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บทคัดย่อ

	 บทความนีน้�าเสนอเกีย่วกบัอทิธพิลของโครงสร้างการถอืหุน้ทีม่ผีลต่อแรงจงูใจของผูจ้ดัท�ารายงานทางการเงนิในการจดัท�ารายงาน
ทางการเงนิทีม่คีณุภาพ	โครงสร้างการถอืหุน้สะท้อนถงึอ�านาจควบคมุในบรษิทัซึง่มผีลกระทบต่อแรงจงูใจของผูบ้รหิารและหรอืผูม้อี�านาจ
ควบคุมในการจัดท�ารายงานทางการเงินแตกต่างกัน	 ผู้บริหารในบริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบกระจายตัวมักมีแรงจูงใจในการปรับ
แต่งตวัเลขทางบญัชทีีน่�าเสนอในรายงานทางการเงนิ	ในขณะทีผู่ม้อี�านาจควบคมุในบรษิทัทีม่โีครงสร้างการถอืหุน้แบบกระจกุตวัมกัมแีรง
จูงใจในการสร้างรายการทางการเงินที่เป็นเท็จซึ่งกระทบต่อคุณภาพของข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินเช่นกัน	 ดังนั้น	 ความเข้าใจ 
อันดีเกี่ยวกับลักษณะของโครงสร้างการถือหุ้นแต่ละแบบจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทและองค์กรก�ากับดูแลสามารถวางมาตรฐานก�ากับ
ดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแก่บริษัท	 รวมทั้งช่วยให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินตระหนักถึงผลกระทบที่อาจได้รับและใช้ข้อมูลที่น�า
เสนอในรายงานทางการเงินอย่างรอบคอบ	

Abstract

 This article explores an influence of ownership structure on incentives of high quality financial report. Ownership 
structure reflects control of firms, which also affects to incentives of managers and/or controlling shareholders to prepare 
financial report. Managers in dispersed firms have incentives to manipulate reported accounting numbers, while controlling 
shareholders in concentrated firms have incentives to create faulty financial transactions, which also affect to quality of 
financial reporting information. Therefore, good understanding about nature of each ownership structure could help firms’ 
shareholders and regulators to provide appropriate and efficient monitoring to firms. Additionally, it could help users of 
financial report to recognize the possible consequences and carefully use information presented in a financial report.

