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บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 

The Relationship Between Audit Committee Characteristics and Earnings Quality  

of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand 

ปรีดิพัทธ์  ปันคาํ*  และจอมใจ  แซมเพชร** 

บทคัดย่อ  

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบ

และคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิน แบบแสดง

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

ทั้งสิ้น 779 ชุดขอ้มูล วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ ตัวแปรตามไดแ้ก่ คุณภาพกําไร

วัดจากคุณภาพรายการคงค้าง ตามแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษาของ.Francis.et.al..(2005).ตัวแปรอิสระได้แก่ ขนาดของ

คณะกรรมการตรวจสอบเทียบกับคณะกรรมการบริษัท ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และหุ้นสามัญที่ถือโดย

คณะกรรมการตรวจสอบ ตัวแปลควบคุมได้แก่ ขนาดของกิจการ และนโยบายทางการเงินของกิจการ ผลจากการศึกษา

พบว่าขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบเทียบกับคณะกรรมการบริษัท ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  

และหุ้นสามัญที่ถือโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพกําไร 

ABSTRACT  

The aim of this study is to find relationship between audit committee characteristics and earnings quality 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. Seven hundred and seventy 

nine data were statistically analyzed by using multiple regression analysis.  The dependent variable was earnings 

quality.  In this study, earnings quality is analyzed using an accrual quality model by Francis et al.  ( 2005) . 

Independent variables were the proportion of the Audit committee compared with the board of directors, financial 

experience of audit committee members, audit committee size, number of audit committee meetings and common 

stocks owned by  
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audit committee.  The control variables were firm size and financial policy of the business.  Result from the study 

showed that proportion of the Audit committee compared with the board of directors’ board, financial experience of 

audit committee members, audit committee size, number of audit committee meetings and common stocks owned 

by audit committee had no relationship with earnings quality. 

บทนํา  

 สภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจในโลกปัจจุบัน  มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากข้ึนเมื่อ

เทียบกับในอดีต ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของแต่ละกิจการจึงมีความสําคัญมากขึ้นสําหรับ

นักลงทุน และในปัจจุบันนักลงทุนยังให้ความสนใจในเรื่องคุณภาพกําไรอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติของคุณภาพกําไรที่

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ความสนใจ  คือกําไรที่มีความยั่งยืนและผันผวนน้อยที่สุดซึ่งสะท้อนกระแสเงินสดที่กิจการจะ

ได้รับในอนาคต และสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพยข์องกจิการ.(ณัฐชานนท ์โกมุทพุฒิพงศ,์ 2557) 

  การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยควบคุมการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง แสดงผล

การดําเนินงานที่สะท้อนผลการดําเนินงานที่แท้จริงของกิจการ และมิได้เกิดจากการตกแต่งกําไรจากฝ่ายบริหาร  

ซึ่งก็หมายถึงการมีคุณภาพกําไรที่ดี (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2559) กลไกหนึ่งที่สําคัญภายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดีคือ

การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทโดยจะอยู่ในฐานะ

คณะกรรมการที่เป็นอิสระการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีประสิทธิภาพได้ หากกําหนดลักษณะไว้อย่าง

ชัดเจนในเร่ือง.ความเป็นอิสระ ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ.จํานวนการเข้า

ประชุม.และหุ้นสามัญที่ถือโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Hamdan.et.al.,.2013).คณะกรรมการตรวจสอบจึงจําเป็นต่อ

ประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการดูแลควบคุมรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามหลักการกํากับกิจการที่ด ี 

ซึ่งจะส่งผลให้รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที่มีความถูกต้อง.และน่าเชื่อถือ.ทําให้

กจิการแสดงผลการดําเนินงานหรือกําไรที่แท้จริงและจะสะท้อนให้เหน็ถึง คุณภาพกําไรของกิจการซึ่งจะเป็นที่ยอมรับของ

นักลงทุน.(Teiter.&.Machuga,.2010).ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงศึกษาถึงความสัมพันธ์ของลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบกับ

คุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย. 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบและคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา. 

