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บทคัดยอ
คุณภาพของตัวเลขกําไรที่แสดงอยูในรายงานทางการเงินเปนสิ่งหนึ่งที่สะทอนถึงผลการดําเนินงานของบริษัท อันเปน
ปจจัยสําคัญทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับการมีบรรษัทภิบาลของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลาวคือ บริษทั ทีม่ บี รรษัทภิบาล
ในระดับสูงควรมีคุณภาพกําไรในระดับสูง โดยตัวเลขกําไรที่นําเสนอในรายงานทางการเงินควรสอดคลองกับผลการดําเนินงาน
ทีแ่ ทจริงของบริษทั ดังนัน้ บทความนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคเพือ่ นําเสนอคุณภาพกําไรของบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทยทีม่ บี รรษัทภิบาลในระดับดีเลิศ ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 24 บริษัท ซึ่งประเมินโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยอาศัย
อัตราสวนของรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวม เปนตัวชี้วัดระดับคุณภาพกําไรของบริษัทดังกลาว เพื่อพิสูจนสมมติฐานที่วา
บริษทั ทีม่ บี รรษัทภิบาลในระดับดีเลิศ ยอมมีการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสเปนอยางดี และมีคณ
ุ ภาพกําไรในระดับสูงนัน่ เอง
คําสําคัญ: คุณภาพกําไร การจัดการกําไร รายการคงคาง บรรษัทภิบาล
Abstract
Quality of earnings numbers presented in the financial reports is a measure of ability to reflect a firm’s
true performance, earnings and value. It is considered one of the major factors which are related to corporate
governance of listed companies in the stock markets. That is, companies with high level of corporate
governance are supposed to have high earnings quality, and the earnings numbers presented in financial
reports should reflect their true performance. Therefore, this article aims to present the earnings quality of
24 listed companies with excellent corporate governance in 2014, evaluated by Thai Institute of Directors
Association, and usingthe total accruals to total assets ratio as the indicator of earnings quality. The primary
objective is to prove that the companies which have excellent corporate governance will have high quality
disclosure and transparency, as well as high earnings quality.
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ตัวเลขกําไร (earnings numbers) ถือเปนขอมูล
ทางการบัญชีที่สําคัญ ที่เปนตัวบงชี้ความสามารถในการสราง
มูลคาเพิม่ จากการดําเนินงานของบริษทั ซึง่ มีผลโดยตรงตอการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดทุน ในทางทฤษฎีมูลคาหุนของบริษัท
จะขึน้ อยูก บั มูลคาปจจุบนั (present value) ของกําไรในอนาคต
ดังนัน้ หากกําไรของบริษทั สูงขึน้ มูลคาของบริษทั จะสูงขึน้ ตาม
ในทางตรงกันขาม หากกําไรของบริษทั ตาํ ลง มูลคาของบริษทั
จะตาํ ลง (Lev, 1989) จากความสําคัญของตัวเลขกําไรดังกลาว
ผูบ ริหารของบริษทั จึงมีแนวโนมใชดลุ พินจิ ในการเลือกใชนโยบาย
ทางการบัญชีเพื่อการสรางรายการทางธุรกิจ เพื่อจัดการและ
ปรับแตงขอมูลทางการบัญชีใหแสดงตัวเลขกําไรในรายงาน
ทางการเงินในระดับทีส่ ง ผลดีตอ บริษทั มากทีส่ ดุ อยางไรก็ตาม
การกระทําดังกลาวอาจสงผลใหตวั เลขกําไรทีแ่ สดงในรายงาน
ทางการเงินไมสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัท
หรืออาจกลาวไดวา ตัวเลขกําไรของบริษทั เปนกําไรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตํานั่นเอง
การเลือกใชนโยบายทางการบัญชีเพื่อปรับแตงขอมูล
ทางการบัญชีและตัวเลขกําไรดังกลาวขางตน แสดงถึงการใช
อํานาจของผูบ ริหารเขาจัดการกําไร (earnings management)
ซึง่ สงผลโดยตรงตอคุณภาพกําไร (earnings quality) ของบริษทั
กลาวคือ บริษทั ทีม่ กี ารจัดการกําไรมาก คุณภาพกําไรของบริษทั
จะอยูในระดับตํา ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาการจัดการกําไร
ถือเปนการกระทําที่ขัดตอหลักเกณฑการมีบรรษัทภิบาล
(corporate governance) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยในหัวขอ “การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
(disclosure and transparency)” ซึง่ อาจสรุปจากหลักเกณฑ
ดังกลาวไดวา บริษัทที่มีบรรษัทภิบาลในระดับสูง ยอมมีการ
จัดการกําไรในระดับตําและมีคุณภาพกําไรในระดับสูงนั่นเอง
จากความสําคัญของคุณภาพกําไรและความเชือ่ มโยงตอการมี
บรรษัทภิบาลของบริษทั บทความนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคเพือ่ นําเสนอ
คุณภาพกําไรของบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย ทีม่ บี รรษัท
ภิบาลในระดับดีเลิศ (excellent corporate governance)
ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 24 บริษทั เพือ่ พิสจู นสมมติฐานทีว่ า
บริษทั ทีม่ บี รรษัทภิบาลในระดับดีเลิศ ยอมมีการเปดเผยขอมูล
และความโปรงใสเปนอยางดี และมีคุณภาพกําไรในระดับสูง
สวนที่ 2 เปนการนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
คุณภาพกําไรและการจัดการกําไร สวนที่ 3 นําเสนอหลักเกณฑ
ในการสํารวจบรรษัทภิบาลในประเทศไทยในป พ.ศ. 2557
และนําเสนอผลการสํารวจในสวนที่ 4 สวนที่ 5 นําเสนอระดับ
คุณภาพกําไรของบริษทั ทีท่ าํ การศึกษาทัง้ 24 บริษทั และสวน-

