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บทคดัย่อ 

 
การศกึษาในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อหาความสมัพนัธร์ะหวา่งการก ากบัดูแลกจิการและ

คุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ประชากรที่ใช้ใน
การศกึษาในครัง้นี้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ  ไอ ยกเว้นบริษัทกลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ (Financials) มจี านวนทัง้สิ้น 122 บรษิทั โดยผูศ้กึษาได้ท าการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลจากงบการเงนิรวมยอ้นหลงัในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มตวัอย่างไดถู้กน ามาทดสอบเพื่อ
หาความสมัพนัธ์ โดยใช้แบบจ าลองสมการ Modified Jones Model (1995) เพื่อวดัคุณภาพ
ก าไรผ่านรายการคงคา้งทีข่ ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของผูบ้รหิาร ซึ่งตวัแปรอสิระ คอื คะแนนการก ากบั
ดูแลกิจการ (CG Score) และตวัแปรควบคุม ได้แก่ ขนาดของคณะกรรมการบริษัท สดัส่วน
คณะกรรมการอสิระ ขนาดของบรษิทั อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม  

จากการศกึษาพบว่า เมื่อท าการวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression 
Analysis) การก ากบัดูแลกจิการมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางลบกบัรายการคงค้างตามดุลยพนิิจ
ของผูบ้รหิาร ซึ่งเป็นตวัแทนของคุณภาพก าไร อย่างมนีัยส าคญั ณ ระดบัความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 
0.9 ซึ่งหมายความว่า เมื่อบริษัทมีคะแนนการก ากบัดูแลกิจการอยู่ในระดบัคะแนนที่สูง จะมี
รายการคงค้างที่ข ึน้อยู่กบัดุลยพินิจของผู้บริหารน้อย หรือก าไรมีคุณภาพสูง และขนาดของ
บรษิทัมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางบวกกบัคุณภาพก าไร อย่างมนียัส าคญั ณ ระดบัความเชือ่มัน่
ที่ร้อยละ 0.99 ซึ่งหมายความว่า โดยเฉลี่ยบริษัทที่มีขนาดใหญ่จะมีรายการคงค้างมากกว่า
บรษิทัขนาดเลก็ หรอืบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ก าไรมคีุณภาพมากกวา่บรษิทัขนาดเลก็ 
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การศกึษาค้นควา้อสิระฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงได้ เนื่องด้วยความอนุเคราะห์ของ อาจารย์ 
ดร.สุกญัญา รกัพานิชมณี อาจารย์ที่ปรกึษาการศกึษาคน้ควา้อสิระ อาจารย์ ดร.วศนิี ธรรมศริิ 
และอาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ดอกกุหลาบ ประธานและกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
ซึ่งกรุณาใหค้วามรู ้ค าแนะน าในการคน้ควา้ ตรวจทาน แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่
เป็นอย่างดียิ่งจนการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จสมบรูณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ 
ทัง้ 3 ท่านเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้ศึกษากราบขอบคุณ คณาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านที่ได้มอบวิชาความรู้ 
จนสามารถน ามาประกอบใชใ้นการศกึษาค้นควา้อสิระ รวมถงึผลงานวชิาการและแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ ทีน่ ามาใชใ้นการศกึษาอา้งองิ 

ตลอดช่วงเวลาที่ได้ศกึษาต้องขอขอบคุณ ครอบครวั พี่ๆ เจ้าหน้าที่บณัฑติวทิยาลยั 
เพื่อนๆ ทีอ่ านวยความสะดวก ใหค้ าปรกึษา ชว่ยเหลอื และใหก้ าลงัใจกนัเสมอมา สุดทา้ยนี้หาก
พบวา่การศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบันี้มขีอ้ผดิพลาดประการใดผูศ้กึษาตอ้งขอน้อมรบัไวใ้นทีน่ี้ดว้ย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ก าไร (Earnings) ถอืเป็นขอ้มูลส าคญัทีใ่ชใ้นการวดัความสามารถในการสรา้งมูลค่าเพิม่
ของบรษิทั ซึ่งมผีลกบัการตดัสนิใจลงทุนของนกัลงทุน เนื่องจากหากก าไรของบรษิทัเพิม่สูงขึน้
มูลค่าของบริษัทก็สูงขึ้นด้วยเช่นกนั ในทางตรงกนัข้ามหากก าไรของบริษัทต ่าลงมูลค่าของ
บรษิทัจะต ่าลงเช่นกนั ด้วยสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้นี้จงึท าใหผู้บ้รหิารของแต่ละบรษิทัอาจมกีาร
บริหารจดัการโดยใช้นโยบายทางการบญัช ีเพื่อปรบัแต่งข้อมูลทางบญัชใีห้ก าไรในรายงาน
ทางการเงนิมรีะดบัทีส่่งผลดตี่อบรษิทัมากทีสุ่ด การกระท าของผูบ้รหิารทีก่ระท าเช่นนี้อาจส่งผล
ให้ตวัเลขก าไรในรายงานทางการเงินไม่เป็นการแสดงข้อมูลที่แท้จริงหรือบริษัทมีก าไรที่มี
คุณภาพต ่า (ธนัยกร จนัทรส์าสน์, 2559) 

ตวัอย่างการตกแต่งขอ้มูลทางบญัชทีี่หลายๆ คนอาจคุ้นเคย หรอืพบเจอบ่อยๆ ทัง้ใน
บทความวชิาการ สื่อออนไลน์ แม้กระทัง่งานวจิยัต่างๆ คือ กรณีการตกแต่งบญัชขีองบรษิทั 
Xerox Merck และ Qwest เพื่อให้ราคาหุ้นของบรษิทัเพิม่สูงขึน้และสร้างความมัง่คัง่ให้กบัฝ่าย
บรหิารของบรษิทั ด้วยสาเหตุดงักล่าวส่งผลให้นกัลงทุนขาดความเชื่อถอืต่องบการเงนิ รวมถงึ
ขาดความเชื่อมัน่ต่อหลกัการก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) หรอื “บรรษทัภิบาล” 
ของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ตลอดจนการล้มละลายของบริษัท Enron และ WorldCom ใน
ประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นผลท าให้ทุกฝ่ายต่างตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance) หน่วยงานก ากบัดูแลอย่างคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
ของประเทศสหรฐัอเมริกาจึงได้มีการออกกฎหมายบังคบัใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์ของสหรฐัอเมริกา เพื่อปกป้องนักลงทุนจากการตกแต่งบญัชขีองบริษัท และเพิ่ม
ขอบเขตความรบัผดิชอบของ CEO (Chief Executive Office) และ CFO (Chief Financial Office) 
ในเรื่องการควบคุมภายใน รวมถงึการรบัรองความถูกตอ้งของการรายงานขอ้มูลทางการเงนิ 

หลงัจากวกิฤตเศรษฐกจิปี 2540 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้มีการ
ก ากบัดูแลกจิการส าหรบับรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และไดด้ าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมีระบบการก ากบัดูแลกิจการที่ดี รวมถึง
พฒันาการก ากบัดูแลกจิการใหเ้ทยีบเคยีงกบัมาตรฐานสากล เพื่อป้องกนัการทุจรติของภาครฐั
และเอกชน และเพื่อปกป้องนกัลงทุนจากการตกแต่งขอ้มูลทางบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน โดย