บทน�า 

	 รายงานทางการเงิน	(Financial	Reporting)	เป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญที่น�าเสนอตัวเลขทางบัญชีต่างๆ	เช่น	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วน
ของผู้ถือหุ้น	ก�าไรสุทธิ	และกระแสเงินสดของบริษัท	รวมทั้งข้อมูลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัท	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้
ใช้รายงานในการตัดสินใจเพื่อการลงทุนในบริษัท	และยังส่งผลถึงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดทุนอีกด้วย	ด้วยเหตุนี้	คุณภาพของ
รายงานทางการเงนิซึง่วดัจากความถกูต้องและเทีย่งธรรมของข้อมลูทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิทีน่�าเสนอจงึมคีวามส�าคญั
อย่างมาก	และเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน	(Market	participants)	เช่น	นักลงทุน	นักวิเคราะห์	สถาบันการเงิน	องค์กรก�ากับดูแล	
และสภาวิชาชีพบัญชีให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรกๆ	
	 อย่างไรกด็	ีเมือ่มองย้อนกลบัไปในอดตี	กรณตีวัอย่างการล้มละลายของบรษิทัยกัษ์ใหญ่อย่าง	ENRON	และ	WorldCom	ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและบรษิทัชัน้น�าในอกีหลายแห่งทัว่โลก	รวมถงึกรณกีารทจุรติของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เช่น	
บรษิทั	รอยเนท,	ปิคนคิ	หรอื	เอส.อ.ีซ.ี	ออโต้เซลส์	แอนด์	เซอร์วสิ	ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากการทีผู่บ้รหิารสร้างรายการทางธรุกจิทีเ่ป็นเทจ็	
รวมถึงการปรับแต่งตัวเลขทางบัญชีและน�าเสนอรายงานทางการเงินที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริง	(Earnings	Management)	นั้น	จึงอาจเป็น
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พยานหลักฐานอย่างหนึ่งซึ่งชี้ให้เห็นว่า	แรงจูงใจของผู้บริหารของ
บรษิทัซึง่เป็นผูจ้ดัท�ารายงานทางการเงนิเพือ่เผยแพร่สูส่าธารณชน
อาจเป็นปัจจยัหนึง่ทีม่ผีลต่อคณุภาพของข้อมลูทางบญัชทีีน่�าเสนอ
ในรายงานดังกล่าว	 งานวิจัยทางด้านการบัญชีและบรรษัทภิบาล
ในปัจจุบันจึงหันมาให้ความส�าคัญกับการศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินที่เผยแพร่สู่สาธารณชน	โดยมีความเชื่อว่า	โครงสร้าง
การถือหุ้นในรูปแบบต่างๆ	 จะสะท้อนถึงอ�านาจควบคุมกิจการ
ภายในบรษิทั	และมอีทิธพิลต่อแรงจงูใจของผูบ้รหิารและหรอืผูถ้อื
หุ้นที่มีอ�านาจควบคุมกิจการในการจัดท�าและน�าเสนอข้อมูลทาง
บัญชีในรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ	(เช่น	Ball,	Robin	&	Wu,	
2003;	Fan	&	Wong,	2002;	Wang,	2006)	ดังนั้น	การท�าความ
เข้าใจถึงอิทธิพลของโครงสร้างการถือหุ้นที่มีผลต่อแรงจูงใจของผู้
บริหารในการจัดท�ารายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ	 จึงน่าจะช่วย
องค์กรก�ากับดูแลในการวางมาตรการการก�ากับดูแลที่เหมาะสม
แก่บริษัทและช่วยให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินใช้ข้อมูลที่น�าเสนอ
ในรายงานทางการเงินอย่างระมัดระวังมากขึ้น	 บทความนี้จึงมี
วตัถปุระสงค์หลกัในการสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัความส�าคญัของ
โครงสร้างการถอืหุน้ต่อแรงจงูใจของผูจ้ดัท�ารายงานทางการเงนิใน
การจัดท�ารายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ

ลักษณะโครงสร้างการถือหุ้น: ข้อดีและข้อเสีย

	 งานวิจัยที่ผ่านมาแบ่งโครงสร้างการถือหุ้น	(ownership	
structure)	เป็นสองแบบตามลักษณะการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	ได้แก่	
โครงสร้างการถอืหุน้แบบกระจายตวั	(Dispersed	Ownership)	และ
โครงสร้างการถือหุ้นแบบกระจุกตัว	(Concentrated	Ownership)	
ในประเทศทีพ่ฒันาแล้วอย่างสหรฐัอเมรกิาและองักฤษ	บรษิทัส่วน
ใหญ่จะมีโครงสร้างแบบกระจายตัว	 โดยแต่ละบริษัทจะมีผู้ถือหุ้น
จ�านวนมากราย	ซึ่งแต่ละรายถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยมากในบริษัท
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน	ดังนั้น	ผู้ถือหุ้นจะว่าจ้างผู้
บริหารที่ตนคิดว่ามีความสามารถเข้ามาบริหารงานในบริษัทแทน
ตน	ข้อดีของโครงสร้างแบบนี้คือ	ความคล่องตัวในการบริหารงาน
ของผู้บริหาร	อย่างไรก็ตาม	โครงสร้างแบบนี้มีข้อเสียคือ	ผู้ถือหุ้น
มักละเลยการให้การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ
บริษัท	เนื่องจาก	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีส่วนได้เสีย	(cash	flow	rights)	
ในบริษัทค่อนข้างน้อยท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเข้ามาก�ากับดูแล
สูง	อีกทั้งในทางปฏิบัติ	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงน้อยและ
กระจายตัว	(voting	rights)	ท�าให้การรวบรวมสิทธิออกเสียงท�าได้
ยากและไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป	 ในขณะที่ผู้บริหารบริษัท
มีอ�านาจเต็มที่ในการบริหารงานในบริษัทแต่ไม่มีหรือมีส่วนได้เสีย
น้อยในบริษัท	ดังนั้น	ความเป็นเจ้าของ	(ownership)	และอ�านาจ
ควบคุม	(control)	ของโครงสร้างแบบนี้จะถูกแยกจากกัน	(Berle	
&	Means,	1968)	(ตามรูปที่	1.1)	