ที่ 6 แสดงการอภิปรายประเด็นเกีย่ วกับคุณภาพกําไรและการ
มีบรรษัทภิบาลเปนลําดับสุดทาย
คุณภาพกําไรและการจัดการกําไร
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวามีงานวิจยั จํานวนมาก
สนใจศึกษาคุณภาพกําไรของบริษทั โดยใหคาํ นิยาม “คุณภาพ
กําไร” ไวหลากหลาย ตัวอยางเชน Dechow และ Schrand
(2004) นิยามคุณภาพกําไรวา หมายถึงกําไรที่มีคุณภาพ คือ
กําไรทีส่ ามารถแสดงมูลคาทีแ่ ทจริง (intrinsic value) ของบริษทั
นอกจากนี้ Akers, Giacomino, และ Bellovary (2007)
ไดนยิ ามคุณภาพกําไรวา หมายถึงความสามารถของตัวเลขกําไร
ในรายงานทางการเงิน ในการสะทอนกําไรทีแ่ ทจริงของบริษทั
ซึง่ สามารถนําไปพยากรณกาํ ไรในอนาคตของบริษทั ได ในขณที่
Dechow, Ge, และSchrand (2010) ระบุวา กําไรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
หมายถึง ตัวเลขกําไรที่สามารถแสดงขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับ
ผลการดําเนินงานของบริษทั ซึง่ เกีย่ วของกับการตัดสินใจเรือ่ งใด
เรื่องหนึ่งของผูใชงบการเงิน
จากนิยามขางตน สามารถสรุปไดวา คุณภาพกําไร
หมายถึง กําไรที่เกิดจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ
อยางตอเนื่อง ซึ่งคํานวณจากหลักการบัญชีที่ยึดหลักความ
ระมัดระวัง และความสมาํ เสมอ อันทําใหตวั เลขกําไรดังกลาว
สามารถแสดงขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัท
คุณภาพกําไร เปนปจจัยทีม่ คี วามสําคัญอยางยิง่ ตอการ
ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของผูใชงบการเงิน เนื่องจากเปน
ตัวสะทอนความมีคุณภาพ และคุณคาที่สูงขึ้นของขอมูลทาง
การบัญชีที่ปรากฏในงบการเงิน ทําใหผูใชงบการเงินไดรับ
ประโยชนสูงสุดจากการนําขอมูลผลการดําเนินงานแทจริงที่
ปรากฏในงบการเงิน ไปใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของ
ผูใชงบการเงิน (Francis, Olsson, & Schipper, 2008)
อยางไรก็ตาม หากตัวเลขกําไรไมไดสะทอนผลการดําเนินงาน
ทีแ่ ทจริงของบริษทั เนือ่ งจากผูบ ริหารใชดลุ ยพินจิ ในการเลือก
ใชนโยบายทางการบัญชีเพือ่ ปรับแตงตัวเลขในงบการเงิน ก็จะ
ถือวาตัวเลขกําไรนัน้ ดอยคุณภาพ อันเปนผลจากการเขาจัดการ
กําไรของผูบริหาร
การจัดการกําไร เปนตัวชี้วัดหนึ่งที่สําคัญของคุณภาพ
กําไร โดยหากผูบริหารมีการจัดการกําไรมาก คุณภาพกําไร
ของบริษทั จะมีระดับตาํ ในทางตรงกันขามหากผูบ ริหารมีการ
จัดการกําไรนอย คุณภาพกําไรของบริษทั จะมีระดับสูง Healy
และ Wahlen (1999) ระบุวา การจัดการกําไรเกิดขึ้นเมื่อ
ผูบริหารใชดุลยพินิจในการจัดการรายงานทางการเงิน หรือ
ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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เลือกใชนโยบายทางการบัญชี เพื่อเปลี่ยนแปลงรายงานทาง
การเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหผูใชงบการเงินเขาใจผิด
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้การจัดการกําไร
จะเกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) ของรายได คาใชจาย
กําไร หรือผลตอบแทนตอหุน ของบริษทั อันเปนผลมาจากการ
เลือกใชโนบายทางการบัญชี เพือ่ จัดการหรือเปลีย่ นแปลงขอมูล
ในรายงานทางการเงิน
โดยทั่วไปแลว ผูบริหารมักตองการแสดงผลกําไรใน
ระดับทีท่ าํ ใหผใู ชงบการเงินพึงพอใจ จึงนําไปสูก ารหาชองวาง
ของมาตรฐานการบัญชี โดยเปลี่ยนแปลงตัวเลขในรายงาน
ทางการเงินเพื่อใหมีผลกําไรตามที่ตองการ ทั้งนี้สาเหตุของ
การจัดการกําไรมีหลายประการ เชน เพือ่ เพิม่ มูลคาของบริษทั
ในตลาดทุน เพื่อหวังผลประโยชนในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปน
ตัวเงินและมิใชตวั เงิน เพือ่ รักษาสถานภาพและภาพลักษณของ
บริษทั ในตลาด หรือเพือ่ ผลประโยชนทผ่ี บู ริหารจะไดรบั โดยตรง
เชน คาตอบแทนในรูปของโบนัสที่มีความสัมพันธโดยตรงกับ
ผลกําไรของกิจการ โดยพบวาผูบ ริหารของบริษทั มีแนวโนมที่
จะจัดการกําไรสูงในชวงทีบ่ ริษทั มีผลการดําเนินงานไมดี ทัง้ นี้
McKee (2005) ระบุวา การจัดการกําไร หมายถึงการจัดการ
และการรายงานตัวเลขในรายงานทางการเงินอยางถูกกฎหมาย
เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายทางการเงินทีต่ อ งการ ในขณะที่ Akers