1. ทําให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพกําไรของบริษัท จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
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2. ทําให้นักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลพิจารณาหรือวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของบริษัท จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกประเภท 

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา  

คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึงคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเป็นอิสระต่อกันกับคณะกรรมการบริษัท ลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบ.หมายถึงลักษณะด้านต่าง ๆ  

ที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณภาพกําไร.(Earnings Quality).หมายถึงกําไรที่สะท้อนกระแสเงินสด 

ในอดีต ปัจจุบันและที่กิจการจะได้รับในอนาคตโดยการประเมินจากรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร.

(Discretionary.accruals). 

แนวคิดและทฤษฎี 

 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีตัวแทน.(Agency.Theory).มาจากแนวคิดของ.Jensen.and.Meckling.(1976).ซึ่งได้พัฒนาไว้ใน 

ค.ศ..1976 เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล.2.ฝ่าย คือตัวการ (Principle) และตัวแทน (Agent) ซึ่งถ้าหาก

ตัวการและตัวแทนมีเปา้หมายที่แตกตา่งกันก็จะก่อให้เกิดปัญหาตัวแทน (Agency Problem) โดย Jensen และ Meckling ได้มองว่า

มนุษย์ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะมีแรงผลักดันหรือเห็นผลเข้าข้างตัวเองเพื่อทําให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อมีโอกาส 

ในการประกอบกิจการเจ้าของกิจการไม่สามารถที่จะบริหารกิจการได้เพียงลําพัง จึงจําเป็นต้องจ้างผู้บริหารมาบริหารงาน 

เจ้าของกิจการเรียกว่าตัวการ และผู้บริหารเรียกว่าตัวแทน โดยที่ผู้บริหารเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของเงินทุนในการ

บริหาร เพื่อให้กิจการเกิดความมั่งคั่งกลับมาสู่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของเงินทุนในรูปแบบของเงินปันผล สําหรับผู้บริหารที่ทําหน้าที่

บริหารงานนั้นจะได้รับเป็นค่าตอบแทนจากผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของเงินทุนตามสัญญาการจ้างงาน และในขณะเดียวกันนั้นผู้บริหาร

หรือตัวแทนก็จะพยามมองหาลู่ทางยึดเอาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมาเป็นของตนเอง จึงทําให้เกิดปัญหาตัวแทน (Agency 

Problem) หนึ่งในปัญหาที่เกิดจากตัวแทน เช่น การตกแต่งกําไรทําให้กําไรไม่มีคุณภาพ โดยผู้บริหารอาจเลือกใช้นโยบายบัญชี

เพื่อทําให้ผลการดําเนินงานของกิจการเป็นไปตามความคาดหวังของตนจะทําให้ผลการดําเนินไม่สะท้อนผลการดําเนินที่แท้จริง 

ทําใหก้ําไรที่เปดิเผยในงบการเงนิเป็นกําไรที่ไม่มีคุณภาพ.(ศลิปพร ศรจีั่นเพชร, 2559)  

 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบ.(Audit.Committee.Characteristics).คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกให้กิจการมีระบบการกํากับดูแล

กิจการที่ดี แนวคิดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพัฒนาเร่ือยมาอันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

มีการเปลี่ยนมากข้ึน.  นอกจากนั้น นักลงทุนยังให้ความสนใจถึงลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบที่มีผลกระทบกับ      

การดําเนินงานตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ.(Hamdan.et.al.,.2013).และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าวจึงมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งจะกําหนดลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังต่อไปนี ้(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557).1.  ต้องมี

คณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน  2. ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความ

ชํานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ
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หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน   3. ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ

อย่างน้อย 3 คน และจํานวนสมาชิกจะอยู่ระหว่าง 3-5 คน กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจ

หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน   4. จํานวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ     

4 ครั้ง 5.หุ้นสามัญที่ถือโดยคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงาน

ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผูถ้ือ

หุ้นรายใหญ่ของบริษัทและมีอัตราการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ.1.ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพกําไร (Earnings.Quality).คุณภาพกําไรนั้นสามารถมองได้หลายมุมมองซึ่งข้ึนอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ของแต่ละบุคคลว่าจะนําผลการวิเคราะห์น้ันไปใช้ประกอบการตัดสินใจในเร่ืองใด  

ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์.(2557).ได้สรุปตัววัดคุณภาพกําไรที่ใช้ข้อมูลจากฐานบัญชีไวดั้งนี้ 1. ตัววัดคุณภาพของรายการ

