานาจใน

การบริหารงาน คือ ตัวแทน (Agent) ได้แก่ ผู้บริหารของบริษัทหรือคณะกรรมการของบริษัท ตัวการจะมอบอํานาจให้แก่

ตัวแทน เพื่อให้ตัวแทนมีอํานาจในการตดัสนิใจเร่ืองตา่งๆ ของกิจการแทนตัวการ (นิพัฒน ์โพธิ์วิจิตร, 2555) อย่างไรก็ตาม

กิจการที่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนจ้างผู้บริหารมาทํางานแทนมักจะมีปัญหาตัวแทน เน่ืองจากตัวแทนอาจทําเพื่อประโยชน ์

ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ที่กิจการควรไดรั้บ ซึ่งปัญหาตัวแทนที่เกิดขึ้นประการหนึ่งคือการที่ตัวแทนทําการบดิเบือนขอ้มูล

ในงบการเงินหรือทําการจัดการกําไร ทัง้นี้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองที่มาจากแรงจูงใจ 

ทฤษฎีฐานทรัพยากร เป็นการนําทรัพยากรขององค์กรไปสู่การกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององค์กร  

ซึ่ง Barney and Clark (2007) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับฐานทรัพยากรขององค์กรไว้ว่า ฐานทรัพยากรขององค์กร คือ ทักษะ

ความสามารถขององค์กร คณะกรรมการ และผู้บริหารองค์กร การมีทรัพยากรขององค์กรที่มีคุณค่าและเหมาะสม  

จะส่งผลให้การบริหารงาน มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการกําหนดนโยบายการพัฒนาด้านอื่นๆ ทรัพยากรที่องค์กรมีอยู ่ 

มีส่วนสําคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรได้  

การที่บรษิัทมกีรรมการที่ความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทํางานที่หลากหลายจะช่วยลด

ความเสี่ยงในการจัดการกําไรได้ เน่ืองจาก คณะกรรมการจะมีความหลากหลายของคุณวุฒิและประสบการณ์ มีความ

คิดเห็นและคําแนะนําที่หลากหลายแง่มุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาและการตัดสินใจต่าง ๆ (ยุทธ วรฉัตรธาร, 

2558) 

แนวคิดการจัดการกําไร  การจัดการกําไรเป็นการสร้างผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อปรับเปลี่ยน

โครงสร้างทางบัญชี โดยอาศัยความได้เปรียบของช่องว่างหลักการบัญชีและทางเลือกในการวัดมูลค่า การเปิดเผยข้อมูล

ทางการบัญชี และการจัดทํารายงานทางการเงินที่ไม่ชัดเจน (ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์, 2557) รวมไปถึงการเสนอ 

งบการเงินต่อบุคคลภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผลการดําเนินงานใหเ้ปลี่ยนไปในทิศทางที่ดตีอ่กจิการตามความตอ้งการ

ของผู้บริหาร (Mulford & Comiskey, 1996)  

แนวคิดเกณฑ์คงค้าง คือ การรับรู้หรือบันทึกรายการทางบัญชีจากหลักการที่เกิดขึ้นของรายการหรือเหตุการณ์

นั้น โดยไม่คํานึงว่ามีการรับเงินหรือจ่ายเงินขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้โดยยึดหลักพึงรับพึงจ่ายซึ่งถือเป็นสิทธ์ทางกฎหมายโดยการ
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บันทึกรายการและนําเสนอข้อมูลสู่งบการเงินในงวดที่เกิดรายการ งบการเงินที่จัดทําข้ึนตามเกณฑ์คงค้างจะให้ข้อมูล 

ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินในประเด็นต่างๆ คือ 1) รายการค้าในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการรับและจ่ายเงินสด  

2) ภาระผูกพันที่กิจการต้องจ่ายเป็นเงินสดในอนาคต และ 3) ทรัพยากรที่จะได้รับเงินสดในอนาคต ซึ่งการจัดการกําไรจะ

เกิดจากแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายทางบัญชีและประมาณการทางบัญช ี

เกณฑ์คงค้างจึงถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้บริหารใช้ในการจัดการกําไร (นารีรัตน ์เทยีมรัตน,์ 2556) 

แนวคิดคณะกรรมการ (Board of Directors)  การกํากับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาลถือเป็นโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นําไปสู่การเพ่ิม

มูลค่า การสร้างความเติบโตให้บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549) คณะกรรมการ

บริษัทเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกลไกการกํากับดูแลของกิจการโดยเป็นผู้รับมอบหน้าที่การบริหารงานจากผู้ถือหุ้น  

โดยคณะกรรมการไม่ได้ทําหน้าที่บริหารงานประจําวันแต่จะทําหน้าที่ ในการกํากับดูแลฝ่ายจัดการในระดับสูง  

(อุษณา ภัทรมนตรี, 2547) การที่บริษัทจะมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้นต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก

คณะกรรมการบรษิัท และเนื่องจากคณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงมีการกําหนดแนวการปฏิบัติที่ดีของโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น  

แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับการจัดการกําไร  จากทฤษฎีตัวแทนที่ได้อธิบายถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ซึ่งหากในกรณีที่ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกันและผู้บริหารเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตนหรือใช้อํานาจหน้าที่ที่มีสร้างโอกาสให้ตนสามารถตักตวงผลประโยชน์ที่ต้องการจะทําให้เกิดปัญหา

ตัวแทน ซึ่งปัญหาตัวแทนนี้จะนําไปสู่การสร้างแรงจูงใจในการจัดการกําไรของผู้บริหารในการตกแต่งตัวเลขการบัญช ี 

หากมีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมจะช่วยลดปัญหาในการจัดการกําไร และลดปัญหาความขัดแย้ง

ผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหารได ้ 

วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 จากแนวคิดที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ศึกษาได้รวบรวมวรรณกรรมที่มีการนําแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับการจัดการกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในด้านคุณลักษณะของคณะกรรมการ Geraldes and Maria (2011) พบว่า ขนาดของคณะกรรมการมี

ความสัมพันธ์เชิงลบกับการจัดการกําไร ขนาดของคณะกรรมการที่ใหญ่ข้ึนจะช่วยลดการจัดการกําไรได้ เน่ืองจากจํานวน

กรรมการบริษัทจะสะท้อนให้เห็นถึงการมีกรรมการที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยบทบาทของ

กรรมการบริษัทมีทั้งการกําหนดนโยบายบริษัท และการติดตามการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งการหากบริษัทมีขนาด

ของคณะกรรมการที่เหมาะสมจะทําให้การตรวจสอบการทํางานภายในบริษัทเป็นไปอย่างทั่วถึง และพบว่าสัดส่วน

กรรมการคณะกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก มคีวามสัมพันธ์เชิงลบกับการจัดการกําไร เช่นเดียวกับ จีรณา โฉมจันทร์ 

(2550) ซึ่งอธิบายได้ว่า หากมีสัดส่วนกรรมการอิสระเพิ่มมากข้ึนจะทําให้คณะกรรมการเป็นอิสระ โปร่งใสในการปฏิบัติ

หน้าที่ และคณะกรรมการบริษัทจะไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุมกิจการ การจัดการกําไรก็จะยิ่ง
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ลดลง นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ประเด็นการแยกตําแหน่งของประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการที่มี

ความสัมพันธ์เชิงลบกับการจัดการกําไร โดยที่ผลการศึกษาของ  จีรณา โฉมจันทร์ (2550) และ ไพริน ใจทัด (2555)  

ได้อธิบายว่า การแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการ จะทําให้จํากัดขอบเขตการใช้

อํานาจในการจัดการกําไรของฝ่ายบริหารได้เพิ่มขึ้น และถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็น

การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้มากขึ้น คณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังเป็นการถ่วงดุลอํานาจของ

ฝ่ายจัดการและปราศจากการครอบงําของฝ่ายจัดการ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ

คณะกรรมการบริษัทกับการจัดการกําไร สามารถจําแนกตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเป็น ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม  

และตัวแปรควบคุม โดยสรุปกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

ขอบเขตเนื้อหา 

การศึกษาคร้ังนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับการจัดการกําไรของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลักษณะของคณะกรรมการจะศึกษาประเด็น ขนาดของคณะกรรมการ  

สัดส่วนของกรรมการอิสระที่มาจากบุคคลภายนอก การแยกตําแหน่งหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการ

ผูจ้ัดการ จํานวนคร้ังในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ สําหรับการวัดการจัดการกําไรใช้การ

วัดจากคุณภาพรายการคงคา้งตามแบบจําลองของ Francis et al. (2005) สําหรับป ี2557 

   
   

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)

ลกัษณะคณะกรรมการ 

1.ขนาดของคณะกรรมการ 

2.สดัสว่นของกรรมการอิสระท่ีมาจากบคุคลภายนอก 

3.การแยกตาํแหน่งระหวา่งประธานกรรมการกบักรรมการ

ผู้จดัการ 

4.จํานวนครัง้ในการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

ตวัแปรควบคุม(Control Variables) 

1.ขนาดของกิจการ 

2.ความเสีย่งทางการเงิน 

3.ความสามารถในการทํากําไร 

 

 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

การจดัการกําไร 
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ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลา พ.ศ. 2552 - 

2558 ไม่รวมกลุ่มธุรกิจการเงิน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai บริษัทที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนและบริษัท 

จดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟ้ืนฟูการดําเนินงาน ซึ่งในการวิเคราะห์คุณภาพรายการคงค้าง ปี พ.ศ. 2557 ต้องใช้ข้อมูลของ 

แต่ละบริษัทในป ี2552-2558  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษานี้ผู้ศึกษาใช้การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ แหล่งข้อมูลมาจากฐานข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 

ประกอบด้วย แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจําปี (แบบ 56-2) พ.ศ 2552 – 2558 จากเว็บไซต์

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและจากฐานข้อมูล Bloomberg 

แบบจําลองที่ใช้ในการศกึษา 

 ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับการจัดการกําไรของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถเขียนเป็นสมการไดด้ังนี้ 

DACC , 	 β β BSize , β BComp , β DUAL , β ACMEET ,

β CCOM , β Size , β Lev , β ROA , ε ,  

โดยที่  DACC ,          คือ  การจัดการกําไร 

BSize ,          คือ  ขนาดของคณะกรรมการ (คน) 

BComp ,       คือ  สัดสว่นของกรรมการอสิระที่มาจากบุคคลภายนอก 

DUAL ,         คือ  การแยกตําแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผูจ้ัดการ 

ACMEET ,     คือ  จํานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 1 ป ี

  CCOM ,        คือ  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ลา้นบาท) 

  Size ,         คือ  ขนาดกิจการ 

  Lev ,         คือ  ความเสี่ยงทางการเงิน 

  ROA ,         คือ  ความสามารถในการทํากําไร 
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ตัวแปรและการวัดค่า 
ตัวแปรตาม คือ การจัดการกําไรวัดจากคุณภาพรายการคงค้าง ปี 2557 ตามแบบจําลองของ Francis et al. 