และคณะ (2007) ระบุวา การจัดการกําไรคือความพยายาม
ของผูบริหารในการจัดการตัวเลขกําไรในรายงานทางการเงิน
โดยการเลือกใชนโยบาย หรือวิธีการทางการบัญชี การรับรู
รายการทางการเงินที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในวันเริ่มตนโครงการ
(one-time non-recurring) และรายการคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ ซาํ
ในระหวางการดําเนินงาน การเลื่อน หรือเรงคาใชจาย หรือ
รายได หรือวิธกี ารใดๆ ทีส่ ง อิทธิพลตอกําไรระยะสัน้ ของบริษทั
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การวัดการจัดการ
กําไรมีหลายวิธี โดยวิธเี บือ้ งตนทีพ่ บในงานวิจยั จํานวนมาก คือ
การวัดการจัดการกําไรดวยรายการคงคางของบริษทั (accrual)
(Dechow, Sloan, & Sweeney, 1995) โดยกําหนดใหรายการ
คงคางรวม (accruals) มีคาเทากับสวนตางระหวางกําไรสุทธิ
(net income) และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
(cash flow from operation) ตามแนวคิด Cash Flow
Statement-Based Approach (Hribar & Collins, 2002)
นัน่ คือ รายการคงคางรวมของบริษทั เทากับกําไรสุทธิของบริษทั
หักกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัท โดยบริษัท
สามารถปรับแตงตัวเลขกําไรใหสูง หรือตํากวาความเปนจริง
ไดผานระบบรายการคงคาง ตัวอยางเชน หากบริษัทตองการ
แสดงตัวเลขกําไรในปปจจุบันใหสูงขึ้น บริษัทจะบันทึกรับรู
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รายไดรบั ลวงหนามากขึน้ หรือสรางเงือ่ นไขการใหสว นลดตางๆ
เพื่อเพิ่มยอดขายของกิจการ ในขณะเดียวกัน ก็จะชะลอการ
รับรูค า ใชจา ยทีอ่ ยูใ นดุลยพินจิ ของผูบ ริหาร โดยรับรูเ ปนคาใชจา ย
จายลวงหนาแทน สงผลใหกําไรในปปจจุบันสูงขึ้น ดังนั้น จึง
อาจกลาวไดวา หากบริษทั มีรายการคงคางเปนมูลคาสูง ยอม
สะทอนวาตัวเลขกําไรมีคุณภาพตํา
นอกจากนี้ ยังพบวามีปจ จัยหลายประการทีส่ ง ผลกระทบ
ตอการจัดการกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ไดแก ความสามารถในการทํากําไร (ธันยกร จันทรสาสน, 2558;
Brown, Pott, & Wompener, 2008; Kiatapiwat, 2010)
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (ธันยกร จันทรสาสน, 2558;
Alves, 2012) การเจริญเติบโตของยอดขาย (ธันยกร จันทรสาสน, 2558; Al-Fayoumi, Abuzayed, & Alexander,
2010; Brown et al., 2008) ขนาดของกิจการ (Brown et al.,
2008; Francis, LaFond, Olsson, & Schipper, 2005;
Ghosh & Moon, 2010) และปริมาณหนีส้ นิ (ธันยกร จันทรสาสน, 2558; Dechow, Sloan, & Sweeney, 1996; Ghosh
& Moon, 2010; Prencipe & Bar-Yosef, 2011) ทั้งนี้
ธันยกร จันทรสาสน (2558) พบวาทัง้ ปริมาณหนีส้ นิ หมุนเวียน
และปริมาณหนี้สินไมหมุนเวียน ทั้งปริมาณหนี้สินที่มาจาก
สถาบันการเงินและปริมาณหนีส้ นิ ทีม่ ไิ ดมาจากสถาบันการเงิน
ลวนมีอิทธิพลตอการจัดการกําไรอยางมีนัยสําคัญ
การสํารวจบรรษัทภิบาลในประเทศไทย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai
Institute of Directors Association: Thai IOD) ภายใตการ
สนับสนุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ (Stock Exchange
of Thailand: SET) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (Office of Securities and Exchange
Commission: SEC) ไดดาํ เนินการสํารวจบรรษัทภิบาล หรือ
อีกนัยหนึ่งคือ การกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศไทยมาตั้งแต พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) สํารวจและติดตามพัฒนาการดานการกํากับดูแลกิจการของ
บริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย (2) จัดทํารายงาน Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
เพื่อแสดงถึงการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
ภาพรวม ตลอดจนนําเสนอขอเสนอแนะเพือ่ ใหบริษทั จดทะเบียน
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ (3) นําเสนอ
ขอมูลใหแกองคกรทีท่ าํ หนาทีก่ าํ กับดูแล เพือ่ การกําหนดนโยบาย
และกฎระเบียบดานการกํากับดูแลกิจการ (4) นําเสนอขอมูล
สําหรับนักวิเคราะหหลักทรัพย สําหรับการตัดสินใจลงทุน และ

