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คุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
ที่มีบรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศ: นัยจากรายการคงคาง
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บทคัดยอ
 คุณภาพของตัวเลขกําไรที่แสดงอยูในรายงานทางการเงินเปนสิ่งหนึ่งที่สะทอนถึงผลการดําเนินงานของบริษัท  อันเปน
ปจจัยสําคัญท่ีมีความเช่ือมโยงกับการมีบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  กลาวคือ บริษัทท่ีมีบรรษัทภิบาล
ในระดับสูงควรมีคุณภาพกําไรในระดับสูง โดยตัวเลขกําไรที่นําเสนอในรายงานทางการเงินควรสอดคลองกับผลการดําเนินงาน
ท่ีแทจริงของบริษัท  ดังน้ัน บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยท่ีมีบรรษัท-
ภิบาลในระดับดีเลศิ ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 24 บริษัท ซึ่งประเมินโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยอาศัย
อัตราสวนของรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวม เปนตัวชี้วัดระดับคุณภาพกําไรของบริษัทดังกลาว เพื่อพิสูจนสมมติฐานที่วา 
บรษิทัทีม่บีรรษทัภบิาลในระดบัดเีลศิ ยอมมกีารเปดเผยขอมลูและความโปรงใสเปนอยางด ีและมคีณุภาพกาํไรในระดบัสงูนัน่เอง

คําสําคัญ:  คุณภาพกําไร การจัดการกําไร รายการคงคาง บรรษัทภิบาล

Abstract
 Quality of earnings numbers presented in the fi nancial reports is a measure of ability to refl ect a fi rm’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 fi nancial
reports should refl ect 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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บทนํา
 ตัวเลขกําไร (earnings numbers)  ถือเปนขอมูล
ทางการบัญชีที่สําคัญ ที่เปนตัวบงชี้ความสามารถในการสราง
มลูคาเพิม่จากการดาํเนินงานของบรษิทั ซึง่มผีลโดยตรงตอการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดทุน ในทางทฤษฎีมูลคาหุนของบริษัท
จะข้ึนอยูกับมูลคาปจจุบัน  (present value) ของกําไรในอนาคต
ดงันัน้ หากกําไรของบริษทัสงูขึน้ มลูคาของบริษทัจะสูงขึน้ตาม 
ในทางตรงกนัขาม หากกาํไรของบรษิทัตาํลง มลูคาของบรษิทั
จะตาํลง (Lev, 1989)  จากความสําคัญของตัวเลขกําไรดังกลาว 
ผูบริหารของบริษัทจึงมีแนวโนมใชดุลพินิจในการเลือกใชนโยบาย
ทางการบัญชีเพื่อการสรางรายการทางธุรกิจ เพื่อจัดการและ
ปรับแตงขอมูลทางการบัญชีใหแสดงตัวเลขกําไรในรายงาน
ทางการเงินในระดับทีส่งผลดีตอบริษทัมากท่ีสดุ  อยางไรก็ตาม
การกระทําดังกลาวอาจสงผลใหตวัเลขกําไรท่ีแสดงในรายงาน
ทางการเงินไมสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัท 
หรอือาจกลาวไดวาตวัเลขกาํไรของบรษิทัเปนกําไรทีม่คีณุภาพ
ตําน่ันเอง
 การเลือกใชนโยบายทางการบัญชีเพื่อปรับแตงขอมูล
ทางการบัญชีและตัวเลขกําไรดังกลาวขางตน แสดงถึงการใช
อาํนาจของผูบรหิารเขาจดัการกาํไร (earnings management) 
ซ่ึงสงผลโดยตรงตอคุณภาพกําไร (earnings quality) ของบริษัท 
กลาวคือ บริษัทท่ีมีการจัดการกําไรมาก คุณภาพกําไรของบริษัท
จะอยูในระดับตํา  ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาการจัดการกําไร
ถือเปนการกระทําที ่ขัดตอหลักเกณฑการมีบรรษัทภิบาล
(corporate governance) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยในหัวขอ “การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
(disclosure and transparency)” ซ่ึงอาจสรุปจากหลักเกณฑ
ดังกลาวไดวา บริษัทที่มีบรรษัทภิบาลในระดับสูง ยอมมีการ
จัดการกําไรในระดับตําและมีคุณภาพกําไรในระดับสูงนั่นเอง 
จากความสาํคญัของคณุภาพกาํไรและความเชือ่มโยงตอการมี
บรรษัทภิบาลของบริษัท  บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอ
คณุภาพกาํไรของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย ทีม่บีรรษทั
ภิบาลในระดับดีเลิศ (excellent corporate governance) 
ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 24 บริษัท  เพ่ือพิสูจนสมมติฐานท่ีวา
บรษิทัทีม่บีรรษทัภบิาลในระดบัดเีลศิ ยอมมกีารเปดเผยขอมลู
และความโปรงใสเปนอยางดี และมีคุณภาพกําไรในระดับสูง
 สวนที่ 2  เปนการนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
คุณภาพกําไรและการจัดการกําไร  สวนท่ี 3 นําเสนอหลักเกณฑ
ในการสํารวจบรรษัทภิบาลในประเทศไทยในป พ.ศ. 2557
และนาํเสนอผลการสํารวจในสวนที ่4  สวนที ่5 นาํเสนอระดับ
คุณภาพกําไรของบริษัทท่ีทําการศึกษาท้ัง 24 บริษัท และสวน-