คงค้าง (Accrual Quality) กลา่วคอื กําไรจะประกอบไปด้วยเงินสดและผลของรายการคงค้างที่เกิดจากการบันทกึบัญชี เช่น 

การต้ังลูกหนี้ การตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และการที่รายการคงค้างในปัจจุบันจะสามารถสะท้อนกระแสเงินสดในอดีต 

ปัจจุบันและอนาคตได้ดีผู้บริหารจะต้องไม่ตกแต่งกําไร กําไรนั้นถึงจะสามารถสะท้อนกระแสเงินสดได้ดีและเป็นกําไรที่มี

คุณภาพ 2. ความยั่งยืนของกําไร (Earnings Persistence) กล่าวคือกําไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ควรจะเกิดข้ึนในอนาคตด้วย 

จึงจะแสดงให้เห็นว่ากําไรนั้นมีความย่ังยืนและเป็นกําไรที่มีคุณภาพ 3.ความสามารถในการพยากรณ์ของกําไร (Earnings 

Predictability) กล่าวคือ ถ้าผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายของกิจการสามารถใช้ตัวเลขกําไรในงบการเงินมาพยากรณ์กําไรใน

อนาคตได้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า กําไรนั้นมีคุณภาพกําไรที่ดี 4. ความสมํ่าเสมอของกําไร (Earnings Smoothness) กล่าวคือ 

กําไรของกิจการต้องมีความสม่ําเสมอและไม่ผันผวนมากกําไรนั้นจึงจะมีคุณภาพและเป็นน่าเชื่อถือในสายตาของ 

นักลงทุนการศึกษาก่อนหน้านี้วัดคุณภาพกําไรจากรายการคงค้าง Baxter.and.Cotter.(2009), Hamdan.et.al..(2013), 

Bala.and.Kumai.(2015) และพวงเพชร คูม่ันคงไพศาล.(2549) ดังนั้น การศึกษาจึงวัดคุณภาพกําไรด้วยคุณภาพรายการ 

คงค้าง 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในอดีตมีงานวิจัยจํานวนมากศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบและคุณภาพกําไร เช่น

งานวิจัยของศลิปพร ศรีจั่นเพชร (2559)  พบว่าไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบและคุณภาพ

กําไร  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hamdan et al. (2013) ที่ใช้รูปแบบการวัดคุณภาพกําไรจากรายการคงค้างที่เกิดจาก 

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร แต่ขัดแย้งที่ใช้รูปแบบการวัดคุณภาพกําไรจากความยั่งยืนของกําไร พบว่า ประสบการณ์

ทางด้านบัญชีและการเงินและจํานวนประชุมมีความสัมพันธ์เชิงบวก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงเพชร คูม่ันคงไพศาล 

(2549) และขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ และหุ้นสามัญที่ถือโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธเ์ชงิลบกับ

คุณภาพกําไร หรืองานวิจัยของ Bala and Kumai (2015)  พบว่าความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพกําไร 
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 สมมติฐานการศึกษา 

 1. จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาในอดีตพบว่าความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

สิ่งจําเป็นต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดังนั้นยิ่งคณะกรรมการมีความเป็นอิสระมากเท่าใดก็จะยิ่งทําให้กําไรมี

คุณภาพ สําหรับประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับ

คณะกรรมการตรวจสอบว่าต้องมีความเป็นอิสระ ดังนั้นภายใต้แนวปฏิบัติดังกล่าวของคณะกรรมการตรวจสอบของ 

ทุกบริษัทจึงต้องมีความเป็นอิสระ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงไม่ได้ทําการศึกษาคุณลักษณะด้านความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยตรง แต่จะทําการศึกษาขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบเทียบกับคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท  

หากมีอัตราสูงย่อมแสดงถึงการมีกรรมการที่เป็นอิสระในสัดส่วนที่สูงซึ่งจะทําให้คณะกรรมการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้นสมมติฐานจึงเป็นดังนี้  H1: ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบเทียบกับคณะกรรมการบริษัทมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพกําไร  

 2..ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการศึกษาพบว่าคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่มีประสบการณ์การทางด้านบัญชแีละการเงนิจะสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ สง่ผลให้