(5) นําผลสํารวจมาใชประโยชนในกิจกรรมสงเสริมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีอื่นๆ (Thai IOD, 2014)
ทัง้ นี้ ในชวงสองปแรกของการสํารวจ (พ.ศ. 2544 และ
2545) IOD ไดมงุ สํารวจบรรษัทภิบาลเฉพาะบริษทั ทีม่ มี ลู คาหุน
ตามราคาตลาด (market capitalization) สูงสุด 100 และ
200 อันดับแรก กอนจะขยายการสํารวจใหครอบคลุมบริษัท
จดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา โดย
สํารวจเพิ่มขึ้นจาก 133 บริษัทในปแรกเปน 550 บริษัทในป
พ.ศ. 2557 โดยยกเวนบริษทั ทีฟ่ น ฟูกจิ การและเขาขายอาจถูก
เพิกถอน ทัง้ นี้ IOD ไดทาํ การสํารวจบรรษัทภิบาลจากมุมมอง
ของนักลงทุนทีเ่ ขาถึงเฉพาะขอมูลทีเ่ ปดเผยเทานัน้ โดยแหลง
ขอมูลที่ใชในการประเมินประกอบดวย (1) รายงานประจําป

ของบริษทั (2) แบบรายงานขอมูลประจําป (56-1) (3) หนังสือ
นัดประชุมและรายงานการประชุมผูถือหุน (4) เว็บไซตของ
บริษทั (5) ขอมูลเกีย่ วกับบริษทั ทีเ่ ผยแพรผา นตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และ (6) ขอมูลอืน่ ๆ ทีเ่ ปดเผยตอสาธารณชน
(Thai IOD, 2014)
การสํารวจเพื่อประเมินบรรษัทภิบาลโดย IOD อาศัย
หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD
Principles of Corporate Governance) และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยประกอบดวยหลักเกณฑรวม 237 ขอ
แบงเปน 5 หมวดหลัก (Thai IOD, 2014) รายละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 หลักเกณฑการสํารวจบรรษัทภิบาล ประจําป พ.ศ. 2557
หมวด
สิทธิของผูถือหุน
การปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอผูถือหุน
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รวม

พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ (ขอ)
นําหนัก (รอยละ)
24
20
16
15
18
20
36
20
54
25
148
100

พ.ศ. 2557
หลักเกณฑ (ขอ)
นําหนัก (รอยละ)
33
15
19
10
28
20
50
20
107
35
237
100

ที่มา: Thai IOD (2014)
จากหลักเกณฑการสํารวจบรรษัทภิบาล ในตารางที่ 1
จะเห็นวาการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ถือเปนหมวด
ใหญและมีความสําคัญสูง โดยมีนําหนักสูงเปนอันดับสอง
รองจากความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และหากพิจารณา
รายละเอียดของหลักเกณฑในหมวดการเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใส จะพบวาการเปดเผยฐานะทางการเงินผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งงบการเงินเปนสวนหนึ่งในหลักเกณฑ
ประเมินของหมวดดังกลาว (Thai IOD, 2014) อีกดวย
บริษัทที่มีบรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศประเทศไทย ประจําป
พ.ศ. 2557
ผลการสํารวจบรรษัทภิบาลประจําป พ.ศ. 2557 ไดรบั
การนําเสนอใน Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies 2014 (Thai IOD, 2014) ทั้งนี้ จากการ