ที ่6 แสดงการอภปิรายประเดน็เกีย่วกับคณุภาพกาํไรและการ
มีบรรษัทภิบาลเปนลําดับสุดทาย

คุณภาพกําไรและการจัดการกําไร
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวามีงานวิจัยจํานวนมาก
สนใจศึกษาคุณภาพกําไรของบริษทั  โดยใหคาํนยิาม “คณุภาพ
กําไร” ไวหลากหลาย  ตัวอยางเชน Dechow และ Schrand
(2004)  นิยามคุณภาพกําไรวา หมายถึงกําไรที่มีคุณภาพ คือ
กําไรท่ีสามารถแสดงมูลคาท่ีแทจริง (intrinsic value) ของบริษัท 
นอกจากนี้ Akers, Giacomino, และ Bellovary (2007)
ไดนิยามคุณภาพกําไรวา หมายถึงความสามารถของตัวเลขกําไร
ในรายงานทางการเงนิ  ในการสะทอนกาํไรทีแ่ทจรงิของบรษิทั
ซ่ึงสามารถนําไปพยากรณกําไรในอนาคตของบริษัทได  ในขณท่ี 
Dechow, Ge, และSchrand (2010)  ระบวุา กาํไรท่ีมคีณุภาพ 
หมายถึง ตัวเลขกําไรที่สามารถแสดงขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัท  ซ่ึงเก่ียวของกับการตัดสินใจเร่ืองใด
เรื่องหนึ่งของผูใชงบการเงิน
 จากนิยามขางตน  สามารถสรุปไดวา คุณภาพกําไร
หมายถึง กําไรที่เกิดจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ
อยางตอเนื่อง  ซึ่งคํานวณจากหลักการบัญชีที่ยึดหลักความ
ระมดัระวัง และความสมาํเสมอ อนัทําใหตวัเลขกําไรดังกลาว
สามารถแสดงขอมูลท่ีแทจริงเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัท
 คณุภาพกําไร เปนปจจยัทีม่คีวามสําคญัอยางยิง่ตอการ
ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของผูใชงบการเงิน เนื่องจากเปน
ตัวสะทอนความมีคุณภาพ และคุณคาที่สูงขึ้นของขอมูลทาง
การบัญชีที่ปรากฏในงบการเงิน ทําใหผูใชงบการเงินไดรับ
ประโยชนสูงสุดจากการนําขอมูลผลการดําเนินงานแทจริงที่
ปรากฏในงบการเงิน ไปใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของ
ผูใชงบการเงิน (Francis, Olsson, & Schipper, 2008) 
อยางไรก็ตาม หากตวัเลขกาํไรไมไดสะทอนผลการดาํเนนิงาน
ทีแ่ทจรงิของบรษิทั เนือ่งจากผูบรหิารใชดลุยพนิจิในการเลือก
ใชนโยบายทางการบัญชีเพ่ือปรับแตงตัวเลขในงบการเงิน ก็จะ
ถือวาตัวเลขกําไรน้ันดอยคุณภาพ  อันเปนผลจากการเขาจัดการ
กําไรของผูบริหาร 
 การจัดการกําไร เปนตัวชี้วัดหนึ่งท่ีสําคัญของคุณภาพ
กําไร โดยหากผูบริหารมีการจัดการกําไรมาก คุณภาพกําไร
ของบรษิทัจะมรีะดบัตาํ  ในทางตรงกนัขามหากผูบรหิารมกีาร
จดัการกําไรนอย  คณุภาพกําไรของบริษทัจะมีระดบัสงู Healy 
และ Wahlen (1999)  ระบุวา การจัดการกําไรเกิดขึ้นเมื่อ
ผูบริหารใชดุลยพินิจในการจัดการรายงานทางการเงิน หรือ
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เลือกใชนโยบายทางการบัญชี เพื่อเปลี่ยนแปลงรายงานทาง
การเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหผูใชงบการเงินเขาใจผิด
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท  ทั้งนี้การจัดการกําไร
จะเกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) ของรายได คาใชจาย
กําไร หรือผลตอบแทนตอหุนของบริษัท  อันเปนผลมาจากการ
เลือกใชโนบายทางการบัญชี เพ่ือจัดการหรือเปล่ียนแปลงขอมูล
ในรายงานทางการเงิน
 โดยท่ัวไปแลว ผูบริหารมักตองการแสดงผลกําไรใน
ระดับทีท่าํใหผูใชงบการเงินพงึพอใจ  จงึนาํไปสูการหาชองวาง
ของมาตรฐานการบัญชี โดยเปลี่ยนแปลงตัวเลขในรายงาน
ทางการเงินเพื่อใหมีผลกําไรตามที่ตองการ ทั้งนี้สาเหตุของ
การจดัการกาํไรมหีลายประการ เชน เพือ่เพิม่มลูคาของบรษิทั
ในตลาดทุน เพื่อหวังผลประโยชนในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปน
ตวัเงนิและมใิชตวัเงนิ เพือ่รกัษาสถานภาพและภาพลักษณของ
บริษัทในตลาด หรือเพ่ือผลประโยชนท่ีผูบริหารจะไดรับโดยตรง
เชน คาตอบแทนในรูปของโบนัสที่มีความสัมพันธโดยตรงกับ
ผลกาํไรของกจิการ โดยพบวาผูบรหิารของบรษิทัมแีนวโนมท่ี
จะจดัการกําไรสงูในชวงทีบ่รษิทัมผีลการดาํเนินงานไมด ี ทัง้นี ้
McKee (2005)  ระบุวา การจัดการกําไร หมายถึงการจัดการ
และการรายงานตัวเลขในรายงานทางการเงินอยางถูกกฎหมาย
เพ่ือใหบรรลเุปาหมายทางการเงนิท่ีตองการ  ในขณะที ่Akers 
และคณะ (2007)  ระบุวา การจัดการกําไรคือความพยายาม
ของผูบริหารในการจัดการตัวเลขกําไรในรายงานทางการเงิน
โดยการเลือกใชนโยบาย หรือวิธีการทางการบัญชี การรับรู
รายการทางการเงินที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในวันเริ่มตนโครงการ
(one-time non-recurring) และรายการคาใชจายท่ีเกิดข้ึนซาํ
ในระหวางการดําเนินงาน การเลื่อน หรือเรงคาใชจาย หรือ
รายได  หรือวิธีการใดๆ ท่ีสงอิทธิพลตอกําไรระยะส้ันของบริษัท 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การวัดการจัดการ
กําไรมีหลายวิธี  โดยวิธีเบ้ืองตนท่ีพบในงานวิจัยจํานวนมาก คือ
การวัดการจัดการกําไรดวยรายการคงคางของบริษัท (accrual) 
(Dechow, Sloan, & Sweeney, 1995)  โดยกําหนดใหรายการ
คงคางรวม (accruals) มีคาเทากับสวนตางระหวางกําไรสุทธิ
(net income) และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
(cash fl ow from operation)  ตามแนวคิด Cash Flow
Statement-Based Approach (Hribar & Collins, 2002) 
น่ันคือ รายการคงคางรวมของบริษัทเทากับกําไรสุทธิของบริษัท 
หักกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัท โดยบริษัท
สามารถปรับแตงตัวเลขกําไรใหสูง หรือตํากวาความเปนจริง
ไดผานระบบรายการคงคาง  ตัวอยางเชน หากบริษัทตองการ
แสดงตัวเลขกําไรในปปจจุบันใหสูงขึ้น บริษัทจะบันทึกรับรู