2 

มีการจดัท าและเผยแพร่หลกัการก ากับดูแลกิจการและออกประกาศเพื่อใช้บงัคับบริษัทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา (ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย, 
2560) 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่ การก ากบัดูแลกจิการมคีวามส าคญัต่อคุณภาพก าไร 
งานวจิยัทีส่นบัสนุนแนวคดินี้ คอื งานวจิยัของกาญจนา ประกอบแสง และพทัธนนัท ์เพชรเชดิชู 
(2560) ศกึษากลไกการก ากบัดูแลกจิการ ความสมัพนัธ์ทางการเมอืง กบัคุณภาพก าไรซึ่ งวดั
โดยการใชร้ายการคงค้างที่ข ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร โดยท าการศกึษาขอ้มูลของบรษิทั 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ SET100 พบว่า กลไกการก ากบัดูแลกจิการไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัคุณภาพก าไรของภายในบรษิทักลุ่ม SET100 แต่พบว่าคะแนนของการประเมนิการก ากับ
ดูแลมคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อคุณภาพก าไร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ของบรษิทั
ภายนอกกลุ่ม SET100 ผู้วจิยัเล็งเห็นว่าการศกึษาหวัข้อดงักล่าวของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นอีกหวัข้อที่น่าสนใจเนื่องจากตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 
มุ่งเน้นเปิดโอกาสให้กบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ มกีารบรหิารงานในรูปแบบครอบครวั
เป็นหลกั มชีอ่งทางการเขา้ถงึเงนิทุนในระยะยาว อย่างไรกด็บีรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
เอม็ เอ ไอ จะเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ไดน้ัน้ จะตอ้งปรบัเปลีย่นรูปแบบในการ
บริหารงาน เช่น กลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ และโครงสร้างองค์กร เป็นต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ 
นอกเหนือจากทุนจดทะเบยีน เชน่ อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ะทอ้นถงึผลการด าเนินงานทีด่อีย่าง
ต่อเนื่อง การให้ความส าคญักบับรรษทัภบิาลต่อผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกดา้น และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
การวดัผลการด าเนินงาน เพื่อให้การคดักรองบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
ท าการยา้ยไปสู่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จากเหตุผลดงักล่าวจะ
เหน็ได้ว่าบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ มโีครงสร้าง การบรหิารงาน การให้
ความส าคญักบับรรษทัภบิาล และผลการด าเนินงาน รวมถงึอตัราส่วนทางการเงนิทีแ่ตกต่างจาก
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ผูว้จิยัเชื่อว่าเพื่อเพิม่ความมัน่ใจให้กบั 
นักลงทุนและเพื่อสนับสนุนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงควรศึกษาถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการและคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการและคุณภาพก าไรของบริษัท 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
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สมมติฐานการวิจยั 
 

จากงานวิจัยในอดีตของกาญจนา ประกอบแสง และพัทธนันท์ เพชรเชิดชู (2560)  
ซึ่งศกึษากลไกการก ากบัดูแลกจิการ ความสมัพนัธท์างการเมอืง กบัคุณภาพก าไรซึ่งวดัโดยการใช้
รายการคงค้างที่ข ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้บริหาร และพบว่า กลไกการก ากบัดูแลกจิการไม่มี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพก าไรของภายในบรษิทักลุ่ม SET100 แต่พบวา่ คะแนนของการประเมนิ
การก ากบัดูแลมคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อคุณภาพก าไร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ของบรษิทัภายนอกกลุ่ม SET100 และงานวจิยัของเรอืตรหีญงินิรมล แกว้พกิุล (2554) ทีศ่กึษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการก ากบัดูแลกจิการทีด่กีบัการตกแต่งก าไรกรณศีกึษา บรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยไ์ทย และพบวา่ ระดบัรายการคา้งรบัคา้งจ่ายตามดุลยพนิิจของผูบ้รหิารตาม
วธิกีารค านวณของ Modified Jones (1995) และตามวธิกีารค านวณของ Yoon (2006) มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกกบัคะแนนการก ากบัดูแลกจิการ 

ผูศ้กึษาจงึตัง้สมมตฐิานเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งการก ากบัดูแลกจิการและคุณภาพ
ก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ดงันี้ 

H0:  การก ากบัดูแลกจิการไม่มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพก าไร 
H1:  การก ากบัดูแลกจิการมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพก าไร 

 
ขอบเขตของงานวิจยั 
 

ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการก ากบัดูแลกจิการและคุณภาพก าไร กลุ่มประชากรทีใ่ช้
ในการศกึษาครัง้นี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอไอ จ านวน 122 บริษัท  
โดยเกบ็ขอ้มูลในปี พ.ศ. 2559 ยกเวน้บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ที่อยู่ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ (Financials) ซึ่งได้แก่ ธนาคาร (Bank) ประกนัภยัและประกนั
ชวีติ (Insurance) และเงนิทุนหลกัทรพัย ์(Finance and Securities)  

 
ค านิยามศพัท ์
 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีชื่อเรียกที่อาจได้ยินในบริบทต่างๆ เช่น ธรรมาภิบาล 
บรรษทัภบิาล หรอื Corporate Governance  หรอื  CG  ซึ่งหมายถงึ การบรหิารจดัการบรษิทัที่
มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และค านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย (ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์, 2559) 
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คุณภาพก าไร หมายถงึ ก าไรที่สะทอ้นให้เหน็ถงึผลการด าเนินงานที่แทจ้รงิของบรษิทั 
ซึ่งก าไรที่มคีุณภาพนัน้ไม่ควรถูกก าหนดด้วยดุลยพนิิจของผู้บรหิารหรอืที่เรยีกว่าการจดัการ
ก าไร ดงันัน้ก าไรทีม่คีุณภาพนัน้จงึควรเป็นก าไรทีไ่ม่มกีารจดัการก าไร ซึ่งแสดงวา่หากคุณภาพ
ก าไรสูงจะมกีารจดัการก าไรน้อย ในทางตรงกนัขา้มคุณภาพก าไรต ่าจะมกีารจดัการก าไรมาก 

รายการคงค้างท่ีไม่ขึ้นกบัดุลยพินิจของผู้บริหาร หมายถงึ การบนัทกึรายได้ หรอื
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามเกณฑ์คงคา้ง ซึ่งรายการนัน้ฝ่ายบรหิารไม่สามารถควบคุมไดโ้ดยการใช้
ดุลยพนิิจในการก าหนดและตดัสนิใจเลอืกปฏบิตัทิี่จะรบัรู้มูลค่าของรายการและช่วงเวลาที่จะ
บนัทกึรายการบญัช ี

คณะกรรมการ หมายถงึ กลุ่มของบุคคลซึ่งได้รบัมอบหมายใหก้ระท าการบางอย่างมี
เป้าหมายร่วมกนั และมคีวามสมัพนัธ์ร่วมกนัอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทัง้ต่างมอีทิธพิลซึ่งกนัและ
กนั เพื่อไปสู่เป้าหมายเดยีวกนั ในทางการบรหิารนัน้เราถอืวา่คณะกรรมการเป็นการกระท าของ
กลุ่ม เราถอืวา่คณะกรรมการเป็นกลุ่มก่อใหเ้กดิการรวมพลงั (synergy) ผลรวมของงานทีเ่กดิขึน้
จากการท างานเป็นกลุ่มย่อมมีมากกว่าผลรวมของงานที่เกิดจากต่างคนต่างท า (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา, 2555) 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. เพื่อใหน้กัลงทุนไดท้ราบถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งการก ากบัดูแลกจิการและคุณภาพ
ก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน 