มีการจัดทํารายงานทางการเงินให้ถูกต้องเพ่ือแสดงกําไรที่แท้จริงเป็นกําไรที่มีคุณภาพ ความเห็นข้างต้นสอดคล้องกับ 

Baxter and Cotter (2005) เม่ือคณะกรรมการมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินสูงจะทําให้มีประสิทธิภาพใน    

การตรวจสอบ จงึทําใหป้ระสบการณ์การทางด้านการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพ

กําไร ดังนั้นสมมติฐานจึงเป็นดังนี้ H2:.ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพกําไร  

 3. ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ.จากการศึกษาพบว่าขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสําคัญกับ

การดําเนินงานตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบที่มีขนาดเล็กจะทําให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบมากข้ึน (พวงเพชร  

คูม่ันคงไพศาล, 2549) ความเห็นข้างต้นสอดคล้องกับ.(Hamdan.et.al., 2013) ที่พบว่าคณะกรรมการที่มีขนาดเล็กทําให้

การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพดี ทําให้ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธเ์ชิงลบกับคุณภาพกําไร 

ดังนั้นสมมติฐานจงึเป็นดังนี้ H3:.ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพกําไร  

 4. จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการศึกษาพบว่าการประชุมช่วยพิจารณางบการเงินและ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้อง จัดการความเสี่ยงจากการดําเนินงาน จากการศึกษาพบว่าจํานวน     

การประชุมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพกําไรเนื่องจากประชุมติดตามการปฏิบัติงานและควบคุมพฤติกรรมการ

จัดการของฝ่ายบริหารใหนํ้าเสนอกําไรที่แท้จริงหรือเป็นกําไรที่มีคุณภาพ (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2559) ดังนั้นสมมติฐานจึง

เป็นดังนี้ H4:.จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพกําไร  

 5. หุ้นสามัญที่ถือโดยคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมตรวจสอบ.จากการศึกษาพบว่า ถ้ามีอัตราการถือหุ้น

สามัญสูงอาจทําให้มีการตกแต่งกําไรเพื่อผลประโยชน์ผู้บริหารทําให้กําไรไม่มีคุณภาพ ความเห็นข้างต้นสอดคล้องกับ 

Hamdan.et.al. (2013) จึงทําให้อัตราการถือหุ้นสามัญของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ    

การปฏิบัติงานตรวจสอบและคุณภาพกําไร จํานวนการถือหุน้สามัญของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความสัมพันธ์เชิงลบ

กับคุณภาพกําไร ดังนั้นสมมติฐานจึงเป็นดังนี้ H4:.จํานวนการถือหุ้นสามัญของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ ์ 

เชิงลบกับคุณภาพกําไร 
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วิธีการดําเนินการวิจัย  

 ขอบเขตการศึกษา  

 ขอบเขตเน้ือหา ศึกษาถึงลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นเร่ือง ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ

เทียบกับคณะกรรมการการบริษัท ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ ขนาดของ

คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนการประชุม และหุ้นสามัญที่ถือโดยคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับคุณภาพกําไร

ประเมินจากคุณภาพของรายการคงค้าง ตามแบบจําลองในการศึกษาของ Francis et al. (2005) 

 ขอบเขตประชากร ประชากรประกอบด้วย บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลา.

2553.-.2557.จํานวน 781.ชุดข้อมูล และได้ตัดค่าผิดปกติ.(Outlier).ในปี.2557.จํานวน 2 ชุดข้อมูล เหลือชุดข้อมูลสุทธิ

จํานวน.779.ชุดข้อมูล และได้ทําการทดสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย, 2558: ออนไลน)์    

 การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพกําไรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547.-.2558 จากฐานข้อมูล 

Bloomberg และลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบ จากรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําป ี 

(แบบ 56-1) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงเวลา 2553.–.2557. 

 แบบจําลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. แบบจําลองวัดคุณภาพกําไรด้วยคุณภาพรายการคงค้าง การศึกษานี้วัดคุณภาพกําไรจากคุณภาพรายการคง

ค้างตามแบบจําลองในการศึกษาของ Francis et al. (2005) ซึ่งเป็นแบบจําลองที่พัฒนาจาก Dechow.and.Dichev.(2002).

ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 2005.Francis.และคณะ.ได้เพิ่มตัวแปรอีก 2.ตัวในแบบจําลองโดยตัวแปรที่เพ่ิมขึ้นนั้นมาจากหลักการ

ของ Modified.Jones.Model.โดย .McNichols.(2002).การวัดคุณภาพของรายการคงค้าง จากแบบจําลองที่ได้รับ      

การเผยแพร่ใน  ค.ศ. 2005 ของ Francis et al. (2005) ตามขั้นตอนต่อไปนี้  

  1.1 คํานวณค่าสัมประสิทธ์ิ (�) ของแบบจําลองรายการหมุนเวียนคงค้างของปี t-4.ถึง t ของแต่ละ

กิจการ โดยแบบจําลองรายการหมุนเวียนคงค้างของแต่ละปี ใช้ข้อมูลของกิจการย้อนหลัง 10 ปี เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ 

เช่น การกําหนดแบบจําลองรายการหมุนเวียนคงค้างของปี t ของบริษัท A ใช้ข้อมูลของบริษัท A ตั้งแต่ปี t-9 ถึง t ใน    

การกําหนดคา่สัมประสิทธิ์ 
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โดย ����,�	 = รายการหมุนเวียนคงค้าง (Total	Current	Accrual) ของบริษัท j	ในปีที่ t	
	��,�	 = สินทรัพย์รวมเฉล่ีย.(Average.Total.Assets).ของบริษัท j.ในปีที่ t.โดยเฉลี่ยระหว่างปีที่ t 

และt-1	



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

 

Vol. 3 No. 3 (July – September 2017)   214

 

����,�	 =	 กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash	Flow	From	Operations) ของบริษัท j	ใน
ปีที่ t	

∆����,�	 = การเปลี่ยนแปลงในรายได้หลัก.(Revenues).ของบริษัท.j.ในปีที่.t.กล่าวคือ ผลต่างรายได้

หลักของบริษัท j	ในปีที่ t	กับรายได้หลักของบริษัท j	ในปีที่ t-1	
����,�	 = ราคาทุนของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของบริษัท	j ในปีที่ 	

   1.2 คํานวณรายการหมุนเวียนคงค้างประมาณการของปี t-4 ถึง t ของแต่ละบริษัทโดยใช้แบบจําลอง

รายการหมุนเวียนคงค้างของป ีt-4 ถงึ t ของแต่ละบริษัทที่กําหนดไว้ 

   1.3 คํานวณค่าความผิดพลาดของการประมาณการรายการคงค้างหมุนเวียนปี t-4 ถึง t โดยเทียบค่า

รายการหมุนเวียนคงค้างประมาณการกับรายการหมุนเวียนคงค้างจริง 

   1.4.คํานวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความผิดพลาดของการประมาณการรายการคงค้างหมุนเวียนป ี 

t-4 ถึง t ของแต่ละกิจการรวม 5 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะแสดงถึงคุณภาพรายการคงค้าง ถ้าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมี

ค่าสูงจะแสดงถึงคุณภาพรายการคงค้างตํ่า ซึ่งหมายถึงคุณภาพกําไร (EQ , ) ต่ํา ถ้าค่าเบี่ยงเบนตํ่าแสดงถึงคุณภาพ

รายการคงค้างสูง ซึ่งหมายถึงคุณภาพกําไร (EQ , ) สูง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้นําค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้มาคูณกับ -1  

เพื่อสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ง่ายข้ึน ดังนั้นถ้าผลคูณมีค่าสูงจะแสดงถึงคุณภาพกําไร (�� ,  ) สูงถ้าผลคูณมีค่า

ตํ่าจะแสดงถึงคุณภาพกําไร (EQ , ) ตํ่า 

 2. แบบจําลองวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพกําไรการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบและคุณภาพกําไร ผู้ศึกษาได้ใช้ตัวแบบดังนี้ 

EQ , 						 						β β ACRatio , β ACExper , β ACSize , β ACActivity ,
β ACOwner , β Size , β FinLav , ε ,  

ตัวแปรตาม 

สัญลักษณ์ ความหมาย การวัดค่าของตัวแปร 

EQ ,  คุณภาพกําไร คุณภาพรายการคงคา้งตามแบบจําลอง

ของ.Francis.et.al. (2005) 