รายไดรับลวงหนามากข้ึน หรือสรางเง่ือนไขการใหสวนลดตางๆ 
เพื่อเพิ่มยอดขายของกิจการ  ในขณะเดียวกัน ก็จะชะลอการ
รับรูคาใชจายท่ีอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร โดยรับรูเปนคาใชจาย
จายลวงหนาแทน สงผลใหกําไรในปปจจุบันสูงข้ึน  ดังนั้น จึง
อาจกลาวไดวา หากบรษิทัมรีายการคงคางเปนมลูคาสูง  ยอม
สะทอนวาตัวเลขกําไรมีคุณภาพตํา
 นอกจากน้ี ยังพบวามีปจจัยหลายประการท่ีสงผลกระทบ
ตอการจัดการกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ไดแก ความสามารถในการทํากําไร (ธันยกร จันทรสาสน, 2558; 
Brown, Pott, & Wompener, 2008; Kiatapiwat, 2010)
กระแสเงนิสดจากการดาํเนนิงาน (ธนัยกร จนัทรสาสน, 2558; 
Alves, 2012)  การเจริญเติบโตของยอดขาย (ธันยกร จันทร-
สาสน, 2558; Al-Fayoumi, Abuzayed, & Alexander,
2010; Brown et al., 2008)  ขนาดของกิจการ (Brown et al., 
2008; Francis, LaFond, Olsson, & Schipper, 2005; 
Ghosh & Moon, 2010)  และปรมิาณหนีส้นิ (ธนัยกร จนัทร-
สาสน, 2558; Dechow, Sloan, & Sweeney, 1996; Ghosh 
& Moon, 2010; Prencipe & Bar-Yosef, 2011)  ทั้งนี้ 
ธนัยกร จนัทรสาสน (2558)  พบวาทัง้ปรมิาณหนีส้นิหมนุเวยีน
และปริมาณหนี้สินไมหมุนเวียน ทั้งปริมาณหนี้สินที่มาจาก
สถาบันการเงินและปรมิาณหนีส้นิท่ีมไิดมาจากสถาบันการเงนิ
ลวนมีอิทธิพลตอการจัดการกําไรอยางมีนัยสําคัญ
 