2. เพื่อเป็นประโยชน์ในเชงิวชิาการต่อผู้ที่มีความสนใจในการศกึษาความสัมพันธ์
ระหวา่งการก ากบัดูแลกจิการและคุณภาพก าไร 
 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการกบัคุณภาพก าไรของบริษทั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ผูศ้กึษาไดท้ าการค้นควา้เอกสาร สิง่พมิพ์ บทความ 
ทัง้ในและต่างประเทศรวมทัง้จากการศกึษาข้อมูลในอดีต สามารถประมวลความรู้จากการ
ทบทวนเอกสารดงักล่าว ประกอบดว้ย 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
- ทฤษฏตีวัแทน (Agency Theory) 
- หลักการก ากับดูแลสากลของ Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) 
- หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่บีรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปี 2555 
- ขนาดของคณะกรรมการบรษิทั (Board Size) 
- คณะกรรมการอสิระ 
- คุณภาพก าไร (Earnings Quality)  
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ทฤษฏีตวัแทน (Agency Theory) 
 

ทฤษฏตีวัแทน (Agency Theory) ถอืเป็นทฤษฎีที่นิยมใชก้นัมากในการบรหิารจดัการ
บรษิทั เนื่องจากทฤษฎีนี้สามารถประยุกต์ใชไ้ดก้บัทุกบรษิทัและทุกสถานการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกนั
ระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ ตวัการ (Principle) และตวัแทน (Agent) ซึ่งตวัการตามทฤษฎี คอื 
เจ้าของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท และตวัแทนตามทฤษฎี คือ ผู้บริหารของบริษัท โดย
ตวัการและตวัแทนจะเกดิการแบ่งแยกหน้าทีก่นักต็่อเมื่อตวัการนัน้ไม่สามารถอยู่ร่วมตดัสนิใจที่
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานรายวนัต่างๆ ของบรษิัทได้ ท าให้ต้องมกีารแต่งตัง้ตวัแทนขึน้มาท า
หน้าที่แทน ซึ่งตวัแทนนัน้ตอ้งบรหิารงานให้เกดิผลประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ตวัการแต่หากตวัแทน
บรหิารงานโดยมุ่งประโยชน์ส่วนตน หรอืไม่บรหิารงานให้เกดิผลประโยชน์สูงสุดแก่ตวัแทนนัน้ 
จะท าใหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งตวัการและตวัแทน 

ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งตวัการและตวัแทน (Agency Problems) ตามการศกึษาของ
McColgan (2001) สามารถแยกสาเหตุการเกดิปัญหา ไดด้งันี้ 
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1) Moral-Hazard คอื ปัญหาความขดัแยง้ทีเ่กดิจากผูบ้รหิารซึ่งเป็นตวัแทน บรหิารงาน
โดยค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ผลประโยชน์ของตวัการ 

2) Earnings Retention คอื ปัญหาความขดัแยง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขนาดของกจิการ (Firm 
Size) ทมีกีารวดัโดยก าไรสะสมของบรษิทั ซึ่งตวัแทนจะใชป้ระโยชน์จากก าไรสะสมโดยการใช้
นโยบายโครงสร้างเงนิทุนที่เป็นแหล่งเงนิทุนภายใน (ก าไรสะสม) มากกว่าการหาแหล่งเงนิทุน
จากภายนอก (เจ้าหนี้) เพื่อลดการถูกตรวจสอบการบรหิารงานจากบุคคลภายนอก ซึ่งการใช้
โครงสรา้งเงนิทุนดงักล่าวท าใหผ้ลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ในรูปเงนิปันผลลดลง 

3) Time Horizon คอื ปัญหาความขดัแยง้ทีเ่กดิจากระยะเวลาการลงทุน โดยตวัการจะ
ให้ความส าคญัต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัในอนาคต แต่ตวัแทนจะใหค้วามส าคญัต่อกระแสเงนิ
สดของบรษิทัในชว่งระยะเวลาทีต่นบรหิารอยู่เท่านัน้ ดงันัน้ตวัแทนมกัจะลงทุนในโครงการระยะ
สัน้มากกวา่ถงึแมโ้ครงการระยะยาวจะใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ 

4) Risk Aversion คอื ปัญหาความขดัแย้งทีเ่กดิจากพฤตกิรรมการยอมรบัความเสีย่ง
จากการลงทุนของตวัแทน ซึ่งเกดิจากค่าตอบแทนทีต่วัแทนไดร้บัไม่ไดข้ ึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน
ของบรษิทั ตวัแทนจะไดร้บัเพยีงผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืนเท่านัน้ โดยเงนิเดอืนจะเป็นจ านวน
ทีค่งที ่ดงันัน้ ตวัแทนย่อมเลอืกลงทุนในโครงการทีม่คีวามเสีย่งต ่า เพราะไม่ไดร้บัประโยชน์ส่วน
เพิม่จากโครงการนัน้ๆ แมว้า่โครงการดงักล่าวจะประสบความส าเรจ็และมผีลตอบแทนสูง แต่โครงการ
ที่มีผลตอบแทนสูงย่อมจะมคีวามเสี่ยงสูงด้วย ขณะเดียวกนัหากบริหารงานล้มเหลวกย็่อมมี
ผลกระทบต่อต าแหน่งหน้าทีง่าน ส่วนตวัการจะชอบการตดัสนิใจลงทุนในโครงการทีม่คีวามเสี่ยงสูง 
เพราะย่อมจะไดร้บัผลตอบแทนทีสู่งดว้ย เท่ากบัเป็นการเพิม่ความมัง่คัง่ใหแ้ก่ตวัการ 
 
หลักการก ากับดูแลกิจการสากลของ Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) 
 

หลักการก ากับดูแลกิจการสากลของ Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) เป็นพื้นฐานดา้นการก ากบัดูแลกจิการที่ดตีามรายงานของธนาคารโลก
และกองทุนการเงนิระหวา่งประเทศ ประกาศใชค้รัง้แรกในปี ค.ศ.1998 และไดม้กีารปรบัปรุงใน
ปี ค.ศ.2004 
 หลักการก ากับดูแลกิจการสากลของ Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางหรืออ้างอิงในการจดัท ากรอบงาน 
ประเมนิคุณภาพ และปรบัปรุงด้านการก ากบัดูแลกจิการให้กบักจิการรวมทัง้ตลาดหลกัทรพัย์ 
นกัลงทุน องคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งของทุกประเทศ ซึ่งเชือ่วา่การมมีาตรฐานสากลจะเพิม่ความเชือ่มัน่
จากนักลงทุนที่มีคุณภาพทัง้ในและต่างประเทศได้ ท าให้บริษัทจดทะเบียนสามารถหาแหล่ง
เงนิทุนระยะยาวทีจ่ะลดตน้ทุนทางการเงนิในโครงการต่างๆ  
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อย่าไรกต็าม หลกัการก ากบัดูแลที่ดตี้องได้รบัการปรบัปรุงตลอดเวลาตามสถานการณ์
ของแต่ละประเทศและของแต่ละกจิการ โดยผู้บริหารแต่ละกจิการต้องปรบัปรุงเพื่อให้ทนัต่อ
ความต้องการของผู้ลงทุนจากทัว่โลก เพื่อให้ตลาดทุนและตลาดการเงินในประเทศของตน
สามารถท าหน้าทีใ่นการระดมเงนิทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลและเป็นไปตามความคาดหมายของ 
ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนได้เสยีทัว่โลก ซึ่งหลกัการก ากบัดูแลกจิการของ Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) ม ี6 หมวด คอื 