ตัวแปรอิสระ 

ACRatio ,  ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบเทยีบกับ

คณะกรรมการบริษัท (i) ในป ี(t)

สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบเทยีบ

กับคณะกรรมการบริษัท 

ACExper ,  ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินของ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท.(i).ในป ี(t) 

จํานวนปีเฉลี่ยของการทํางานด้านการ

ตรวจสอบในด้านการบัญชีและการเงินของ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 

(Hamdan.et.al.,.2013) 
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ACSize ,  ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (i) 

ในป ี(t) 

จํานวนคณะกรรมการตรวจสอบ

(Hamdan.et.al.,.2013), (Baxter and 

Cotter, 2013) 

ACActivity ,  จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัท (i) ในป ี(t) 

จํานวนการประชุมเฉลี่ยของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละคนในบริษัทตลอดป ี(Bala 

and Kumai,2015) 

ACOwner ,  หุ้นสามัญที่ถือโดยคณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษัท (i) ในป ี(t) 

ร้อยละของหุ้นสามัญที่ถือโดย

คณะกรรมการตรวจสอ

(Hamdan.et.al.,.2013) 

ตัวแปรควบคุม 

Size ,  ขนาดของกิจการของบริษัท (i) ในป ี(t) ลอการิทึมธรรมชาติของสินทรัพย์รวม 

(ศลิปพร  ศรีจั่นเพชร, 2559) 

FinLav ,  นโยบายทางการเงินของบริษัท (i)ในป ี(t) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

(Hamdan.et.al.,.2013) 

 การ วิ เคราะห์ ข้ อมู ล  การหาคุณ ภาพ รายการค งค้ าง  (Accrual Quality) ขอ ง  Francis et al. (2005)  

และหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพกําไรรวมกันทั้งหมด 5.ปี โดยใช้การวิเคราะห์

สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา.(Descriptive.Statistics).และสมการถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple.Regression.Analysis). 

 ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ.(Correlation.Analysis).โดยวิธีของเพียร์สันเพื่อตรวจสอบระดับและ

ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  

ตารางที่ 1 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรเชงิปริมาณ 

สถิติเชิงพรรณนา

ตัวแปร Minimum Maximum Mean Std. Deviation

EQi,t -0.1248 -0.0035 -0.0239 0.0187

ACRatioi,t 0.1400 0.5000 0.2929 0.0680

ACExperi,t 1.0000 18.0000 11.6334 3.7840

ACSizei,t 3 5 3.1797 0.4373
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หมายเหต:ุ จํานวนข้อมลู 779 ชดุข้อมลู     

ACActivityi,t 1.6700 17.0000 7.8750 3.0951

ACOwneri,t 0.0000 1.3500 0.0566 0.1549

Sizei,t 2.5400 5.4800 3.7791 0.6267

FinLavi,t 0.0085 21.0569 1.2608 1.7791

 

 จากตารางที่ 4.2 เมื่อพิจารณาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรตามจากข้อมูลทั้งหมด 779 ชุดข้อมูล พบว่าคุณภาพ

กําไร (EQ) มีค่าตํ่าสุดอยู่ที่ -0.1248 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ -0.0035 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ -0.0239 และเมื่อพิจารณาในส่วนของตัว

แปรอิสระ พบว่าขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบเทียบกับคณะกรรมการบริษัท มคีา่ต่ําสุดอยู่ที่ 0.1400 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 

0.5000 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.2929 ประสบการณ์ด้านการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ มีค่าตํ่าสุดอยู่ที่.1 ป ี 

มีค่าสูงสุดอยู่ที่.18 ป ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่.11.6334 ปี ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ.มีค่าตํ่าสุดอยู่ที่.3 คน มีคา่สูงสุดอยู่ที่ 

5 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.1797 คน จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ.มีค่าตํ่าสุดอยู่ที่ 1.6700 คร้ัง มีค่าสูงสุด

อยู่ที่ 17 ครั้งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่.7.8750 ครั้ง หุ้นสามัญที่ถือโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตํ่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 0 มีค่าสูงสุด