(2005) ซึ่งคํานวณจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความผิดพลาดของการประมาณการรายการคงค้างปี พ.ศ. 2553 – 

2557 โดยอาศัยข้อมูลช่วงป ีพ.ศ. 2552 - 2558 เพื่อคํานวณตามแบบจําลอง  

TCA ,

A ,
φ , φ ,

CFO ,

A ,
φ ,

CFO ,

A ,
φ ,

CFO ,

A ,
φ ,

∆Rev ,

A ,

φ ,
PPE ,

A ,
v ,  

โดย TCA ,  = รายการหมุนเวียนคงค้าง (Total Current Accrual) ของบริษัท j ในปทีี่ t 

 A ,  = สินทรัพย์รวมเฉลี่ย (Average Total Assets) ของบริษัท j ในปีที่ t โดยเฉลี่ยระหว่างปีที่ t และปทีี่ t-1 

CFO ,  = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash Flow Operations) ของบริษัท j ในปีที่ t 

∆Rev ,  = การเปลี่ยนแปลงในรายได้หลัก (Revenues) ของบริษัท j ในปีที่ t กล่าวคือ ผลต่างรายได้หลัก

ของบริษัท j ในปีที่ t กับรายได้หลักของบริษัท j ในปทีี่ t-1 

PPE ,  = ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์กอ่นหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของบริษัท j ในปีที่ t  

ตัวแปรอิสระ ได้แก ่ลักษณะคณะกรรมการ โดยตัวแปรที่ใช้ประกอบด้วย 

1. ขนาดของคณะกรรมการ วัดจาก จํานวนสมาชิกคณะกรรมการทั้งหมดขององค์กร 

2. สัดสว่นกรรมการอสิระที่มาจากบุคคลภายนอก วัดจากร้อยละของจํานวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 

3. การแยกตําแหน่งหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการวัดค่าโดยใช้ตัวแปรเทียม 

(Dummy variables) กําหนดแทนค่า 0 สําหรับบริษัทที่ประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการเป็นคนเดียวกัน และแทนค่า 

1 สําหรับบริษัทที่มีประธานกรรมการกับกรรมการผูจ้ัดการคนละคนกัน 

4. จํานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบวัดจากจํานวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบที่ 

จัดข้ึนภายใน 1 ป ี

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ วัดด้วยค่าตอบแทนเฉลี่ยตอ่คนของคณะกรรมการบริษัท  

ตัวแปรควบคุม ที่อาจมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อการจัดการกําไร ตัวแปรควบคุมที่ ใช้ประกอบด้วย  

(1) ขนาดกิจการวัดโดยสินทรัพย์รวมของกิจการในรูปของลอการิทึม (2) ความเสี่ยงทางการเงินวัดจากอัตราส่วนของ

หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (3) ความสามารถในการทํากําไรวัดโดยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  
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ผลการศึกษา  

 ก่อนการประมวลผลข้อมูล ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบข้อมูลที่มีตัวแปรไม่ครบถ้วนและข้อมูลที่มีค่าผิดปกติของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งได้พิจารณาตัดข้อมูลที่มีตัวแปรไม่ครบถ้วนออกจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น จึงมีข้อมูลของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด 2,653 ชุดข้อมูล  

ตารางที่ 1 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรเชิงปริมาณ 

สถิติเชิงพรรณนา

ตัวแปร Minimum Maximum Mean Std. Deviation

DACCj,t 0.008 0.377 0.059 0.051 

BSizej,t 5 21 10.400 2.484 

BCompj,t 0.300 0.846 0.414 0.092 

ACMEETj,t 2 24 5.910 2.921 

CCOMj,t 0.022 7.074 0.693 0.848 

Sizej,t 2.423 6.352 3.773 0.660 

Levj,t 0.003 0.995 0.422 0.207 

ROAj,t -51.672 30.232 4.182 8.580 

 หมายเหตุ  : จํานวนข้อมูล 2,653 ข้อมูล 

ตารางที่ 2 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรการแยกตําแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผูจ้ัดการ  

ตัวแปร จํานวน ร้อยละ 

DUAL    

            แยกตําแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผูจ้ัดการ 

            ประธานกรรมการกับกรรมการผูจ้ัดการเป็นคนเดียวกัน 

2,513 

140 

 

94.72 

  5.28 

Total 2,653 100.00 

 หมายเหตุ  : จํานวนข้อมูล 2,653 ข้อมูล 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) 