1. ความมัน่ใจเกีย่วกบัพืน้ฐานส าหรบักรอบงานการก ากบัดูแลทีม่ปีระสทิธผิล 
2. สทิธขิองผูถ้อืหุน้และหน้าทีส่ าคญัในการเป็นเจา้ของกจิการ 
3. การไดร้บัปฏบิตัอิย่างเสมอภาคของผูถ้อืหุน้ 
4. บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี 
5. การเปิดเผยและโปร่งใส 
6. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
(สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย, 2006) 

 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ปี 2555  

หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ปี 2555 ประกอบดว้ย หลกัการและแนวปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ ซึ่งเนื้อหา
แบ่งเป็น 5 หมวด  ไดแ้ก่ 

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
2. การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
3. บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี 
4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
(ศูนย์พฒันาการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย , 

2555) 
 

คณะกรรมการอิสระ 
 
 “กรรมการอิสระ” ถือเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบการท างานของทมีบริหารของบริษทั คอยแสดงความคดิเห็นสนับสนุนต่อนโยบาย 
เพื่อประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ หรอืคดัค้านเมื่อเหน็ว่าบรษิทัอาจตดัสนิใจผดิพลาดซึ่งอาจกระทบต่อ
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ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระนัน้ต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของ
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งหรอืมสี่วนได้ส่วนเสยีกบัการตดัสนิใจของ
ทมีบรหิาร (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์, 2555) 
 
คณุภาพก าไร (Earnings Quality)  

 
จากวรรณกรรมและบทความทางดา้นบญัช ีมผีูใ้หค้ านิยามของคุณภาพก าไรทีแ่ตกต่างกนั

ออกไป ซึ่งขึน้อยู่กบัมุมมองและวตัถุประสงคข์องแต่ละคน บางคนมองวา่คุณภาพก าไร สามารถ
วดัความมีเสถียรภาพของก าไรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ขณะที่บางคนอาจมอง
คุณภาพก าไรในแง่ของความสมัพนัธร์ะหว่างก าไรกบัผลตอบแทนของตลาดว่ามคีวามสมัพนัธ์ไป
ในทศิทางเดยีวกนั ต่อมา FASB (The Financial Accounting Standard Board) จงึออก FASB’s 
Discussion Memorandum on Materiality ได้ให้ความหมายของคุณภาพก าไรว่าเป็นก าไรทีม่า
จากการด าเนินงานตามปกต ิสามารถเปลี่ยนกลบัมาเป็นเงนิสดที่เพยีงพอต่อการเปลี่ยนแปลง
แทนสนิทรพัยท์ีเ่สื่อมค่าได ้และเป็นก าไรทีไ่ดม้าจากรายไดท้ีเ่กดิขึน้เป็นประจ ารวมถงึกจิกรรมที่
มนีัยส าคญัก่อใหเ้กดิก าไร ดงันัน้จากความหมายของ FASB จงึสะท้อนให้เหน็ว่าคุณภาพก าไร
เป็นจ านวนทีอ่ยู่ระหวา่งก าไรสุทธทิางบญัชกีบักระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน แนวคดิของการ
วดัคุณภาพก าไร เพื่อเป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบ ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน
ของกจิการเนื่องจากการตกแต่งงบการเงนิสามารถกระท าไดห้ลายวธิ ีโดยเฉพาะผูบ้รหิารบรษิทั
ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยจ์ะมแีรงกดดนัในการสร้างผลก าไรที่เกนิจรงิ เพื่อเพิม่ก าไรต่อ
หุ้น ท าให้ราคาหุ้นบรษิทัตอบสนองในทศิทางบวก ผูบ้รหิารจงึอาศยัหลกัการบญัชเีขา้มาเป็น
เครื่องมอืสร้างขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ อาท ิการเลอืกใชว้ธิกีารบญัชทีี่แสดงก าไรเรว็ การด าเนินการ
โดยการสรา้งรายการทางธุรกจิ บนัทกึรายไดล้่วงหน้า สรา้งรายไดก้ าไรเทยีม สรา้งก าไรทีไ่ม่ได้
เกดิจากผลการด าเนินงาน (Non-Core Operating Profit) ปิดบงัหนี้สนิผ่านงบแสดงฐานะทาง
การเงนิ ลกัษณะต่างๆ เหล่านี้ถอืเป็นการถดถอยของคุณภาพก าไร ดงันัน้การวเิคราะหค์ุณภาพ
ก าไรจงึเป็นเครื่องมอืหนึ่งทีม่าใชใ้นการประเมนิความเสีย่งของหลกัทรพัย ์หรอืใชเ้ป็นเครื่องมอื
เพื่อค้นหาสญัญาณเตือนภัยของตวัเลขทางบญัชเีพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินมีความระมดัระวงัใน 
การวเิคราะหง์บการเงนิมากขึน้ สามารถประเมนิผลการบรหิารงานหรอืความรบัผดิชอบของฝ่าย
บรหิารได ้(นภพรรณ ลิม่ตัง้, 2558) 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
Dadalt, Davidson III and Xie. (2002) ศกึษาเกีย่วกบัการจดัการก าไรและการก ากบัดูแล

กจิการในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตวัแปร
อสิระที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื การควบรวมต าแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ ซึ่งหมายถงึการทีบุ่คคล 1 บุคคล เป็นทัง้ประธานกรรมการและกรรมการ หรอืเรยีกวา่ 
CEO duality ความถีข่องการประชมุคณะกรรมการ องคป์ระกอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร ตวัแปรตาม คอื รายการคงคา้งทีข่ ึน้กบัดุลยพนิจิของผูบ้รหิาร 
จากการศกึษาพบวา่ความถีข่องการประชมุคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบมคีวามสมัพนัธ์
ในทางลบกบัการจดัการก าไร คอื หากมีการประชุมของคณะกรรมการบ่อย การจดัการก าไรจะ
น้อยลง 

Brown and Caylor. (2004) ศกึษาเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการที่ดีกบัประสทิธภิาพ
ของบรษิทั โดยตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอืการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(GOV-Score) 
ตวัแปรตาม คอื ประสทิธภิาพการด าเนินงาน (Tobin‘s Q) พบวา่ คะแนนการก ากบัดูแลกจิการที่
ดแีละการมคีวามสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานในทิศทางเดยีวกนัคอืบรษิทัที่มกีารก ากับดูแล
กจิการทีด่จีะมผีลการด าเนินการทีด่ขี ึน้ 

เรือตรีหญิงนิรมล แก้วพิกุล (2554) ศกึษาเกี่ยวความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแล
กจิการทีด่กีบัการตกแต่งก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ทย โดยตวัแปรอสิระที่
ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ คือ การก ากบัดูแลกจิการที่ดี ตวัแปรตาม คือ การตกแต่งก าไร พบว่า 
คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัระดบัรายการค้างรบัค้างจ่ายตามดุลย
พนิิจของผูบ้รหิารตามวธิกีารค านวณของ Modified Jones (1995) และตามวธิกีารค านวณของ 
Yoon (2006) 