สํารวจบริษัทจดทะเบียนจํานวน 550 บริษัทในป พ.ศ. 2557
พบวาบริษัทในภาพรวมมีคะแนนบรรษัทภิบาล เฉลี่ยรอยละ
72 ถือวาอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายหมวด
พบวาหมวดการปฏิบตั ทิ เี่ ทาเทียมกันตอผูถ อื หุน มีคะแนนเฉลีย่
สูงสุดรอยละ 91 ตามดวยหมวดสิทธิของผูถือหุน ที่มีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 87 สําหรับหมวดการเปดเผยขอมูลและความ
โปรงใสมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 77 อยูในอันดับที่ 3 และหมวด
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย และหมวดความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ พบวามีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 62 และ 63
ตามลําดับ สะทอนใหเห็น บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
โดยเฉลี่ยมีบรรษัทภิบาลในดานการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน
ตอผูถือหุนสูงที่สุด ตามมาดวยดานสิทธิของผูถือหุน ดานการ
เปดเผยขอมูลและความโปรงใส ดานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ และดานบทบาทของผูมีสวนไดเสีย ตามลําดับ
ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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นอกจากนี้ IOD ยังไดจัดกลุมบริษัทจดทะเบียนตาม
ระดับบรรษัทภิบาล โดยกําหนดใหบริษทั ทีม่ คี ะแนนบรรษัทภิบาลรอยละ 90 ขึน้ ไป ถือเปนบริษทั ทีม่ บี รรษัทภิบาลในระดับ
ดีเลิศ (excellent) คะแนนบรรษัทภิบาลรอยละ 80–89 ถือเปน
บริษัทที่มีบรรษัทภิบาลในระดับดีมาก (very good) คะแนน
บรรษัทภิบาลรอยละ 70–79 ถือเปนบริษัทที่มีบรรษัทภิบาล
ในระดับดี (good) คะแนนบรรษัทภิบาลรอยละ 60–69
ถือเปนบริษทั ทีม่ บี รรษัทภิบาลในระดับดีพอใช (satisfactory)
และคะแนนบรรษัทภิบาลรอยละ 50–59 ถือเปนบริษัทที่มี
บรรษัทภิบาลในระดับผาน (pass) โดยพบวา บริษทั ทีม่ บี รรษัท
ภิบาลระดับดีเลิศ ดีมาก และดี มีจํานวน 30 107 และ 171

บริษัท ตามลําดับ สําหรับบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลระดับดีเลิศ
จํานวน 30 บริษัทดังกลาว มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
อยางไรก็ตาม ในการคํานวณและนําเสนอรายการคงคาง
ของบริษัทจดทะเบียนที่มีบรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศ ในที่นี้
จะพิจารณาเฉพาะบริษัทที่มิใชธนาคารพาณิชยและสถาบัน
การเงิน เนื่องจากกิจการดังกลาวมีงบการเงินที่แตกตางจาก
กิจการคาโดยทั่วไป ทําใหมีบริษัทที่จะพิจารณาคุณภาพกําไร
จํานวน 24 บริษัท โดยบริษัทที่ถูกตัดออกจากการพิจารณา
ไดแก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารทหารไทย และธนาคารทิสโก

ตารางที่ 2 บริษัทจดทะเบียนในประเทศที่มีบรรษัทภิบาลระดับดีเลิศ ประจําป พ.ศ. 2557
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สัญลักษณ
BAFS
BCP
BTS
CPN
EGCO
GRAMMY
HANA
INTUCH
IRPC
IVL
KBANK
KKP
KTB
MINT
PSL

ชื่อบริษัท
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
บริษัท บางจากปโตรเลียม
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
บริษัท ผลิตไฟฟา
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
บริษัท อินทัชโฮลดิ้งส
บริษัท ไออารพีซี
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารกรุงไทย
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
บริษัท พรีเชียส ชิพปง

ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สัญลักษณ
PTT
PTTEP
PTTGC
SAMART
SAMTEL
SAT*
SC
SCB
SE-ED**
SIM
SPALI
THCOM
TISCO
TMB
TOP

ชื่อบริษัท
บริษัท ปตท.
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล
บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น
บริษัท สามารถเทเลคอม
บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น
ธนาคารไทยพาณิชย
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย
บริษัท ศุภาลัย จํากัด
บริษัท ไทยคม
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป
ธนาคารทหารไทย
บริษัท ไทยออยล

หมายเหตุ: หมายถึง บริษทั ทีม่ มี ลู คาหุน ตามราคาตลาด 3,000–9,999 ลานบาท และ ** หมายถึง บริษทั ทีม่ มี ลู คาหุน ตามราคา
ตลาด 1,000–2,999 ลานบาท สําหรับบริษัทอื่นๆ เปนบริษัทที่มีมูลคาหุนตามราคาตลาด 10,000 ลานบาทขึ้นไป
ที่มา: Thai IOD (2014)
รายการคงค้างของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มี
บรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศ
อัตราสวนของรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวม (total
accruals to total assets ratio) ซึง่ มีหนวยเปนรอยละ เปน
หนึ่งในตัวชี้วัดระดับคุณภาพกําไรของกิจการที่ถูกนําไปใช
อยางกวางขวาง โดยถือเปนตัวเลขทีส่ ะทอนการใชวธิ กี าร หรือ

56

วารสารนักบริหาร

Executive Journal

นโยบายทางการบัญชีเพื่อปรับแตงตัวเลขกําไร (earnings
manipulation) ของกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงค หรือ
ความตองการของผูบ ริหาร (ประวัฒน เบญญาศรีสวัสดิ,์ 2555)
ทั้งนี้อัตราสวนรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวม ถูกใชเปน
ตัวชีว้ ดั คุณภาพกําไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ในงานวิจัยของ ภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม

(2545) และถือเปนหนึง่ ในตัวชีว้ ดั การปรับแตงตัวเลขกําไรของ
กิจการในแบบจําลองของ Beneish Model (Beneish, 1999)
ซึ่งเรียกวา Beneish M-Score โดยหากอัตราสวนดังกลาว
มีคา มาก จะหมายถึง มีโอกาสสูงทีก่ จิ การจะมีการใชดลุ ยพินจิ
เพือ่ จัดการกับตัวเลขกําไรผานรายการคงคาง ซึง่ ทําใหคณ
ุ ภาพ

กําไรของกิจการมีระดับตํา
นอกจากนี้ อัตราสวนรายการคงคางรวมตอสินทรัพย
รวมที่มีคาเปนบวกมาก (เกิดจากการที่กําไรสุทธิมีคาสูงกวา
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน) ยอมแสดงใหเห็นวา
กิจการมีการรับรูร ายไดทม่ี ใิ ชตวั เงิน (เชน การสรางยอดรายได/
ขาย จากการขายเปนเงินเชื่อ) เปนจํานวนมาก เพื่อทําให
ตัวเลขกําไรมีคา สูง โดยอาจมีวตั ถุประสงคเพือ่ ดึงดูดนักลงทุน
ทําใหผูถือหุนพึงพอใจ หรือทําใหเจาหนี้เชื่อมั่นในผลการ
ดําเนินงาน เปนตน การดําเนินงานดังกลาวยอมทําใหตัวเลข
กําไรไมไดสะทอนผลการดําเนินงานทีแ่ ทจริงของกิจการ หรือ
อีกนัยหนึ่งคือมีคุณภาพกําไรตํานั่นเอง ในทางตรงกันขาม
อัตราสวนรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวมทีม่ คี า เปนลบมาก
ยอมแสดงใหเห็นวากิจการอาจมีการรับรูค า ใชจา ยทีม่ ใิ ชตวั เงิน
(เชน คาเสือ่ มราคา หนีส้ งสัยจะสูญ คาตัดจําหนายในสินทรัพย
ไมมีตัวตน เปนตน) เปนจํานวนมาก ทําใหตัวเลขกําไรตําลง
โดยอาจมีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหผลการดําเนินงานของ
กิจการในปปจจุบันแสดงขอมูลทางการเงินที่ตกตําลง เพื่อให
ผลการดําเนินงานในปตอไปแสดงขอมูลทางการเงินที่ดีขึ้น
การดําเนินงานดังกลาวก็ทาํ ใหตวั เลขกําไรไมไดสะทอนผลการ

ดําเนินงานที่แทจริงของกิจการ และทําใหคุณภาพกําไรตําลง
เชนกัน
ตารางที่ 3 ตอไปนี้สรุปคาสถิติเชิงพรรณนาของขอมูล
กําไรสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน สินทรัพยรวม
รายการคงคางรวม อัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานตอสินทรัพย
รวม และอัตราสวนรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวม ของ
บริษทั จดทะเบียนทีม่ บี รรษัทภิบาล ในระดับดีเลิศทัง้ 24 บริษทั
ทัง้ นี้ พบวาบริษทั ทีท่ าํ การศึกษามีกาํ ไรสุทธิ กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงาน และสินทรัพยรวมโดยเฉลีย่ เทากับ 6,045
22,500 และ 117,737 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีอัตราสวน
กําไรสุทธิตอ สินทรัพยรวม (อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
หรือ ROA) และอัตราสวนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ตอสินทรัพยรวมโดยเฉลี่ยเทากับ รอยละ 5.43 และ 8.23
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคาสถิติที่เกี่ยวของกับรายการคงคาง
พบวาคาเฉลี่ยของรายการคงคางรวม และอัตราสวนรายการ
คงคางรวมตอสินทรัพยรวม มีคาเทากับ -16,455 ลานบาท
และรอยละ -2.80 ตามลําดับ สะทอนวา บริษัทที่มีบรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศทัง้ 24 บริษทั โดยสวนใหญแลวมีรายการ
คงคางติดลบ นัน่ คือ มียอดกําไรสุทธิตาํ กวากระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงาน ซึง่ สะทอนใหเห็นการลดคาใชจา ยทีอ่ ยูใ น
ดุลยพินิจของผูบริหารในปปจจุบัน หรือการเลื่อนการรับรู
รายไดที่เปนตัวเงิน ซึ่งอยูในดุลยพินิจของผูบริหารออกไปใน
อนาคต

ตารางที่ 3 สถิติเชิงพรรณนาของขอมูลทางการเงินของบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศ
ขอมูลทางการเงิน
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (ลานบาท)
สินทรัพยรวม (ลานบาท)
รายการคงคางรวม (ลานบาท)
กําไรสุทธิ/สินทรัพยรวม (รอยละ)
กระแสเงินสด/สินทรัพยรวม (รอยละ)
รายการคงคางรวม/สินทรัพยรวม (รอยละ)