เพื่อทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ โดยมีแบบจําลองของสมการความถดถอยเชิงพหุคูณดังนี้ 

DACC , 	 β β BSize , β BComp , β DUAL , β ACMEET ,

β CCOM , β Size , β Lev , β ROA , ε ,  
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหคุูณตามตัวแบบในการศึกษาความสัมพันธ์ 

ตัวแปร สถิต ิ

Coefficients t-Statistic 

Constant 0.097 4.374 

BSize -0.003 -2.678** 

BComp 0.006 0.230 

DUAL 0.020 1.700 

ACMEET 0.000 0.476 

CCOM 0.000 -0.081 

Size -0.003 -0.503 

Lev -0.031 -2.257* 

ROA -0.002 -.5.499** 

Adj.R2 0.098 

Std. Error 0.0487 

F-statistic 6.159 

Prob. (F-statistic) 0.000 

 หมายเหตุ  : จํานวนข้อมูล 2,653 ข้อมูล และตัวแปรตามคือการจัดการกําไร (DACC) 

                 *ค่าสัมประสิทธิ์มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 , ** ค่าสัมประสทิธ์ิมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 

 สําหรับลักษณะของคณะกรรมการ ผลการศึกษาพบว่า ขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการ

จัดการกําไรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 สําหรับตัวแปรควบคุมพบว่า ความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธ ์

เชิงลบกับการจัดการกําไรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และความเสี่ยงทางการเงนิมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจัดการ

กําไรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับการจัดการกําไรของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผลการศึกษาที่สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 ขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับการจัดการกําไรของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Geraldes and Maria (2011) ถ้ากิจการมีจํานวนของ

คณะกรรมการที่มากขึ้นจะทําให้การจัดการกําไรลดลง เนื่องจากจํานวนกรรมการบริษัทจะสะท้อนให้เห็นถึงการ 

มีกรรมการที่เพียงพอต่อการปฎิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย โดยบทบาทของกรรมการบริษัทมีทั้งการกําหนดนโยบาย
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บริษัท และการติดตามการดําเนนิงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งการกําหนดให้กิจการมีขนาดของคณะกรรมการที่เหมาะสมจะทํา

ให้การตรวจสอบการทํางานภายในกิจการเป็นไปอย่างทั่วถึง และช่วยลดการจัดการกําไรของผู้บริหารภายในกิจการ 

ลงด้วย ความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธ์อยา่งมนีัยทางสถิติสําคัญกับการจัดการกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางลบ ซึ่งไม่เป็นไปตามทิศทางที่คาดหวัง และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

Banderlipe and McReynald (2009) ถ้ากิจการมีความเสี่ยงทางการเงินหรืออัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมมากขึ้น  

จะทําใหก้ารจัดการกําไรลดลง เนื่องจาก อัตราส่วนหนี้สินตอ่สินทรัพย์รวมเป็นอัตราสว่นที่แสดงการเปรียบเทียบว่ากิจการ

มีหนี้สินเป็นสัดส่วนเท่าไรเม่ือเทียบกับสินทรัพย์รวม ถ้าอัตราส่วนนี้มีอยู่ในระดับสูง แสดงว่าเงินทุนส่วนใหญ่ของกิจการ

ได้มาจากเจ้าหนี้และกิจการจะมีภาระในการชําระคืนหนี้สินมาก ความเสี่ยงทางการเงินก็จะสูง ซึ่งการที่กิจการมีสัดส่วน

ของหนี้สินอยู่ในระดับสูง จะเป็นข้อผูกมัดที่ทําให้บริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นงวดๆ ทําให้กรรมการต้อง

ระมัดระวังการทํารายการทางบัญชีต่างๆ เช่น การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร การกําหนดนโยบายทางการเงิน เป็นต้น  

เพื่อป้องกันการจัดการกําไร นอกจากนั้นการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้กิจการมีการกํากับดูแล