บุษบงกช บุญกุศล (2555) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบรษิทัและการเปิดเผยความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัคุณภาพก าไร โดยตวัแปรอสิระ
ที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการอสิระ 
กรรมการบรษิทัเพศหญงิ, คณะกรรมการทีเ่ป็นชาวต่างชาต,ิ สดัส่วนการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่ป็น
ชาวต่างชาต,ิ จ านวนคณะกรรมการบรษิทั, คณะกรรมการตรวจสอบอสิระ, ความรูค้วามเชีย่วชาญ
ด้านบญัช/ีการเงนิของคณะกรรมการ, ความสม ่าเสมอในการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ, อีกตัวแปรหนึ่ง คือ การเปิดเผยความรับผดิชอบต่อสงัคม ซึ่งมีทัง้หมด  8 ด้าน 
ประกอบด้วย การก ากบัดูแลกจิการที่ด ีการประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม การเคารพสทิธิ
มนุษยชนและการปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค การร่วมพฒันา
ชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นวัฒกรรมและการเผยแพร่ นวัฒกรรมจาก 
การด าเนินความรบัผดิชอบต่อสงัคม การจดัท ารายงานด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม ตวัแปรตาม 
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คือ คุณภาพก าไร ซึ่งค านวณโดยใช้ตัวแบบของ Modified Jones (1995) จากการศึกษาพบว่า 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทัไม่มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพก าไรแต่การเปิดเผยความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัคุณภาพก าไรซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทัง้นี้อาจ
เนื่องจากการเปิดเผยความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัคุณภาพก าไรได้รบัอทิธพิลจากตวัแปรอื่นที่
ไม่ไดถู้กควบคุม 

Senki (2015) ศกึษาเกีย่วกบัคุณภาพผลก าไรและการรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม
โดยตวัแปรอสิระที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื รายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ตวัแปร
ตาม คอื คุณภาพก าไร ซึ่งค านวณโดยใชต้วัแบบของ Modified Jones (1995) จากการศกึษา
พบวา่ การเปิดเผยรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคุณภาพก าไรคอื 
หากมกีารเปิดเผยรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม หรอื CSR ส่งผลใหบ้รษิทัมคีุณภาพก าไรทีด่ ี

นภพรรณ ลิม่ตัง้ (2558) ศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งการก ากบัดูแลกจิการและ
คุณภาพก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET100) โดยตวัแปร
อสิระที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดบั คอื 
ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเลิศ ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการที่ดีมาก  
ผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการที่ไม่มรีะดบั 
ขนาดของคณะกรรมการบรษิทั (Board Size) ตวัแปรตาม คอื คุณภาพก าไรซึ่งค านวณโดยใช้
ตวัแบบของ Modified Jones (1995) พบว่า ไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างผลการประเมินการ
ก ากบัดูแลกจิการและขนาดของคณะกรรมการบรษิทักบัคุณภาพก าไรของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

กาญจนา ประกอบแสง และพทัธนนัท ์เพชรเชดิช ู(2560) ศกึษาเกีย่วกบักลไกการก ากบั
ดูแลกจิการ ความสมัพนัธท์างการเมอืงกบัคุณภาพก าไร โดยตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ 
คอื กลไกการก ากบัดูแลกจิการ แบ่งเป็น 2 ส่วน กลไกการก ากบัดูแลกจิการภายใน ประกอบดว้ย 
ลกัษณะของคณะกรรมการ ไดแ้ก่ ความถีใ่นการประชุมของคณะกรรมการ ขนาดของคณะกรรมการ 
สัดส่วนของกรรมการอิสระ การด ารงต าแหน่งกรรมการในหลายบริษัท ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการสดัส่วนความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบญัชหีรือการเงินของคณะกรรมการ 
ลกัษณะของฝ่ายบรหิาร วดัจากค่าตอบแทนของฝ่ายบรหิาร การควบต าแหน่งระหว่างประธาน
กรรมการและ CEO ลกัษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ความถี่ในการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ สดัส่วนความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางดา้นบญัชหีรอืการเงนิของคณะกรรมการตรวจสอบ และกลไกการก ากบัดูแลกจิการภายนอก 
ผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ สดัส่วนผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคุมกจิการ ประเภทของผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคุม
กจิการ เจ้าหนี้ค านวณโดยใชอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ความสมัพนัธ์ทางการเมอืง 
วดัจากความสมัพนัธ์ทางการเมอืงของคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์ทางการเมอืงของ CEO  
ซึ่งเกดิจากการทีด่ ารงต าแหน่ง CEO หรอืกรรมการของบรษิทัในปัจจุบนัหรอือดตีเป็นเจา้หน้าที่
ของรฐับาลกลางหรือเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นหรือเป็นทหาร พบว่า จ านวนครัง้การประชุมของ
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คณะกรรมการตรวจสอบและอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการมคีวามสมัพนัธ์
ในทางลบต่อรายการคงคา้งทีข่ ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร คอื หากจ านวนครัง้การประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบและอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นของกจิการมากส่งผลให้
รายการคงค้างที่ข ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารต ่าและความสมัพนัธ์ทางการเมืองของ
คณะกรรมการบรษิทัมคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกต่อรายการคงค้างที่ข ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของฝ่าย
บรหิาร คอื หากคณะกรรมการบรษิทัมคีวามสมัพนัธท์างการเมอืงจะส่งผลให้รายการคงค้างที่
ข ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิารสูง 

จากการศกึษางานวจิยัที่เกีย่วขอ้งเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการ
กบัคุณภาพก าไรทัง้ในประเทศและต่างประเทศสามารถสรุปรายละเอยีดไดด้งัต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 สรุปงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
หวัข้อวิจยั ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม ผลการวิจยั 

Earnings management and 
corporate governance: the role of 
the board and the audit 
committee (Dadalt, Davidson III 
and Xie. (2002)) 

- CEO duality 
- Number of board meeting 
- Board composition  
- Audit committee  
- Executive committee  

Discretionary Current Accruals ความถีข่องการประชมุ
คณะกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามสมัพนัธใ์นทางลบ
กบัการจดัการก าไร คอื หากมกีาร
ประชมุของคณะกรรมการบ่อย การ
จดัการก าไรจะน้อยลง 
 
 
 

Corporate Governance and Firm 
Performance (Brown and Caylor 
(2004)) 

คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ 
 

- Operating Performance (วดัจาก 
Tobin’s Q) 
 

คะแนนการก ากบัดูแลกจิการมี
ความสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน
ในทศิทางเดยีวกนั คอื บรษิทัทีม่ี
การก ากบัดูแลกจิการทีด่จีะมผีลการ
ด าเนินการทีด่ขี ึน้ 
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ตารางท่ี 1 สรุปงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
หวัข้อวิจยั ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม ผลการวิจยั 

ความสมัพนัธร์ะหว่างการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีก ับการตกแต่ งก า ไ ร
กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ไทย (เรือตรีหญิง
นิรมล แกว้พกิุล (2554)) 
 

คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ การตกแต่งก าไร คะแนนการก ากบัดูแลกจิการมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัระดบั
รายการคา้งรบัคา้งจ่ายตามดุลย
พนิิจของผูบ้รหิารตามวธิกีาร
ค านวณของ Modified Jones 
(1995) และตามวธิกีารค านวณของ 
Yoon (2006) 
 
 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการบรษิทัและการ
เปิดเผยความรบัผดิชอบตอ่สงัคมกบั
คุณภาพก าไร  
(บุษบงกช บุญกุศล (2555)) 

- องคป์ระกอบของคณะกรรมการ
บรษิทั 

- การเปิดเผยความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม 

คุณภาพก าไร องคป์ระกอบของคณะกรรมการ
บรษิทัไม่มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพ
ก าไรแต่การเปิดเผยความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบั
คุณภาพก าไรซึง่ไมเ่ป็นไปตาม
สมมตฐิาน 
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ตารางท่ี 1 สรุปงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
หวัข้อวิจยั ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม ผลการวิจยั 