1 งานวจิยัในปัจจบุนัยงัไม่มบีรรทดัฐานทีแ่น่นอนเกีย่วกบัจ�านวนหุน้ทีเ่ป็นเกณฑ์ในการวดัความเป็นผูม้อี�านาจควบคมุกจิการงานวจิยัในต่างประเทศส่วนใหญ่ 
	 มักใช้ที่เกณฑ์ร้อยละ	20	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	(เช่น	La	Porta,	De-Silanes,	F.,	และ	Shleifer	1999)	งานวิจัยในประเทศไทยส่วนใหญ่อ้างอิง 
	 ตามค�านิยามของ	 “ผู้มีอ�านาจควบคุม”	 ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ฉบับที่	 กจ.32/2549	 โดยถือว่า	 ผู้ถือหุ้นที่ 
	 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	 25	 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อม	 มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย	 การจัดการหรือการด�าเนินการในบริษัท 
	 อย่างมีสาระส�าคัญ	อย่างไรก็ตาม	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ปรับปรุงปี	2551	ได้มีการแก้ไขนิยาม	“อ�านาจควบคุม 
	 กิจการ”	ใหม่	โดยเพิ่มจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจากเดิมเป็นเกินกว่าร้อยละ	50	เพื่อให้สอดคล้องกับค�านิยาม	“อ�านาจควบคุม”	ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชี	 
	 ฉบับที่	27	เรื่อง	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	(มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	44	เดิม	ปรับปรุง	2550)

รูปที่ 1.1	โครงสร้างการถือหุ้นแบบกระจายตัว
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	 โครงสร้างการถือหุ้นอีกแบบหนึ่ง	 คือ	 โครงสร้างการ
ถือหุ้นแบบกระจุกตัว	 บริษัทที่มีโครงสร้างแบบนี้มักพบมากใน	
บริษัทในประเทศแถบเอเซียและยุโรปบางประเภท	 เช่น	 ประเทศ
ญี่ปุ่น	ประเทศไทย	และประเทศเยอรมัน	งานวิจัยช่วงหลังพบว่า	
โครงสร้างแบบนี้ยังคงมีอยู่ในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน	(Holderness	
&	Sheehan,	1988)	 ลักษณะของโครงสร้างการถือหุ้นแบบนี้คือ
บริษัทจะมีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายที่มีจ�านวนหุ้นและสิทธิ
ออกเสียงที่มีสาระส�าคัญ	 โดยเรียกว่า	 ผู้มีอ�านาจควบคุมกิจการ1 
(Controlling	shareholders)	 โดยส่วนใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุม
กจิการจะเข้ามามบีทบาทส�าคญัในการบรหิารและก�าหนดนโยบาย
ของบริษัท	เช่น	ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริหาร	เป็นต้น	ข้อดี
ของโครงสร้างแบบนี้	 คือ	 ผู้มีอ�านาจควบคุมกิจการมีส่วนได้เสีย
ในบริษัทมาก	ดังนั้น	จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้มักให้ความ
ส�าคัญกับการติดตามก�ากับดูแลการบริหารงานของบริษัทอย่าง
ใกล้ชิดกว่าโครงสร้างการถือหุ้นกระจายตัว	(Holderness,	2003)	
ข้อเสียของโครงสร้างแบบนี้	 คือผู้มีอ�านาจควบคุมสามารถเข้า
แทรกแซงการบริหารงาน	 รวมถึงการก�าหนดนโยบายส�าคัญใน
บริษัทได้ง่าย	 นอกจากนี้	 โอกาสที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นจะรวบรวม
สทิธอิอกเสยีงให้เพยีงพอในการลงมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในเรือ่งทีข่ดั
แย้งกับผู้มีอ�านาจควบคุมจะน้อยลงหรือเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ	
โครงสร้างการถือหุ้นแบบนี้จึงมีลักษณะที่รวมกันอยู่ระหว่างความ