การสํารวจบรรษัทภิบาลในประเทศไทย
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai
Institute of Directors Association: Thai IOD)  ภายใตการ
สนบัสนุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ (Stock Exchange 
of Thailand: SET)  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรพัย (Offi ce of Securities and Exchange 
Commission: SEC)  ไดดาํเนนิการสาํรวจบรรษทัภบิาล  หรอื
อีกนัยหนึ่งคือ การกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศไทยมาตั้งแต พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) สํารวจและติดตามพัฒนาการดานการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย  (2) จัดทํารายงาน Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
เพื่อแสดงถึงการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
ภาพรวม  ตลอดจนนําเสนอขอเสนอแนะเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียน
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ  (3) นําเสนอ
ขอมูลใหแกองคกรท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล เพ่ือการกําหนดนโยบาย
และกฎระเบยีบดานการกํากับดูแลกิจการ  (4) นาํเสนอขอมลู
สาํหรบันกัวเิคราะหหลกัทรพัย สาํหรบัการตดัสนิใจลงทนุ และ 



55    ปที่ 36 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

(5) นําผลสํารวจมาใชประโยชนในกิจกรรมสงเสริมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีอื่นๆ (Thai IOD, 2014)
 ทัง้น้ี ในชวงสองปแรกของการสาํรวจ (พ.ศ. 2544 และ 
2545) IOD ไดมุงสํารวจบรรษัทภิบาลเฉพาะบริษัทท่ีมีมูลคาหุน
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 โดยยกเวนบริษทัทีฟ่นฟกูจิการและเขาขายอาจถูก
เพกิถอน  ทัง้นี ้IOD ไดทาํการสาํรวจบรรษทัภิบาลจากมมุมอง
ของนกัลงทนุทีเ่ขาถงึเฉพาะขอมลูทีเ่ปดเผยเทาน้ัน  โดยแหลง
ขอมูลที่ใชในการประเมินประกอบดวย (1) รายงานประจําป

ของบรษิทั  (2) แบบรายงานขอมลูประจาํป (56-1)  (3) หนงัสอื
นัดประชุมและรายงานการประชุมผูถือหุน  (4) เว็บไซตของ
บรษิทั  (5) ขอมลูเก่ียวกับบรษิทัทีเ่ผยแพรผานตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และ (6) ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปดเผยตอสาธารณชน 
(Thai IOD, 2014)
 การสํารวจเพ่ือประเมินบรรษัทภิบาลโดย IOD  อาศัย
หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD
Principles of Corporate Governance) และตลาดหลักทรพัย
แหงประเทศไทย  โดยประกอบดวยหลักเกณฑรวม 237 ขอ
แบงเปน 5 หมวดหลัก (Thai IOD, 2014) รายละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 หลักเกณฑการสํารวจบรรษัทภิบาล ประจําป พ.ศ. 2557

หมวด
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ (ขอ) นําหนัก (รอยละ) หลักเกณฑ (ขอ) นําหนัก (รอยละ)

 สิทธิของผูถือหุน 24 20 33 15

 การปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอผูถือหุน 16 15 19 10

 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 18 20 28 20

 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 36 20 50 20

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 54 25 107 35

รวม 148 100 237 100

ที่มา: Thai IOD (2014)

 จากหลักเกณฑการสํารวจบรรษัทภิบาล ในตารางที่ 1 
จะเห็นวาการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ถือเปนหมวด
ใหญและมีความสําคัญสูง โดยมีนําหนักสูงเปนอันดับสอง
รองจากความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และหากพจิารณา
รายละเอียดของหลักเกณฑในหมวดการเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใส จะพบวาการเปดเผยฐานะทางการเงินผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งงบการเงินเปนสวนหนึ่งในหลักเกณฑ
ประเมินของหมวดดังกลาว (Thai IOD, 2014) อีกดวย

บริษัทที่มีบรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศประเทศไทย ประจําป 
พ.ศ. 2557
 ผลการสํารวจบรรษัทภิบาลประจําป พ.ศ. 2557 ไดรับ
การนําเสนอใน  Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies 2014 (Thai IOD, 2014)  ทั้งนี้ จากการ