Essays on Earnings Quality and 
Corporate Social Responsibility 
Reporting (Senki (2015)) 

การเปิดเผย CSR Reporting Earnings quality การเปิดเผยความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
คุณภาพก าไร คอื หากมกีารเปิดเผย
รายงานความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
หรอื CSR ส่งผลใหบ้รษิทัมคีุณภาพ
ก าไรทีด่ ี
 
 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งการก ากบัดูแล
กจิการและคุณภาพก าไรของบรษิทั
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET 100)  
(นภพรรณ ลิม่ตัง้ (2558)) 

- ผลการประเมนิการก ากบัดูแล
กจิการ 

- ขนาดของคณะกรรมการบรษิทั 
(Board Size) 

คุณภาพก าไร ไม่พบความสมัพนัธร์ะหวา่งผลการ
ประเมนิการก ากบัดูแลกจิการและ
ขนาดของคณะกรรมการบรษิทักบั
คุณภาพก าไรของบรษิทัอย่างมี
นยัส าคญั 
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ตารางท่ี 1 สรุปงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
หวัข้อวิจยั ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม ผลการวิจยั 

กลไกการก ากบัดูแลกจิการ 
ความสมัพนัธท์างการเมอืงกบั
คุณภาพก าไร (กาญจนา ประกอบ
แสง และพทัธนนัท ์เพชรเชดิช ู
(2560)) 

- กลไกการก ากบัดูแลกจิการ 
- ความสมัพนัธท์างการเมอืง 

คุณภาพก าไร จ านวนครัง้การประชมุของ
คณะกรรมการตรวจสอบและ
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้
ของกจิการมคีวามสมัพนัธใ์นทางลบ
ต่อรายการคงคา้งทีข่ ึน้อยู่กบัดุลย
พนิิจของฝ่ายบรหิาร คอื หาก
จ านวนครัง้การประชมุของ
คณะกรรมการตรวจสอบและ
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้
ของกจิการมากส่งผลใหร้ายการคง
คา้งทีข่ ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของฝ่าย
บรหิารต ่าและความสมัพนัธท์างการ
เมอืงของคณะกรรมการบรษิทัมี
ความสมัพนัธใ์นทางบวกต่อรายการ
คงคา้งทีข่ ึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของฝ่าย
บรหิาร คอื หากคณะกรรมการ
บรษิทัมคีวามสมัพนัธท์างการเมอืง 
จะส่งผลใหร้ายการคงคา้งทีข่ ึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิารสูง 



 
 

บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
ในการศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการกับคุณภาพก าไรของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ใช้ตวัแบบจ าลอง Modified Jones Model 
(1995) ในการวดัคุณภาพก าไร ซึ่งข ัน้ตอนในการศกึษาประกอบดว้ย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะหข์อ้มูล 
5. การน าเสนอขอ้มูล 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
 การศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาใชข้อ้มูลบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ในปี
พ.ศ. 2559 ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกจิการเงนิ (Financials) ซึ่งได้แก่ ธนาคาร (Bank) ประกนัภยัและประกนัชวีติ (Insurance) 
และเงินทุนหลกัทรพัย์ (Finance and Securities) เนื่องจากบริษัทในกลุ่มนี้มกีฎระเบียบการ
ก ากบัดูแลที่ต่างจากบรษิทัในกลุ่มอื่น ซึ่งประชากรที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้มจี านวนทัง้สิ้น 122 
บรษิทั 
 
ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 
 จากการที่ผูศ้กึษาไดศ้กึษา แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง เรื่อง คุณภาพก าไร 
ผูศ้กึษาตดัสนิใจใชต้วัแบบจ าลอง Modified Jones Model (1995) ในการค านวณหารายการคง
ค้างที่ข ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของผู้บริหาร ซึ่งเป็นการวดัคุณภาพก าไร โดยการศกึษาในครัง้นี้มี
กรอบแนวคดิในการศกึษา ดงันี้ 
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โดยตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้แบ่งเป็นตวัแปรตาม (Dependent Variable) ตวัแปร
อสิระ (Independent Variable) และตวัแปรควบคุม (Control Variable) ดงันี้ 

1. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
ตวัแปรตามที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื คุณภาพก าไร ก าไรที่มคีุณภาพเป็นก าไรที่

แสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการที่ถูกต้อง สามารถเชื่อถือได้ ซึ่งข้อมูลที่ ใช้ในการวดั
คุณภาพก าไรมาจากงบการเงนิประจ าปีทีผ่า่นการตรวจสอบและแสดงความเหน็จากผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตแล้ว โดยใชร้ายการคงค้างที่ข ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารที่ใชใ้นการวดัคุณภาพ
ก าไรไดม้าจากจากตวัแบบจ าลอง Modified Jones Model (1995) ซึ่งรายการคงคา้งทีข่ ึน้อยู่กบั
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอื Discretionary accrual สามารถค านวณไดด้งันี้ 

ขัน้ตอนที ่1 ค านวณรายการคงคา้งรวมทัง้หมดของบรษิทัซึ่งค านวณได้จากผลต่าง
ของก าไรสุทธกิบักระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน ดงัสมการต่อไปนี้ 

 
TAit = NIit - CFOit 

 
โดยที ่

NIit =  ก าไรสุทธขิองบรษิทั i ปีที ่t 

ตวัแปรควบคมุ 

- ขนาดของคณะกรรมการบรษิทั 
(Board Size : Bsize) 

- สดัส่วนคณะกรรมการอสิระ 
(Independent Board : IDboard) 

- ขนาดของบรษิทั (Firm Size : 
Fsize) 

- อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม 
(Debt/Total Asset : D/A) 

ตวัแปรอิสระ 

คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ (CG Score) 

 

 

ตวัแปรตาม 

คุณภาพก าไร (Earning Quality) 
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CFOit =  กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทั i ปีที ่t 
ขัน้ตอนที่ 2 น ารายการคงค้างแทนค่าด้วยตัวแบบของ Modified Jones Model 

(1995) เพื่อหาค่าสมัประสทิธิโ์ดยใชส้มการถดถอย ดงัสมการต่อไปนี้ 
 

TAit/Ait-1 = α1(1/ Ait-1) + α2(ΔREVit-ΔRECit)/Ait-1+ α3PPEit/Ait-1 

 

โดยที ่
TAit =  รายการคงคา้งรวมของบรษิทั i ปีที ่t 
Ait-1 =  สนิทรพัยร์วมของบรษิทั i ปีที ่t ของปีกอ่น 
ΔREVit =  รายไดข้องบรษิทั i ปีที ่t ลบกบัรายไดข้องบรษิทั i ปีที ่t-1 
ΔPPEit =  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธขิองบรษิทั i ปีที ่t 
α1,α2,α3 =  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยเชงิเสน้ของตวัแบบจ าลอง 

ΔRECit =  การเปลีย่นแปลงของลูกหนี้ซึ่งค านวณจากลกูหนี้การคา้สุทธิ
ของบรษิทั i ปีที ่t ลบกบัลูกหนี้การค่าสทุธขิองบรษิทั i ปีที ่t-1 

 
ขัน้ตอนที่ 3 น าค่าสัมประสิทธิท์ี่ได้ แทนค่าในตัวแบบจ าลอง Modified Jones 

Model (1995) เพื่อค านวณรายการคงคา้งทีไ่ม่ข ึน้กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร ดงัสมการต่อไปนี้ 
 