เป็นเจ้าของและอ�านาจการควบคุมกิจการ	(เช่น	Shleifer	&Vishny,	
1997)	(ตามรูปที่	1.2)
 โครงสร้างการถือหุ้น: แรงจูงใจของผู้จัดท�าและคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน
	 ในการอธิบายแรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้บริหารหรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมต่อบริษัท	 งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักอ้างอิง
ตามหลักทฤษฏีตัวการตัวแทน	(Principle	-	Agent	Theory)	ซึ่งน�า
เสนอโดย	Jensen	และ	Meckling	ในปี	ค.ศ.	1976	โดยหลักการ	
ทฤษฏีตัวการตัวแทนอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
สองฝ่าย	 ได้แก่	 ผู้ว่าจ้างหรือเรียกว่า	 ตัวการ	(Principle)	 และ 
ผู้ถูกจ้างหรือตัวแทน	(Agent)	โดยตัวการว่าจ้างตัวแทนให้ปฏิบัติ
งานอย่างใดอย่างหนึง่แทนตนเอง	สิง่ส�าคญัในการขบัเคลือ่นความ
สัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายได้แก่	 ผลประโยชน์	(Interests)	 หาก 
ผลประโยชน์ของทัง้สองฝ่ายสอดคล้องกนั	(Alignment	of	Interests)	
ตวัแทนจะปฏบิตังิานตามทีไ่ด้รบัมอบหมายโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่
ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ตัวการ	(ตามรูปที่	2.1)	 ในทางตรงกัน
ข้าม	หากผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเกิดขัดแย้งกัน	(Conflict	of	
Interests)	ตัวแทนจะปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนอง
ประโยชน์ส่วนตวั	ซึง่ก่อให้เกดิปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์	
(Agency	problem)	(ตามรูปที่	2.2)

รูปที่ 1.2		โครงสร้างการถือหุ้นแบบกระจายจุกตัว
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	 กรณีของบริษัทที่มีโครงสร้างแบบกระจายตัว	 ผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นตัวการได้ว่าจ้างผู้บริหารให้บริหารงานในบริษัทแทนตนเอง	
ดังนั้น	หากผลประโยชน์ที่ผู้บริหารได้รับสอดคล้องกับผู้ถือหุ้นและ
บริษัท	 ทฤษฏีตัวการตัวแทนมองว่า	 ผู้บริหารจะตัดสินใจลงทุน
หรอืการใช้ทรพัยากรในบรษิทัเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อื
หุ้นและบริษัท	 ในทางตรงกันข้าม	 หากผลประโยชน์ของผู้บริหาร
ขัดกับผู้ถือหุ้นและบริษัท	 การปฏิบัติงานของผู้บริหารอาจเป็นไป
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น
และบริษัท	 ส�าหรับบริษัทที่โครงสร้างแบบกระจุกตัวซึ่งผู้มีอ�านาจ
ควบคุมมีอิทธิพลต่อการบริหารและก�าหนดนโยบายในบริษัท	
ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์มักเกิดขึ้นระหว่างผู้มีอ�านาจ
ควบคมุและผูถ้อืหุน้รายย่อยแทน	จากทฤษฏตีวัการตวัแทนข้างต้น	
สามารถแบ่งมูลเหตุจูงใจของผู้บริหารและหรือผู้มีอ�านาจควบคุม
กจิการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิตามลกัษณะโครงสร้างการ
ถือหุ้นได้	ดังนี้
 โครงสร้างการถอืหุน้แบบกระจายตวัและคณุภาพรายงาน
ทางการเงิน
	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	 โครงสร้างการถือหุ้นแบบ
กระจายตัวมีข้อเสีย	คือ	ส่วนได้เสียของผู้บริหารในการปฏิบัติงาน
เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีน้อย	ผู้บริหารจึงมักมีแรงจูงใจที่ต�่า
ในการบรหิารงานเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั	วธิกีารทีบ่รษิทัทีม่ี
โครงสร้างแบบนีน้�ามาใช้เพือ่แก้ปัญหาดงักล่าวมอียูห่ลายวธิี	ได้แก่	
การเพิม่สดัส่วนการถอืหุน้ของผูบ้รหิาร	เช่น	การให้สทิธกิารซือ้หุน้	
(Stock	Options)	เพือ่ให้ผูบ้รหิารมส่ีวนได้เสยีในผลการด�าเนนิงาน
ของบริษัทร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น	(Managerial	ownership)	การ
จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูบ้รหิารทัง้ในรปูของเงนิรางวลัพเิศษและหุน้	
(เช่น	cash/stock	compensation)	ซึ่งแปรผันตามผลการด�าเนิน
งานของบริษัท	หรือ	การใช้กลไกของหนี้สิน	เพื่อลดแรงจูงใจของ