สํารวจบริษัทจดทะเบียนจํานวน 550 บริษัทในป พ.ศ. 2557 
พบวาบริษัทในภาพรวมมีคะแนนบรรษัทภิบาล เฉลี่ยรอยละ 
72 ถือวาอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียรายหมวด 
พบวาหมวดการปฏิบตัทิีเ่ทาเทียมกันตอผูถอืหุนมคีะแนนเฉล่ีย
สูงสุดรอยละ 91 ตามดวยหมวดสิทธิของผูถือหุน ที่มีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 87 สําหรับหมวดการเปดเผยขอมูลและความ
โปรงใสมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 77 อยูในอันดับท่ี 3 และหมวด
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย และหมวดความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ  พบวามีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 62 และ 63 
ตามลําดับ  สะทอนใหเห็น บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
โดยเฉลี่ยมีบรรษัทภิบาลในดานการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน
ตอผูถือหุนสูงท่ีสุด ตามมาดวยดานสิทธิของผูถือหุน ดานการ
เปดเผยขอมลูและความโปรงใส ดานความรับผดิชอบของคณะ
กรรมการ และดานบทบาทของผูมีสวนไดเสีย ตามลําดับ
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 นอกจากนี้ IOD  ยังไดจัดกลุมบริษัทจดทะเบียนตาม
ระดบับรรษทัภบิาล  โดยกําหนดใหบรษิทัทีม่คีะแนนบรรษทั-
ภิบาลรอยละ 90 ข้ึนไป  ถือเปนบริษัทท่ีมีบรรษัทภิบาลในระดับ
ดีเลิศ (excellent)  คะแนนบรรษัทภิบาลรอยละ 80–89 ถือเปน
บริษัทที่มีบรรษทัภิบาลในระดับดีมาก (very good)  คะแนน
บรรษัทภิบาลรอยละ 70–79  ถือเปนบริษัทที่มีบรรษัทภิบาล
ในระดับดี (good)  คะแนนบรรษัทภิบาลรอยละ 60–69 
ถอืเปนบรษิทัทีม่บีรรษทัภบิาลในระดบัดพีอใช (satisfactory) 
และคะแนนบรรษัทภิบาลรอยละ 50–59 ถือเปนบริษัทท่ีมี
บรรษัทภิบาลในระดับผาน (pass)  โดยพบวา บริษัทท่ีมีบรรษัท
ภิบาลระดับดีเลิศ ดีมาก และดี  มีจํานวน 30 107 และ 171 

บริษัท ตามลําดับ  สําหรับบริษัทท่ีมีบรรษัทภิบาลระดับดีเลิศ
จํานวน 30 บริษัทดังกลาว  มีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 อยางไรก็ตาม ในการคํานวณและนําเสนอรายการคงคาง
ของบริษัทจดทะเบียนที่มีบรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศ ในที่นี้
จะพิจารณาเฉพาะบริษัทที่มิใชธนาคารพาณิชยและสถาบัน
การเงิน เน่ืองจากกิจการดังกลาวมีงบการเงินท่ีแตกตางจาก
กิจการคาโดยทั่วไป ทําใหมีบริษัทท่ีจะพิจารณาคุณภาพกําไร
จํานวน 24 บริษัท  โดยบริษัทที่ถูกตัดออกจากการพิจารณา
ไดแก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารทหารไทย และธนาคารทิสโก

ตารางที่ 2 บริษัทจดทะเบียนในประเทศที่มีบรรษัทภิบาลระดับดีเลิศ ประจําป พ.ศ. 2557

 ที่ สัญลักษณ ชื่อบริษัท ที่ สัญลักษณ ชื่อบริษัท

1 BAFS บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 16 PTT บริษัท ปตท.

2 BCP บริษัท บางจากปโตรเลียม 17 PTTEP บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม

3 BTS บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 18 PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล

4 CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 19 SAMART บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน

5 EGCO บริษัท ผลิตไฟฟา 20 SAMTEL บริษัท สามารถเทเลคอม

6 GRAMMY บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 21 SAT* บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

7 HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 22 SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน

8 INTUCH บริษัท อินทัชโฮลดิ้งส 23 SCB ธนาคารไทยพาณิชย

9 IRPC บริษัท ไออารพีซี 24 SE-ED** บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน

10 IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส 25 SIM บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย

11 KBANK ธนาคารกสิกรไทย 26 SPALI บริษัท ศุภาลัย จํากัด

12 KKP ธนาคารเกียรตินาคิน 27 THCOM บริษัท ไทยคม

13 KTB ธนาคารกรุงไทย 28 TISCO บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป

14 MINT บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 29 TMB ธนาคารทหารไทย

15 PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปง 30 TOP บริษัท ไทยออยล

หมายเหตุ: หมายถึง บริษัทท่ีมีมูลคาหุนตามราคาตลาด 3,000–9,999 ลานบาท และ ** หมายถึง บริษัทท่ีมีมูลคาหุนตามราคา
 ตลาด 1,000–2,999 ลานบาท  สําหรับบริษัทอื่นๆ เปนบริษัทท่ีมีมูลคาหุนตามราคาตลาด 10,000 ลานบาทขึ้นไป
ที่มา: Thai IOD (2014)

รายการคงค้างของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มี
บรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศ
  อัตราสวนของรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวม (total
accruals to total assets ratio) ซึง่มหีนวยเปนรอยละ  เปน
หน่ึงในตัวชี้วัดระดับคุณภาพกําไรของกิจการที่ถูกนําไปใช
อยางกวางขวาง โดยถือเปนตัวเลขท่ีสะทอนการใชวธิกีาร หรอื