NDAit = α1(1/ Ait-1) + α2(ΔREVit-ΔRECit)/Ait-1+ α3(PPEit/Ait-1) 
 

โดยที ่ 
NDAit =  รายการคงคา้งทีไ่ม่ข ึน้กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร 

 
จากตัวแบบจ าลอง Modified Jones Model (1995) ได้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ลูกหนี้ขายเชือ่หกัออกจากการเปลีย่นแปลงของรายได้จากการขายก่อนการค านวณหารายการ
คงคา้งทีข่ ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารนัน้ เนื่องจากรายไดท้ีเ่กดิจากการขายเชือ่นัน้มโีอกาสที่
ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการก าไรในการรบัรู้รายได้ในการขาย จากนัน้น ามาหารด้วย
ยอดสนิทรพัยร์วมของปีก่อน  

 
ขัน้ตอนที ่4 เมื่อแทนค่าในขัน้ตอนที ่3 แลว้จะไดร้ายการคงคา้งทีไ่ม่ข ึน้กบัดุลยพนิจิ

ของผู้บริหารให้น าไปหกัออกจากรายการคงค้างรวมของบริษทั ผลต่าง คือ รายการคงค้างที่
ข ึน้กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารดงัสมการต่อไปนี้ 
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DCAit = TAit - NDAit 

 
โดยที ่

DCAit =  รายการคงคา้งทีข่ ึน้กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร 
 

2. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable)  
ตวัแปรอสิระที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ (CG Score) 

ซึ่งคะแนนการก ากบัดูแลกจิการ โดยค้นหาขอ้มูลจาก CG Report บนเวบ็ไซต์ Set smart ซึ่งมี
ขอ้มูลคะแนนการก ากบัดูแลกจิการทัง้หมด 4 ชว่ง คอื  

ชว่งที ่1 คอื คะแนนการก ากบัดูแลกจิการระดบัที่ 5 (มคีะแนนตัง้แต่ 90 คะแนนขึน้
ไป) ซึ่งความหมายกค็อืเป็นระดบัที่“ดเีลศิ”  

ชว่งที ่2 คอื คะแนนการก ากบัดูแลกจิการระดบัที ่4 (มคีะแนนตัง้แต่ 80–89 คะแนน) 
ซึ่งความหมายกค็อืเป็นระดบัที ่“ดมีาก”  

ชว่งที ่3 คอื คะแนนการก ากบัดูแลกจิการระดบัที ่3 (มคีะแนนตัง้แต่ 70–79 คะแนน) 
ซึ่งความหมายกค็อืเป็นระดบัที ่“ด”ี 

ช่วงที่ 4 คอื คะแนนการก ากบัดูแลกจิการซึ่งไม่แสดงระดบั (มคีะแนนน้อยกว่า 70 
คะแนน) ซึ่งความหมายกค็อืเป็นระดบัที ่“ดพีอใชห้รอื ผา่น หรอื ไม่มคีะแนน” 

 
การศกึษาในครัง้นี้วดัคะแนนการก ากบัดูแลกจิการดว้ยตวัแปรหุ่น (Dummy)  
โดยให ้ 
0 =คะแนนการก ากบัดูแลกจิการที่ไม่แสดงระดบั (มคีะแนนน้อยกว่า 70 คะแนน) 

และคะแนนการก ากบัดูแลกจิการในระดบัที ่3 (มคีะแนนตัง้แต่ 70 – 79 คะแนน) 
1 = คะแนนการก ากบัดูแลกจิการระดบัที่ 4 (มคีะแนนตัง้แต่ 80–89 คะแนน) และ

คะแนนการก ากบัดูแลกจิการระดบัที ่5 (มคีะแนนตัง้แต่ 90 คะแนนขึน้ไป) 
 

3. ตวัแปรควบคุม (Control Variable) 
ตวัแปรควบคุมทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้มจี านวน 4 ตวัแปร ดงันี้  
1. ขนาดของคณะกรรมการบรษิทั วดัจากจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดของแต่ละ

บรษิทั ณ วนัสิ้นปี โดยค้นหาขอ้มูลจากรายชื่อคณะกรรมการของแต่ละบรษิทับนเวบ็ไซต์ Set 
smart หรือ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 56-1 ซึ่งถูกใช้โดยกาญจนา ประกอบแสง และ  
พทัธนนัท ์เพชรเชดิช ู(2560) และบุษบงกช บุญกุศล (2555) 
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2. สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ วดัจากจ านวนคณะกรรมการอิสระต่อจ านวน
คณะกรรมการทัง้หมดซึ่งถูกใชโ้ดยกาญจนา ประกอบแสงและพทัธนนัท ์เพชรเชดิช ู(2560) และ
บุษบงกช บุญกุศล (2555) 

 

สดัส่วนคณะกรรมการอสิระ = 
จ านวนคณะกรรมการอสิระ

จ านวนคณะกรรมการทัง้หมด
 

3. ขนาดของบรษิทั 
เรือตรีหญิงนิรมลแก้วพิกุล (2554) Dadalt et al. (2002) บุษบงกช บุญกุศล 

(2555) และกาญจนา ประกอบแสงและพทัธนันท์ เพชรเชดิชู (2560) พบว่าขนาดของกจิการมี
ความสมัพนัธเ์ป็นบวกกบัรายการคงคา้งทีข่ ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร 

ขนาดของกจิการสามารถวดัค่าโดยน าสนิทรพัย์รวมมาใส่ค่าลอการทิมึเพื่อให้
สนิทรพัยร์วมมขีนาดใกลเ้คยีงกบัตวัแปรอื่นๆ สามารถแสดงสมการดงัต่อไปนี้ 

 
SIZEit     =   loge(Total Assetit) 

 
โดยที ่

 SIZEit = ขนาดของกจิการ i ในปีที ่t 
 loge  = ลอการทิมึฐานธรรมชาต ิ
 TAit  = สนิทรพัยร์วมของบรษิทั i ในปีที ่t 

4. อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วมวดัจากหนี้สนิรวมของบรษิทัหารดว้ยสนิทรพัย์
รวมของบรษิทั อตัราส่วนนี้สามารถวดัความเสีย่งทางการเงนิ ซึ่งการวดัความเสีย่งทางการเงนิ
จากอตัราส่วนนี้เป็นการวดัความเสี่ยงในการก่อหนี้ต่อการใช้สินทรพัย์ให้เกิดประโยชน์ของ
บริษัทมากหรือน้อยเพียงใด หากอตัราส่วนหนี้สินต่อสินทรพัย์รวมมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า
กจิการมภีาระหนี้สนิมากกว่าสนิทรพัย์ทีก่จิการมอียู่ ท าให้เกดิความเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้
ซึ่งอัตราส่วนนี้ถูกใช้โดยงานวจิัยของเรือตรีหญิงนิรมล แก้วพิกุล (2554) นภพรรณ ลิ่มตัง้ 
(2558) และบุษบงกช บุญกุศล (2555) 
 

การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการก ากบัดูแลกจิการกบัคณุภาพก าไรของบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ สมการทีใ่ชใ้นการทดสอบมดีงันี้ 
 
 NDAit = β0 + β1CG Score it + β2BSize it + β3IDBoardit+ β4FSize it+ β5D/Ait + εit 
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โดยที ่
NDAit =  รายการคงค้างที่ข ึน้กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร ซึ่งเป็น