กิจการที่ดีจะส่งผลให้คณะกรรมการต้องดําเนินงานด้วยความโปร่งใสมากขึ้น จึงเป็นการลดแรงจูงใจของคณะกรรมการใน

การจัดการกําไรเพื่อหลกีเลี่ยงการล้มละลายของกจิการ และความสามารถในการทํากําไรมคีวามสัมพันธ์อยา่งมนัียสําคัญ

ทางสถิติกับการจัดการกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางลบ ซึ่งผลการศึกษาไม่

เป็นไปตามที่คาดหวังและไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Banderlipe and McReynald (2009) และ Geraldes and Maria 

(2011) แต่สามารถอธิบายสาเหตุได้ว่า อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม เป็นการวัดความสามารถในการทํากําไรของ

กิจการว่าสามารถให้ผลตอบแทนจากการดําเนินงาน และยังแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารอีกด้วย 

หากกิจการสามารถสร้างผลตอบแทนจากการนําสินทรัพย์ไปใช้ในประโยชน์ในการดําเนินงานได้สูง จะทําให้อัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมมีค่าสูง และย่อมแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่ดี จึงอาจไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง

จัดการกําไรเพื่อให้ผลตอบแทนจากการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มมากข้ึน และเพื่อแสดงให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นเห็นถึงผล

การดําเนินงานที่แท้จริงของกิจการ ดังนัน้ ความสามารถในการทํากําไรสูงจะทําใหก้ารจัดการกําไรน้อยลง  

 สําหรับประเด็นสัดส่วนของกรรมการอิสระที่มาจากบุคคลภายนอก การแยกตําแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับ

กรรมการผู้จัดการ จํานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และขนาดของ

กิจการ ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับการจัดการกําไร จากผลการศึกษาพบว่าบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ปฎิบัติตามแนวทางการปฎิบัติที่ดีของคณะกรรมการที่ถูกกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งในการปฎิบัติจริงนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพและความซับซ้อนของธุรกิจ

อํานาจการควบคุมกจิการยังคงอยู่ที่คณะกรรมการที่มีอํานาจควบคุมกิจการ  

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 จากการผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับการจัดการกําไรของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ควรให้ความสําคัญกับปัจจัย  

ด้านขนาดของคณะกรรมการเพราะการมีคณะกรรมการมากจะช่วยให้การจัดการกําไรลดลง สําหรับประเด็น สัดส่วนของ

กรรมการอิสระที่มาจากบุคคลภายนอก การแยกตําแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการ จํานวนครั้งใน



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีที่ 3 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน  2560) 

 

Vol. 3 No. 3 (July – September 2017)   230

 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ไม่พบความสัมพันธ์กับการจัดการกําไรน้ันโดย

เน่ืองจากในทางปฎิบัติแล้วบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมีลักษณะของการดําเนินธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นแบบ

กระจุกตัว คณะกรรมการบริษัทตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ที่มีอํานาจควบคุมกจิการ แนวทางการปฎิบัติที่ดีของโครงสร้าง

คณะกรรมการอาจทําเพียงเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดเท่านั้น ดังนั้น  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควรสร้างหลักปฎิบัติที่สามารถนํามาตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการเพื่อให้

คณะกรรมการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ งบการเงินมีคุณภาพ และคณะกรรมการบริษัทสามารถนําไปปรับใช้ให้

กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 การศึกษาคร้ังนี้ใช้แบบจําลองของ Francis et. al (2005) ซึ่งเป็นแบบจําลองที่วัดด้านรายการคงค้าง โดยการวัด

การจัดการกําไรนั้นมีหลากหลายมุมมอง เช่น คุณภาพรายการคงค้าง ความยั่งยืน ความสมํ่าเสมอของกําไร เป็นต้น  

และอาจใช้แบบจําลองอื่นในการวัดการจัดการกําไร 
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