คาเฉลี่ย
6,045
22,500
177,737
-16,455
5.43
8.23
-2.80

มัธยฐาน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1,522
12,381
4,044
54,030
46,365
380,064
-1,127
43,025
5.28
7.75
7.16
13.85
-6.50
13.44

คาสูงสุด
คาตําสุด
-5,235
55,795
-2,633 235,368
2,802 1,779,179
-179,573
9,426
-14.47
26.99
-24.31
39.07
-31.18
30.98

ที่มา: จากการคํานวณของผูเขียน

ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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เมื่อพิจารณาแยกรายอุตสาหกรรม ดังตารางที่ 4 จะ
เห็นไดอยางชัดเจนวา บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร ซึง่ มีเพียง 1 บริษทั มีรายการคงคางรวมตาํ ทีส่ ดุ เทากับ
รอยละ -0.52 ของสินทรัพยรวม สะทอนวามีคณ
ุ ภาพกําไรสูง
ทีส่ ดุ ในขณะทีบ่ ริษทั ในกลุม อุตสาหกรรมทรัพยากรและสินคา
อุตสาหกรรม มีคาเฉลี่ยของอัตราสวนรายการคงคางรวม
ตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ -8.73 และ -8.90 ตามลําดับ

ถือวามีคณ
ุ ภาพกําไรไมสงู มากนัก โดยมีแนวโนมจัดการตัวเลข
กําไรใหตาํ ลง ผานรายการคงคางนัน่ เอง สําหรับกลุม อุตสาหกรรม
อีกสามกลุม ไดแก กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี บริการ และ
อสังหาริมทรัพยและกอสราง พบวามีการจัดการตัวเลขกําไร
ใหมากขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยของอัตราสวนรายการคงคางรวมตอ
สินทรัพยรวมไมสงู มากนัก โดยเทากับรอยละ 1.34 1.59 และ
2.23 ตามลําดับ ถือไดวา คุณภาพกําไรอยูใ นระดับคอนขางสูง

ตารางที่ 4 อัตราสวนรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวม (รอยละ) จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม
กลุมอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ทรัพยากร
เทคโนโลยี
บริการ
สินคาอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง
รวมทั้งหมด

จํานวนบริษัท
1
7
6
4
3
3
24

คาเฉลี่ย
-0.52
-8.73
1.34
1.59
-8.90
2.23
-2.80

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.30
22.69
7.55
1.63
17.56
13.44

คาสูงสุด
-0.18
30.98
12.28
-7.56
18.70
-31.18

คาตําสุด
-15.46
-31.18
-5.11
-10.71
-16.24
30.98

ที่มา: จากการคํานวณของผูเขียน
ตารางที่ 5 สรุปจํานวนบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย
ทีม่ บี รรษัทภิบาลในระดับดีเลิศจําแนกตามระดับรายการคงคาง
รวมตอสินทรัพยรวมในรูปของคาสัมบูรณ โดยแบงเปนชวงละ
รอยละ 10 (ยกเวนระดับรายการคงคางตอสินทรัพยรวม
ในรูปของคาสัมบูรณระหวางรอยละ 0–10 ที่แบงเปนชวงละ
รอยละ 5) เพื่อใหเห็นสถานการณเกี่ยวกับคุณภาพกําไรของ
บริษทั จดทะเบียนทีท่ าํ การศึกษาไดอยางชัดเจน สําหรับสาเหตุ
ที่นําเสนอรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวมในรูปของ
คาสัมบูรณนนั้ เนือ่ งจากรายการคงคางทีเ่ ปนบวก สะทอนการ
จัดการตัวเลขกําไรใหสงู ขึน้ ในขณะทีร่ ายการคงคางทีเ่ ปนลบ
สะทอนการจัดการตัวเลขกําไรใหตําลง ซึ่งการจัดการกําไรให
สูงขึ้นหรือตําลง ลวนสงผลทําใหคุณภาพกําไรตําลงทั้งสิ้น
ดังนัน้ การนําเสนอรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวม ในรูป
ของคาสัมบูรณจึงมีความเหมาะสมมากกวา
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จากตารางจะเห็นไดวา มีบริษัทจํานวน 3 บริษัท
ที่มีอัตราสวนรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวมในรูปของ
คาสัมบูรณสงู กวารอยละ 20 ซึง่ ถือเปนระดับรายการคงคางที่
สูงมาก สะทอนใหเห็นวามีคณ
ุ ภาพกําไรในระดับตาํ นอกจากนี้
ยังพบวามีบริษทั ทีม่ อี ตั ราสวนรายการคงคางรวมตอสินทรัพย
รวมในรูปของคาสัมบูรณระหวางรอยละ 10–20 เปนจํานวน
ถึง 8 บริษัท ซึ่งถือวาเปนระดับรายการคงคางที่คอนขางสูง
มากเชนกัน และทําใหบริษทั กลุม นีม้ คี ณ
ุ ภาพกําไรคอนขางตาํ
นั่นเอง และยังพบวามีบริษัทจํานวน 8 บริษัท ที่มีอัตราสวน
รายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวมในรูปของคาสัมบูรณอยู
ระหวางรอยละ 5–10 ถือไดวามีคุณภาพกําไรสูงกวาบริษัท
ขางตน สําหรับบริษทั ทีม่ รี ายการคงคางนอย นัน่ คือ มีอตั ราสวน
รายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวม ในรูปของคาสัมบูรณ
ระหวางรอยละ 0–5 มีจํานวน 5 บริษัท ถือไดวามีคุณภาพ
กําไรสูง หรือมีการเขาจัดการกําไรของผูบริหารตํานั่นเอง