ผู้บริหารในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรของบริษัทในทางที่ไม่เอื้อ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	(Jensen,	1986)
	 	 หากกลไกของระบบผลตอบแทนต่อผู้บริหารข้างต้น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 วิธีการเหล่านี้น่าจะช่วยลดปัญหา
ตัวแทนได้ในระดับหนึ่ง	 ส่งผลถึงการจัดท�ารายงานทางการเงินที่
มีคุณภาพมากขึ้น	(ตามรูปที่	3.1)	หากแต่ผู้บริหารยังคงเป็นปุถุชน
ที่กลไกภายนอกไม่อาจควบคุมได้ทั้งหมด	ดังนั้น	การเพิ่มสัดส่วน
ของหุ้นที่ถือโดยผู้บริหารอาจเป็นการเพิ่มสิทธิในการออกเสียงใน
บรษิทัของผูบ้รหิารไปในตวั	ซึง่ท�าให้กระบวนการเลกิจ้างผูบ้รหิารที่
ไม่มีประสิทธิภาพเป็นไปได้ยาก	(Management	entrenchment)	
(Stulz,	1988)	 ในอีกแง่มุมหนึ่ง	 วิธีการเหล่านี้กลายเป็นเหตุจูงใจ
ให้ผู้บริหารพุ่งเป้าหมายไปที่ผลตอบแทนระยะสั้นแทนการค�านึง
ถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะรับ	 ผู้บริหารอาจเลือกใช้วิธีการ
ทางบัญชีในการปรับแต่งตัวเลขทางบัญชี	 เพื่อให้ผลการด�าเนิน
งานในบริษัทออกมาในระดับที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง	 เช่น	 การ
จ่ายโบนัส	(Holthausen,	Larcker	&	Soan,	1995)	หรือเพื่อหลีก
เลี่ยงการผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้	(Debt	Covenants)	(DeFond	
&	Jiambalvo,	1994)	เป็นผลท�าให้รายงานทางการเงินมีคุณภาพ
ลดลง	 ทั้งนี้	Coffee	(2005)	 ได้ตั้งข้อสังเกตว่า	 การทุจริตที่เกิด
จากการปรับแต่งตัวเลขทางบัญชี	 (เช่น	 การรับรู้รายได้เร็วหรือ
ช้าเกินไป)	 นั้น	 มักพบมากในประเทศที่มีลักษณะการถือหุ้นแบบ
นี้	 ซึ่งผู้ลงทุนส่วนใหญ่มักจะใช้รายงานทางการเงินเป็นหลักใน
การวิเคราะห์สถานภาพของบริษัทและการตัดสินใจลงทุน	 ดังนั้น	 
ผู ้บริหารในบริษัทที่มีโครงสร้างแบบนี้จึงมีเหตุจูงใจที่จะใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการบัญชีและการปรับแต่ง
ตวัเลขทางบญัชทีีท่�าให้รายงานทางการเงนิมคีณุภาพต�า่กว่าทีค่วร
จะเป็น	 เพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์ของตนในระยะสั้น	(ตาม
รูปที่	3.2)