นโยบายทางการบัญชีเพื่อปรับแตงตัวเลขกําไร (earnings 
manipulation) ของกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงค หรือ
ความตองการของผูบรหิาร (ประวฒัน เบญญาศรีสวสัดิ,์ 2555) 
ทั้งนี้อัตราสวนรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวม ถูกใชเปน
ตวัช้ีวดัคุณภาพกําไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย
แหงประเทศไทย ในงานวิจัยของ ภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
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(2545) และถือเปนหน่ึงในตัวชีว้ดัการปรับแตงตวัเลขกําไรของ
กจิการในแบบจาํลองของ Beneish Model (Beneish, 1999) 
ซึ่งเรียกวา Beneish M-Score  โดยหากอัตราสวนดังกลาว
มคีามาก จะหมายถงึ มโีอกาสสงูทีก่จิการจะมกีารใชดลุยพนิจิ
เพือ่จดัการกับตวัเลขกําไรผานรายการคงคาง ซึง่ทาํใหคณุภาพ
กําไรของกิจการมีระดับตํา
 นอกจากน้ี อัตราสวนรายการคงคางรวมตอสินทรัพย
รวมที่มีคาเปนบวกมาก (เกิดจากการท่ีกําไรสุทธิมีคาสูงกวา
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน) ยอมแสดงใหเห็นวา
กิจการมีการรับรูรายไดท่ีมิใชตัวเงิน (เชน การสรางยอดรายได/
ขาย จากการขายเปนเงินเชื่อ) เปนจํานวนมาก เพื่อทําให
ตวัเลขกาํไรมคีาสงู โดยอาจมวีตัถปุระสงคเพือ่ดึงดดูนกัลงทนุ
ทําใหผูถือหุนพึงพอใจ หรือทําใหเจาหนี้เชื ่อมั่นในผลการ
ดําเนินงาน เปนตน  การดําเนินงานดังกลาวยอมทําใหตัวเลข
กําไรไมไดสะทอนผลการดําเนนิงานทีแ่ทจริงของกิจการ หรือ
อีกนัยหนึ่งคือมีคุณภาพกําไรตํานั่นเอง ในทางตรงกันขาม 
อัตราสวนรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวมท่ีมีคาเปนลบมาก
ยอมแสดงใหเห็นวากจิการอาจมีการรับรูคาใชจายท่ีมใิชตวัเงิน 
(เชน คาเสือ่มราคา หนีส้งสยัจะสญู คาตดัจาํหนายในสนิทรพัย
ไมมีตัวตน เปนตน) เปนจํานวนมาก  ทําใหตัวเลขกําไรตําลง
โดยอาจมีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหผลการดําเนินงานของ
กิจการในปปจจุบันแสดงขอมูลทางการเงินที่ตกตําลง เพื่อให
ผลการดําเนินงานในปตอไปแสดงขอมูลทางการเงินที่ดีขึ้น 
การดาํเนินงานดงักลาวกท็าํใหตวัเลขกาํไรไมไดสะทอนผลการ

ดําเนินงานที่แทจริงของกิจการ และทําใหคุณภาพกําไรตําลง
เชนกัน
 ตารางที่ 3 ตอไปนี้สรุปคาสถิติเชิงพรรณนาของขอมูล
กาํไรสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน สนิทรัพยรวม 
รายการคงคางรวม อัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานตอสินทรัพย
รวม และอัตราสวนรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวม ของ
บริษัทจดทะเบียนท่ีมีบรรษัทภิบาล ในระดับดีเลิศท้ัง 24 บริษัท 
ทัง้นี ้พบวาบรษิทัทีท่าํการศกึษามกีาํไรสทุธ ิกระแสเงนิสดจาก
กจิกรรมดาํเนนิงาน และสนิทรพัยรวมโดยเฉลีย่เทากบั 6,045 
22,500 และ 117,737 ลานบาท ตามลําดับ  โดยมีอัตราสวน
กาํไรสทุธติอสนิทรพัยรวม (อตัราผลตอบแทนตอสนิทรพัยรวม 
หรือ ROA) และอัตราสวนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ตอสินทรัพยรวมโดยเฉลี่ยเทากับ รอยละ 5.43 และ 8.23 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคาสถิติที่เก่ียวของกับรายการคงคาง 
พบวาคาเฉลี่ยของรายการคงคางรวม และอัตราสวนรายการ
คงคางรวมตอสินทรัพยรวม  มีคาเทากับ -16,455 ลานบาท
และรอยละ -2.80 ตามลําดับ  สะทอนวา บริษัทที่มีบรรษัท-
ภบิาลในระดับดเีลศิท้ัง 24 บริษทั  โดยสวนใหญแลวมรีายการ
คงคางตดิลบ  นัน่คอื มยีอดกําไรสทุธติาํกวากระแสเงินสดจาก
กจิกรรมดาํเนนิงาน ซึง่สะทอนใหเหน็การลดคาใชจายทีอ่ยูใน
ดุลยพินิจของผูบริหารในปปจจุบัน หรือการเลื่อนการรับรู
รายไดที่เปนตัวเงิน ซึ่งอยูในดุลยพินิจของผูบริหารออกไปใน
อนาคต

ตารางที่ 3 สถิติเชิงพรรณนาของขอมูลทางการเงินของบริษัทท่ีมีบรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศ

 ขอมูลทางการเงิน คาเฉลี่ย มัธยฐาน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาตําสุด

กําไรสุทธิ (ลานบาท)     6,045 1,522   12,381 -5,235 55,795

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (ลานบาท)   22,500 4,044   54,030 -2,633 235,368

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 177,737 46,365  380,064 2,802 1,779,179