อยู่ที่ร้อยละ.1.3500 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ0.0566  

 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ตามและตัวแปรอิสระ ผลการการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามตัวแบบในการศึกษาความสัมพันธ์ 

ตัวแปร ทิศทางความสัมพันธ์ตาม

สมมติฐาน 

Coefficients t-Statistic 

Constant -0.023 -4.744 

ACRatioi,t + 0.100 -1.229 

ACExperi,t + 0.041 -1.772 

ACSizei,t - -0.063 0.855 

ACActivityi,t + 0.065 -0.662 

ACOwneri,t - 0.021 0.492 

Sizei,t + 0.129 4.262** 

FinLavi,t - -0.142 -4.091** 

Adj.R2 0.043 

Std.Error 0.018 

F-Satistic 6.011 
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หมายเหต ุ: จํานวนข้อมลู 779 ชดุข้อมลู **คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

Prob. (F-Statistic) 0.000 

     

 ผลการศึกษาพบว่า  ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบเทียบกับคณะกรรมการบริษัท ประสบการณ์ทางด้าน

บัญชแีละการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนการประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และหุ้นสามัญที่ถือโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพกําไร สําหรับตัวแปรควบคุม

ได้แก่ ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพกําไร และนโยบายทางการเงนิมีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพ

กําไร  

อภิปรายผลการศึกษา  

 จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 1. ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบเทียบกับ

คณะกรรมการบริษัทและคุณภาพกําไรไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผลการศึกษาเป็นไม่ไปตามที่

คาดการณ์ไว้ การไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว เป็นเพราะขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบเทียบกับคณะกรรมการ

บริษัททั้งหมดของบริษัทส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน การที่แต่ละบริษัทมีขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบเทียบกับ

คณะกรรมการบริษัทไม่แตกต่างกัน จึงทําให้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบเทียบกับ

คณะกรรมการบริษัทกับคุณภาพกําไร 2. ประสบการณ์ด้านบัญ ชีและการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ซึ่งผลการศึกษาไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ กล่าวคือสมาชิกกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านการบัญชหีรือการเงิน เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านได ้

ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษา.Hamdan et al. (2013) และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2559) พบว่าประสบการณ์ด้านบัญชีและ

การเงินของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพกําไร 3. ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งผล

การศึกษาไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ กล่าวคือคณะกรรมการที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ไม่ได้บ่งช้ีว่างานตรวจสอบจะมี

ประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่สําคัญสําหรับประสิทธิงานตรวจสอบ คือคณะกรรมการต้องมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาได้

สอดคล้องกับ Baxter and Cotter (2009) ขนาดของคณะกรรมการไม่มีผลต่อคุณภาพกําไร 4. จํานวนการประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งผลการศึกษาไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ กล่าวคือการประชุมบ่อยครั้งไม่มีผลโดยตรงต่อ 

ประสิทธิการตรวจสอบ แตค่ณะกรรมการตรวจสอบต้องตั้งคําถาม ตคีวาม และประเมินคําตอบ ถึงจะทําให้ประชุมในครั้ง

นั้นมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาได้สอดคล้องกับ Hamdan et al. (2013) พบว่า จํานวนคร้ังในการประชุมไม่มีผลกระทบกับ

คุณภาพกําไร 5. หุ้นสามัญที่ถือโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการศึกษาไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้.กล่าวคือหุ้น

สามัญที่ถือโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอัตราที่ใกล้เคียงกันมากไม่มีความแตกตา่งทําให้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างหุ้น

สามัญที่ถือโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคุณภาพกําไร ผลการได้ขัดแย้งกับ Hamdan et al. (2013) ที่พบว่าถ้ามี

จํานวนหุ้นสามัญที่ถือโดยคณะกรรมการตรวจสอบสูงจะทําใหก้จิการมีคุณภาพกําไรตํ่า 
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ข้อค้นพบจากการศึกษา  

1. ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบเทียบกับคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมาก ทําให้ขนาดของ

คณะกรรมการตรวจสอบเทียบกับคณะกรรมการบริษัทไม่มีผลต่อคุณภาพกําไร         

2. สมาชิกกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีหรือการเงิน  เนื่องจาก

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านได้ และยังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง

ประเทศไทยเข้ามาช่วยตรวจสอบพร้อมให้คําปรึกษา และจํานวนกรรมการตรวจสอบที่ถูกกําหนดข้ึนให้มีความรู้เกี่ยวกับ

ทางด้านบัญชีและการเงินมีเพียง 1 คนเท่านั้น ทําให้ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบอย่างชัดเจน   เพราะฉะนั้น

ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ   ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบและ      

คุณภาพ  กําไรของกจิการ            

3. คณะกรรมการตรวจสอบที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ไม่ได้บ่งชี้ว่างานตรวจสอบจะประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่สําคัญ

สําหรับประสิทธิภาพงานตรวจสอบ คือคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถช่วยกลั่นกรองและ

ควบคุมเร่ืองราวต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนผู้บริหารเพื่อจะแสดงกําไรที่แท้จริงเป็นกําไรที่มีคุณภาพในงบการเงิน  

         4. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบบ่อยครั้งไม่ช่วยทําให้งบการเงินแสดงตัวเลขกําไรที่มีคุณภาพได้ แต่

ขึ้นอยู่กับความสามารถของคณะกรรมการตรวจสอบในการตั้งคําถาม ตีความ และประเมินคําตอบในการประชุม เพื่อ

พิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การพิจารณางบการเงิน การควบคุมภายใน และแผนประจําปี จึงจะทําให้การประชุมในครั้ง

นั้นมีประสิทธิภาพ ถึงจะสามารถปรึกษาหารือเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน จึงจะทําให้

กิจการมีผลการดําเนินงานที่ดีด้วยความสามารถของกิจการเอง โดยไม่ได้ตกแต่งตัวเลขกําไรจากฝ่ายบริหารถึงจะเป็น

กําไรที่มีคุณภาพ 5..การถือหุ้นสามัญของคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้ร้อยละ.1 มีอัตราการถือหุ้นสามัญที่ใกล้เคียงกัน

มากทําให้อัตราไม่มีความแตกต่างกัน ทําให้ไม่มีผลต่อคุณภาพกําไรและการถือหุ้นสามัญของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายใต้ร้อยละ.1 ไม่อาจทําให้มีการตกแต่งกําไรได้ เนื่องจากยังไม่มีอํานาจในการตัดสินใจในการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ตน

หรือผู้บริหารได้และยังมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆและหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่

เกี่ยวข้อง 

 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบและ

คุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งพบว่า ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบเทียบ

กับคณะกรรมการบริษัท ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ ขนาดของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จํานวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ หุ้นสามัญที่ถือโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีผล

ต่อคุณภาพกําไร เพราะฉะนั้นนักลงทุนจะนําลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบมาพิจารณาคุณภาพกําไรไม่ได ้ 

ควรนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ด้านอื่น ๆ มาพิจารณาแทนเพื่อจะได้บ่งช้ีถึงคุณภาพกําไรหรือกําไรที่แท้จริงของ

กิจการได้ และอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนควรนํามาพิจารณาถึงคุณภาพกําไร คืออัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  

ถ้ามีอัตราสูงอาจทําให้กิจการขาดสภาพคล่องต้องมีการกู้ยืมเงินและมีภาระดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายของกิจการจึงสูงข้ึน  

ทําให้กําไรจากการดําเนินงานน้อยลง อาจมีการตกแต่งกําไรตามที่ผู้บริหารต้องการเพื่อแสดงกําไรสูงในงบการเงิน  

จึงทําให้กําไรนั้นเป็นกําไรที่ไม่สะท้อนผลการดําเนินงานที่แท้จริงได้ 
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 ข้อ เสนอแนะในการศึกษาค ร้ังต่อ ไป   การศึ กษาค ร้ังนี้  ใช้แบบจํ าลองของ  Francis el al..(2005)  

ซึ่งเป็นแบบจําลองที่วัดด้านรายการคงค้างอย่างเดียวโดยไม่ได้มีการวัดคุณภาพกําไรด้านอื่น ๆ เช่น ความยั่งยืน  

ความสมํ่าเสมอของกําไร เป็นต้น ดังนั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปสามารถวัดคุณภาพกําไรจากมุมมองอื่น ๆ อาจจะทําให้ผล

การศึกษาที่ชัดเจนและมีความแตกต่างมากขึ้น 
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