ตารางที่ 5 จํานวนบริษัทจําแนกตามระดับรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวมในรูปของคาสัมบูรณ (รอยละ)
ระดับรายการคงคางรวม (รอยละตอสินทรัพยรวม)
มากกวา 0 แตไมเกิน 5
มากกวา 5 แตไมเกิน 10
มากกวา 10 แตไมเกิน 20
มากกวา 20 แตไมเกิน 30
มากกวา 30 ขึ้นไป
รวม

จํานวน (บริษัท)
5
8
8
1
2
24

รอยละ
20.83
33.33
33.33
4.17
8.33
100.00

ที่มา: จากการคํานวณของผูเขียน
คุณภาพกําไรและบรรษัทภิบาล
จากการวิเคราะหคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศไทยทีม่ บี รรษัทภิบาลในระดับดีเลิศจํานวน 24 บริษทั
จะเห็นไดวา แมบริษทั เหลานัน้ จะไดรบั การประเมินธรรมาภิบาล
ในระดับดีเลิศ แตพบวามีบริษัทมากกวาครึ่งมีรายการคงคาง
เปนจํานวนมาก และทําใหตัวเลขกําไรที่นําเสนอตอนักลงทุน
และสาธารณชนไมไดสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริงของ
บริษัท หรืออีกนัยหนึ่งคือมีระดับคุณภาพกําไรตํานั่นเอง ทั้งที่
หากพิจารณาในเชิงอุดมคติ บริษัทที่มีบรรษัทภิบาลในระดับ
ดีเลิศควรเปนตัวอยางของบริษัทที่มีคุณภาพกําไรในระดับสูง
ซึ่งตัวเลขกําไรที่เปดเผยในงบการเงินสามารถสะทอนผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ไดอยางแทจริง เพือ่ ใหขอ มูลทางการเงิน
ทีเ่ ปดเผยตอสาธารณชนมีความนาเชือ่ สูง ดังนัน้ หากพิจารณา
จากหลักเกณฑการสํารวจบรรษัทภิบาล ในหมวดการเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใส โดยเนนพิจารณาที่การเปดเผยฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงาน จะสามารถสรุปไดวา เกณฑ
การประเมินธรรมาภิบาลของบริษทั จดทะเบียนในปจจุบนั อาจ
ยังขาดประเด็นเรือ่ งคุณภาพกําไร ซึง่ ถือเปนประเด็นทีม่ คี วาม
สําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท ทั้งนักลงทุน ผูถือหุน
และเจาหนี้ ทําใหผูบริหารของบริษัทยังคงมีโอกาสในการ
จัดการกําไรผานรายการคงคาง เพือ่ แสดงตัวเลขกําไรทีต่ อ งการ
และทําใหขอมูลที่เปดเผยมานั้นไมมีประโยชนอยางแทจริง

การวิเคราะหคณ
ุ ภาพกําไรผานอัตราสวนรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวม ในบทความนี้เปนเพียงการพิจารณา
เบือ้ งตน โดยใชเครือ่ งมืออยางงายเทานัน้ ทัง้ นีจ้ ากการทบทวน
วรรณกรรม พบวายังมีเครือ่ งมือในการวัดคุณภาพกําไรผานเกณฑ
คงคาง ทีม่ คี วามซับซอนและมีประสิทธิภาพมากกวา เชน การ
วัดคุณภาพกําไรจากรายการคงคางทีค่ วบคุมได (discretionary
accruals) ซึง่ วัดเฉพาะรายการทีเ่ กิดจากการใชดลุ ยพินจิ ของ
ผูบริหารในการเลือกวิธีการทางบัญชี เพื่อการจัดการขอมูล
ทางการบัญชี และโครงสรางรายการทางธุรกิจ (ตรงกันขามกับ
รายการคงคางทีค่ วบคุมไมได (non-discretionary accruals)
ซึ่งหมายถึง รายการคงคางที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจตาม
ปกติของบริษัท) เพื่อเลือกรายงานขอมูลทางการเงินตาม
วัตถุประสงคของผูบริหาร ซึ่งอาจทําใหผูใชขอมูลเกิดความ
เขาใจผิดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท หรือใชตัวเลข
ทางการบัญชีเพื่อโนมนาวผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหไดผล
ตอบแทนตามที่ตองการ (Healy & Wahlen, 1999) ซึ่งอาจ
มีการพัฒนาเปนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการวิเคราะหคณ
ุ ภาพกําไร
ของบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย ทีม่ บี รรษัทภิบาลในระดับ
ดีเลิศ และระดับอื่นๆ ตอไป
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