รายการคงคางรวม (ลานบาท) -16,455 -1,127   43,025 -179,573 9,426

กําไรสุทธิ/สินทรัพยรวม (รอยละ)     5.43 5.28       7.75 -14.47 26.99

กระแสเงินสด/สินทรัพยรวม (รอยละ)     8.23 7.16     13.85 -24.31 39.07

รายการคงคางรวม/สินทรัพยรวม (รอยละ)    -2.80 -6.50     13.44 -31.18 30.98

ที่มา: จากการคํานวณของผูเขียน 
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 เมื่อพิจารณาแยกรายอุตสาหกรรม  ดังตารางท่ี 4  จะ
เห็นไดอยางชัดเจนวา บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร  ซ่ึงมีเพียง 1 บริษัท มีรายการคงคางรวมตาํท่ีสุด เทากับ
รอยละ -0.52 ของสินทรพัยรวม  สะทอนวามคีณุภาพกาํไรสงู
ทีส่ดุ  ในขณะท่ีบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรและสินคา
อุตสาหกรรม  มีคาเฉลี่ยของอัตราสวนรายการคงคางรวม
ตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ -8.73 และ -8.90 ตามลําดับ 

ถอืวามคีณุภาพกาํไรไมสงูมากนกั  โดยมแีนวโนมจดัการตวัเลข
กําไรใหตาํลง ผานรายการคงคางน่ันเอง สําหรับกลุมอุตสาหกรรม
อีกสามกลุม ไดแก กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี บริการ และ
อสังหาริมทรัพยและกอสราง พบวามีการจัดการตัวเลขกําไร
ใหมากขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยของอัตราสวนรายการคงคางรวมตอ
สินทรัพยรวมไมสูงมากนัก  โดยเทากับรอยละ 1.34  1.59 และ 
2.23 ตามลาํดบั  ถอืไดวาคณุภาพกาํไรอยูในระดบัคอนขางสงู

ตารางที่ 4 อัตราสวนรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวม (รอยละ) จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม

 กลุมอุตสาหกรรม จํานวนบริษัท คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาตําสุด

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1 -0.52 - - -

ทรัพยากร 7 -8.73   5.30 -0.18 -15.46

เทคโนโลยี 6  1.34 22.69 30.98 -31.18

บริการ 4  1.59   7.55 12.28   -5.11

สินคาอุตสาหกรรม 3 -8.90   1.63 -7.56 -10.71

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 3  2.23 17.56 18.70 -16.24

รวมทั้งหมด 24 -2.80 13.44 -31.18  30.98

ที่มา: จากการคํานวณของผูเขียน

 ตารางท่ี 5  สรุปจํานวนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
ท่ีมีบรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศจําแนกตามระดับรายการคงคาง
รวมตอสินทรัพยรวมในรูปของคาสัมบูรณ โดยแบงเปนชวงละ
รอยละ 10  (ยกเวนระดับรายการคงคางตอสินทรัพยรวม
ในรูปของคาสัมบูรณระหวางรอยละ 0–10 ที่แบงเปนชวงละ
รอยละ 5) เพื่อใหเห็นสถานการณเกี่ยวกับคุณภาพกําไรของ
บรษิทัจดทะเบียนท่ีทาํการศึกษาไดอยางชัดเจน สาํหรับสาเหตุ
ที ่นําเสนอรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวมในรูปของ
คาสัมบรูณนัน้ เนือ่งจากรายการคงคางทีเ่ปนบวก สะทอนการ
จดัการตัวเลขกําไรใหสงูขึน้  ในขณะท่ีรายการคงคางทีเ่ปนลบ
สะทอนการจัดการตัวเลขกําไรใหตําลง ซึ่งการจัดการกําไรให
สูงขึ้นหรือตําลง ลวนสงผลทําใหคุณภาพกําไรตําลงทั้งสิ้น 
ดงัน้ัน การนําเสนอรายการคงคางรวมตอสนิทรัพยรวม  ในรปู
ของคาสัมบูรณจึงมีความเหมาะสมมากกวา 

 จากตารางจะเห็นไดวา มีบริษัทจํานวน 3 บริษัท 
ที่มีอัตราสวนรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวมในรูปของ
คาสัมบูรณสูงกวารอยละ 20  ซ่ึงถือเปนระดับรายการคงคางท่ี
สูงมาก สะทอนใหเห็นวามีคุณภาพกําไรในระดับตาํ  นอกจากน้ี
ยงัพบวามบีรษิทัท่ีมอีตัราสวนรายการคงคางรวมตอสนิทรพัย
รวมในรูปของคาสัมบูรณระหวางรอยละ 10–20 เปนจํานวน
ถึง 8 บริษัท ซึ่งถือวาเปนระดับรายการคงคางที่คอนขางสูง
มากเชนกนั และทําใหบรษิทักลุมนีม้คีณุภาพกําไรคอนขางตาํ
นั่นเอง  และยังพบวามีบริษัทจํานวน 8 บริษัท ที่มีอัตราสวน
รายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวมในรูปของคาสัมบูรณอยู
ระหวางรอยละ 5–10  ถือไดวามีคุณภาพกําไรสูงกวาบริษัท
ขางตน  สําหรับบริษัทท่ีมีรายการคงคางนอย น่ันคือ มีอัตราสวน
รายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวม ในรูปของคาสัมบูรณ
ระหวางรอยละ 0–5 มีจํานวน 5 บริษัท  ถือไดวามีคุณภาพ
กําไรสูง หรือมีการเขาจัดการกําไรของผูบริหารตํานั่นเอง
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ตารางที่ 5 จํานวนบริษัทจําแนกตามระดับรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวมในรูปของคาสัมบูรณ (รอยละ)