รูปที่ 3	ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบกระจายตัว	ผลประโยชน์	และคุณภาพรายงานทางการเงิน
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 โครงสร้างการถอืหุน้แบบกระจกุตวัและคณุภาพรายงาน
ทางการเงิน
	 ผู ้ถือหุ ้นที่มีจ�านวนหุ ้นในบริษัทอย่างมีสาระส�าคัญ	 
มักจะมีแรงจูงใจและอ�านาจการควบคุมเพียงพอที่จะเข้ามาก�ากับ
ดแูลการบรหิารงานของบรษิทั	เพือ่ปกป้องผลประโยชน์ทีต่นควรจะ
ได้รับ	ดังนั้น	ตามทฤษฏีตัวการตัวแทน	ผู้มีอ�านาจควบคุมที่มีผล
ประโยชน์สอดคล้องกบับรษิทัมแีรงจงูใจทางด้านบวกทีจ่ะยกระดบั
รายงานทางการเงินให้มีคุณภาพ	ทั้งในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ก�ากับ
ดูแลผลการด�าเนินงานในบริษัทอย่างใกล้ชิด	 และหรือผู้มีอิทธิพล
ต่อการจัดท�ารายงานของผู้บริหาร	(ตามรูปที่	4.1)
	 ในอีกมุมมองหนึ่ง	 ผู้มีอ�านาจควบคุมมีความจ�าเป็น
น้อยกว่าผูใ้ช้รายงานทางการเงนิรายอืน่ในการใช้ข้อมลูในรายงาน
ทางการเงินเพื่อตัดสินใจลงทุน	 เนื่องจาก	 ผู้มีอ�านาจควบคุม
สามารถเข้าถงึข้อมลูภายในของบรษิทัได้โดยไม่ต้องอาศยัรายงาน
ทางการเงินที่จัดท�าโดยผู้บริหาร	 หรือในกรณีที่ผู้มีอ�านาจควบคุม
ด�ารงต�าแหน่งทางการบริหาร	ผู้มีอ�านาจควบคุมอาจมีส่วนในการ
จัดท�าและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการบัญชีและการน�า
เสนอข้อมูลในรายงานทางการเงินเองด้วย	(Ball	et	al.,	2003)	การ
ใช้รูปแบบของการควบคุม	เช่น	การถือหุ้นแบบปิรามิด	การถือหุ้น
ไขว้ระหว่างบริษัท	 หรือการใช้หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่าหนึ่ง	

เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้มีอ�านาจควบคุมอาจใช้ในการแสวงหาผล
ประโยชน์ในบริษัทได้สะดวกกว่าการใช้วิธีการปรับแต่งงบการ
เงินซึ่งพบในกรณีของบริษัทที่มีโครงสร้างแบบกระจุกตัว	Coffee	
(2005)	 ได้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า	 ผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท
ที่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบนี้มักมีแรงจูงใจในการทุจริตโดยการ
สร้างรายการทางการเงินที่เป็นเท็จมากกว่าการทุจริตโดยการปรับ
แต่งตัวเลขทางบัญชีที่น�าเสนอในรายการทางการเงิน	 ยกตัวอย่าง
เช่น	กรณีการทุจริตในบริษัท	นิปปอน	แพ็ค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(มหาชน)	(NIPPON)	 ซึ่งกระท�าโดยผู้บริหารที่มีอ�านาจควบคุม
กิจการ2ในช่วงปี	2552	และ	2553	ที่ผ่านมา	ผู้บริหารดังกล่าวได้
ปลอมแปลงเอกสารสัง่ซือ้หลกัทรพัย์	ท�าให้บรษิทัต้องรบัภาระช�าระ
หนีค่้าหลกัทรพัย์	และได้ออกตัว๋สญัญาใช้เงนิระยะสัน้ในนามบรษิทั
ให้กบัสถาบนัการเงนิ	เพือ่น�าเงนิทีไ่ด้ไปใช้เป็นการส่วนตวั	การกระ
ท�าดงักล่าวส่งผลให้การบนัทกึบญัชเีงนิลงทนุในหลกัทรพัย์และการ
บนัทกึบญัชเีงนิกูย้มืทีแ่สดงในรายงานทางการเงนิของบรษิทัไม่ตรง
ต่อความเป็นจริง3	เป็นต้น	ดังนั้น	จะเห็นได้ว่า	หากผลประโยชน์
ของผูม้อี�านาจควบคมุเป็นไปในทางแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะใน
กลุม่ของตนแล้ว	ความหวงัทีจ่ะให้กลุม่ของผูม้อี�านาจควบคมุมแีรง
จงูใจทีจ่ะเข้ามาก�ากบัดแูลให้รายงานทางการเงนิมคีณุภาพจงึเป็น
ไปได้ยากยิ่งขึ้น	(ตามรูปที่	4.2)

 

1	ผู้บริหารดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทร้อยละ	43.3	ตามโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
	ณ	วันที่	8	เมษายน	2554	ที่เปิดเผยโดยตลาดหลักท	รัพย์แห่งประเทศไทย
2 ข้อมูลจากข่าว	ก.ล.ต.	ฉบับที่	34/2554	เมื่อวันศุกร์ที่	29	เมษายน	2554

รูปที่ 4	ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบกระจายจุกตัว	ผลประโยชน์	และคุณภาพรายงานทางการเงิน
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หลักฐานและข้อจ�ากัดจากงานวิจัยที่ผ่านมา 

	 งานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง
ผูถ้อืหุน้และคณุภาพของข้อมลูทางบญัชแีสดงหลกัฐานทีส่นบัสนนุ	
ทฤษฏีตัวการตัวแทนทั้งกรณีผลประโยชน์สอดคล้องและขัดแย้ง
กัน	 ตัวอย่างเช่น	Fan	 และ	Wong	(2002)	 ศึกษาบริษัทในแถบ
เอเซียตะวันออก	7	ประเทศ	ได้แก่	ฮ่องกง	อินโดนีเซีย	เกาหลีใต้	
มาเลเซีย	สิงคโปร์	ไต้หวันและประเทศไทย	และพบว่า	คุณภาพ
ของข้อมูลทางบัญชี	 ซึ่งวัดโดยความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ	
(Earnings	Informativeness)	มรีะดบัทีต่�า่ในบรษิทัทีม่ลีกัษณะการ
ถอืหุน้แบบกระจกุตวัและมสีทิธกิารออกเสยีงไม่เท่ากบัสทิธทิีจ่ะได้
รับเงินปันผล	ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานที่	Francis,	Schipper	และ	
Vincent	(2002)	พบในประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่มโีครงสร้างการถอื
หุน้แบบกระจายตวั	อย่างไรกด็	ีงานวจิยัต่อมาซึง่ศกึษาลกึลงไปถงึ
ประเภทของผู้ถือหุ้น	พบว่า	ผู้ถือหุ้นที่เป็นครอบครัวผู้ก่อตั้งบริษัท	
(Wang,	2006)	 และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารในบริษัท	(Warfield,	
Wild	&	Wild,	1995)	สามารถช่วยลดปัญหาความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์	และส่งผลให้ข้อมูลทางบัญชีที่วัดโดยความเกี่ยวข้องกับ
การตดัสนิใจมคีณุภาพสูงและมกีารใช้รายการคงค้างทีผ่ดิปกตติ�่า	
(Abnormal	Accruals)	
	 ทั้งนี้	 งานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในปัจจุบัน
ยังคงมีข้อจ�ากัดในเรื่องความมีประสิทธิภาพของแบบจ�าลองที่ใช้
วัดคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีและความเหมาะสมของตัวแปร
ที่ใช้วัดคุณภาพ	(Dechow,	Ge	&	Schrand,	2010)	 นอกจาก
นี้	 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศที่ท�า
ศึกษา	 เช่น	 ระบบกฏหมายที่คุ้มครองผู้ถือหุ้น	 การบังคับใช้กฏ
หมาย	กระบวนการตดิตามก�ากบัดแูลและบทลงโทษ	เป็นอกีปัจจยั
หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมใน
การจัดท�ารายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ	ซึ่งเป็นผลให้หลักฐานที่
พบในแต่ละงานวิจัยมีความแตกต่างกัน	