 ระดับรายการคงคางรวม (รอยละตอสินทรัพยรวม) จํานวน (บริษัท) รอยละ

    มากกวา 0 แตไมเกิน 5   5 20.83

    มากกวา 5 แตไมเกิน 10   8 33.33

    มากกวา 10 แตไมเกิน 20   8 33.33

    มากกวา 20 แตไมเกิน 30   1  4.17

    มากกวา 30 ขึ้นไป   2  8.33

รวม 24 100.00

ที่มา: จากการคํานวณของผูเขียน

คุณภาพกําไรและบรรษัทภิบาล
 จากการวิเคราะหคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศไทยท่ีมีบรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศจํานวน 24 บริษัท 
จะเห็นไดวา แมบริษัทเหลาน้ันจะไดรับการประเมินธรรมาภิบาล
ในระดับดีเลิศ แตพบวามีบริษัทมากกวาคร่ึงมีรายการคงคาง
เปนจํานวนมาก และทําใหตัวเลขกําไรท่ีนําเสนอตอนักลงทุน
และสาธารณชนไมไดสะทอนผลการดําเนินงานท่ีแทจริงของ
บริษัท หรืออีกนัยหนึ่งคือมีระดับคุณภาพกําไรตําน่ันเอง ทั้งท่ี
หากพิจารณาในเชิงอุดมคติ บริษัทที่มีบรรษัทภิบาลในระดับ
ดีเลิศควรเปนตัวอยางของบริษัทที่มีคุณภาพกําไรในระดับสูง
ซึ่งตัวเลขกําไรที่เปดเผยในงบการเงินสามารถสะทอนผลการ
ดาํเนนิงานของบรษิทัไดอยางแทจรงิ เพือ่ใหขอมลูทางการเงนิ
ทีเ่ปดเผยตอสาธารณชนมีความนาเชือ่สงู  ดงันัน้ หากพจิารณา
จากหลักเกณฑการสํารวจบรรษัทภิบาล ในหมวดการเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใส โดยเนนพิจารณาท่ีการเปดเผยฐานะ
ทางการเงนิและผลการดาํเนนิงาน จะสามารถสรปุไดวาเกณฑ
การประเมินธรรมาภิบาลของบริษทัจดทะเบียนในปจจบุนัอาจ
ยงัขาดประเด็นเร่ืองคุณภาพกําไร ซึง่ถอืเปนประเด็นท่ีมคีวาม
สําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท ทั้งนักลงทุน ผูถือหุน
และเจาหนี้ ทําใหผูบริหารของบริษัทยังคงมีโอกาสในการ
จัดการกําไรผานรายการคงคาง เพ่ือแสดงตัวเลขกําไรท่ีตองการ 
และทําใหขอมูลที่เปดเผยมานั้นไมมีประโยชนอยางแทจริง 

 การวิเคราะหคุณภาพกําไรผานอัตราสวนรายการคงคาง-
รวมตอสินทรัพยรวม  ในบทความนี้เปนเพียงการพิจารณา
เบ้ืองตน โดยใชเคร่ืองมืออยางงายเทานัน้ ทัง้นีจ้ากการทบทวน
วรรณกรรม พบวายังมีเคร่ืองมือในการวัดคุณภาพกําไรผานเกณฑ
คงคาง ทีม่คีวามซบัซอนและมปีระสทิธภิาพมากกวา เชน การ
วัดคุณภาพกําไรจากรายการคงคางท่ีควบคุมได (discretionary 
accruals) ซึง่วดัเฉพาะรายการทีเ่กิดจากการใชดลุยพนิจิของ
ผูบริหารในการเลือกวิธีการทางบัญชี เพื่อการจัดการขอมูล
ทางการบัญชี และโครงสรางรายการทางธุรกิจ (ตรงกันขามกับ
รายการคงคางท่ีควบคมุไมได (non-discretionary accruals) 
ซึ่งหมายถึง รายการคงคางที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจตาม
ปกติของบริษัท) เพื่อเลือกรายงานขอมูลทางการเงินตาม
วัตถุประสงคของผูบริหาร ซึ่งอาจทําใหผูใชขอมูลเกิดความ
เขาใจผิดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท หรือใชตัวเลข
ทางการบัญชีเพื่อโนมนาวผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหไดผล
ตอบแทนตามที่ตองการ (Healy & Wahlen, 1999)  ซึ่งอาจ
มกีารพัฒนาเปนงานวิจยัทีเ่ก่ียวกับการวิเคราะหคณุภาพกําไร
ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ท่ีมีบรรษัทภิบาลในระดับ
ดีเลิศ และระดับอื่นๆ ตอไป
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