สรุป

	 	 โครงสร้างการถือหุ้นเป็นปัจจัยที่ส�าคัญปัจจัยหนึ่งที่มี
ผลต่อแรงจูงใจของผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมกิจการในการ
จัดท�ารายงานทางการเงินที่มีคุณภาพในแง่มุมที่ต่างกัน	 ซึ่งไม่ว่า
บรษิทัจะมโีครงสร้างการถอืหุน้แบบใด	บรษิทัมโีอกาสทีจ่ะประสบ
ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์	ซึง่มผีลท�าให้รายงานทางการ
เงนิทีน่�าเสนอต่อผูใ้ช้รายงานดงักล่าวผดิไปจากความเป็นจรงิ	และ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้รายงานทางการเงินได้เหมือนๆ	
กัน	ผู้บริหารในบริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบกระจายตัว	มัก
มีแรงจูงใจให้ท�าการปรับแต่งตัวเลขและข้อมูลบัญชีในรายงาน
ทางการเงินเพื่อที่ตนจะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น	 โดยไม่สนใจ
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น	 ในขณะที่ผู้มีอ�านาจควบคุม
ในโครงสร้างแบบกระจุกตัวมักสร้างรายการทางการเงินที่เป็นเท็จ
เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ภายในกลุ่มของตน	 พฤติกรรมทั้ง
สองแบบมีผลให้ข้อมูลที่น�าเสนอในรายงานทางการเงินไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง	
	 ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและ
ผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งท�าให้คุณภาพของรายงานทางการเงินที่ออกสู่
สาธารณชนมีคุณภาพสูง	 และมีความน่าเชื่อถือ	 การเลือกใช้วิธี
การที่จะลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากแรงจูงใจในเชิงลบ
อันเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารหรือผู้มี
อ�านาจควบคุมที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับโครงสร้างการถือหุ้น
แต่ละแบบ	จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทและองค์กรก�ากับ
ดูแลควรให้ความสนใจ	 นอกจากนี้	 ผู้ใช้รายงานทางการเงินควร
ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลในรายงานทางการเงินของ
บรษิทัอย่างรอบคอบ	รวมถงึการพจิารณาโครงสร้างการถอืหุน้ของ
บริษัทและนโยบายต่างๆ	 ที่บริษัทใช้เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ดงักล่าวข้างต้น	ซึง่ปัจจยัเหล่านีอ้าจส่งผลกระทบ
อย่างมนียัส�าคญัต่อคณุภาพและความถกูต้องของข้อมลูทีน่�าเสนอ
ในรายงานทางการเงินของบริษัทได้เช่นกัน	

1	ผู้บริหารดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทร้อยละ	43.3	ตามโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
	ณ	วันที่	8	เมษายน	2554	ที่เปิดเผยโดยตลาดหลักท	รัพย์แห่งประเทศไทย
2 ข้อมูลจากข่าว	ก.ล.ต.	ฉบับที่	34/2554	เมื่อวันศุกร์ที่	29	เมษายน	2554
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