ส่วนกลบัของคุณภาพก าไรของบรษิทัที ่iปีที ่t 
β0  =  ค่าคงที ่
β1,β2,β3,β4,β5 =  ค่าสมัประสทิธิ ์
CG Scoreit =  คะแนนการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัที ่iปีที ่t 
BSizeit =  ขนาดคณะกรรมการของบรษิทัที ่iปีที ่t 
IDBoardit =  สดัส่วนคณะกรรมการอสิระของบรษิทัที ่iปีที ่t 
FSizeit =  ขนาดของบรษิทัของบรษิทัที ่iปีที ่t 
D/A it =  อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วมของบรษิทัที ่iปีที ่t 
εit =  ค่าความคลาดเคลื่อนของบรษิทัที ่iปีที ่t 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การศกึษาครัง้นี้ใชว้ธิกีารศกึษาโดยการประมวลขอ้มูลที่เกดิขึน้ในอดตี มลีกัษณะเป็น
ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ซึ่งได้รวบรวมจากขอ้มูลงบการเงนิ แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (56-1) และ CG Report จากการบรกิารขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยฉ์บบัออนไลน์ ตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซต์ Set smart โดยจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุกบรษิทัใน
ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ยกเวน้บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ที่อยู่ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ (Financials) ซึ่งได้แก่ ธนาคาร (Bank) ประกนัภยัและประกนั
ชวีติ (Insurance) และเงนิทุนหลกัทรพัย ์(Finance and Securities) เนื่องจากบรษิทัในกลุ่มนี้มี
กฎระเบยีบการก ากบัดูแลทีต่่างจากบรษิทัในกลุ่มอื่น 
 
การวิเคราะหข้์อมูล 
 

หลงัจากเกบ็ขอ้มูลครบถ้วนแล้ว จึงท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อสรุปผลการวจิยัโดยใช้
สถติใินการวดัค่าขอ้มูล ซึ่งการวเิคราะหข์อ้มูลแบ่งเป็นการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนา และการ
วเิคราะหข์อ้มูลเชงิอนุมานหรอืเชงิอา้งองิดงัต่อไปนี้ 

การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 
การวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา เป็นการวเิคราะหข์อ้มูลในรูปของค่าสถติพิืน้ฐาน เพื่อทดสอบ

และวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของข้อมูล รวมถึงการวดัค่ากลางและการกระจายข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่และร้อยละ (Frequency and Percentage) ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) 
ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมานหรือเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics Analysis) 
- การวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 

การค านวณหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั หรอืเรยีกวา่สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย 
เป็นการค านวณหาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 2 ตวั คอื ตวัแปร X และ Y โดยค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์ ใช้สญัลกัษณ์ คือ r ซึ่งหากค่า r มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 แสดงให้เห็นว่าค่าที่ได้มี
ความสัมพันธ์กัน โดยจะทราบว่าตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันในทิศทางใดนัน้ ดูจาก
เครื่องหมายดา้นหน้า หากเครื่องหมายดา้นหน้าเป็นลบ แสดงว่า ตวัแปร 2 ตวั มคีวามสมัพนัธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกัน แต่หากเครื่องหมายด้านหน้าเป็นบวก แสดงว่า ตัวแปร 2 ตัวมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 

- การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis)  
เป็นการวเิคราะหห์าความสมัพนัธ ์โดยมตีวัแปรอสิระจ านวน k ตวั (X1,X2,X3,X4,…,Xk) 

ที่อาจมคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม ซึ่งดูจากค่า p-value ของค่าสถติ ิt (ค่า Sig) เปรยีบเทยีบ
กบัระดบันัยส าคญัที่ก าหนดความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตัวแปรตามจะอยู่ในรูปของ
สมการเชงิเสน้ 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การศกึษาในครัง้นี้ผูศ้กึษาได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการที่ดีก ับ

คุณภาพก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ซึ่งมรีายละเอยีดผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลดงันี้ 

1. การวเิคราะหข์อ้มูลสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) 
2. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson’s Correlation Analysis) 
3. การวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

การวิเคราะหข้์อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) 
 

จากการค านวณค่าสถติเิชงิพรรณนา เชน่ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน ของตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษามรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ตารางท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนา 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

NDA 122 0.01 1.16 0.22 0.19 
Code CG 122 0 1 0.40 0.50 

Bsize 122 5 14 8.55 1.58 
IDboard 122 0.22 0.71 0.42 0.09 

Fsize 122 2.02 4.12 3.01 0.36 
D/A 122 0.05 1.16 0.41 0.21 

โดยที่ 
NDA =  รายการคงคา้งทีข่ ึน้กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารซึง่เป็นสว่นกลบัของคุณภาพก าไร 
CG Score =  คะแนนการก ากบัดแูลกจิการ 
BSize =  ขนาดคณะกรรมการ 
IDBoard =  สดัส่วนคณะกรรมการอสิระ 
FSize =  ขนาดของบรษิทั 
D/A  =  อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรพัยร์วม 
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จากตารางขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ขอ้มูลทัว่ไปทางสถติขิองตวัแปรทัง้หมด ซึ่งกลุ่มตวัอย่าง 
คอื บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 122 บรษิทั โดย
จ านวนดงักล่าวยกเวน้บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกจิการเงนิ (Financials) ซึ่งได้แก่ ธนาคาร (Bank) ประกนัภยัและประกนัชวีติ (Insurance) 
และเงนิทุนหลกัทรพัย ์(Finance and Securities) ซึ่งจากตารางพบวา่  

ค่าสถติขิองรายการคงคา้งที่ข ึน้กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารซึ่งเป็นส่วนกลบัของคุณภาพ
ก าไร มคี่าต ่าสุด เท่ากบั 0.01 ซึ่งได้แก่ บรษิทั ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) ค่าสูงสุด เท่ากบั 1.16 
ซึ่งไดแ้ก่ บรษิทั เพาเวอร ์โซลูช ัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 0.22 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.19 ค่าสถิติของคะแนนการก ากบัดูแลกิจการ มีค่าต ่าสุด 
เท่ากบั 0 ซึ่งกค็อืบรษิทัที่มคีะแนนการก ากบัดูแลกจิการในระดบัที่ 3 (มคีะแนนการก ากบัดูแล
กจิการตัง้แต่ 70 – 79 คะแนน) และทีไ่ม่แสดงระดบั (มคีะแนนการก ากบัดูแลกจิการน้อยกวา่ 70 
คะแนน) ค่าสูงสุด เท่ากับ 1 ซึ่งก็คือบริษัทที่มีคะแนนการก ากับดูแลกิจการในระดับที่ 5  
(มคีะแนนการก ากบัดูแลกจิการตัง้แต่ 90 คะแนนขึน้ไป) และบรษิทัที่มคีะแนนการก ากบัดูแล
กจิการในระดบัที ่4 (มคีะแนนการก ากบัดูแลกจิการตัง้แต่ 80 – 89 คะแนน) โดยมคี่าเฉลีย่ของ
คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ เท่ากบั 0.40 คะแนน และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนการ
ก ากับดูแลกิจการ เท่ากับ 0.49 คะแนนขนาดของคณะกรรมการ มีค่าต ่าสุด เท่ากับ 5 คน 
ค่าสูงสุด เท่ากบั 14 คน โดยมคี่าเฉลีย่ขนาดของคณะกรรมการ เท่ากบั 8.55 หรอืประมาณ 9 คน 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานขนาดของคณะกรรมการ เท่ากบั 1.58 จากค่าต ่าสุดแสดงใหเ้หน็วา่
บรษิทัในกลุ่มตวัอย่างนัน้มจี านวนคณะกรรมการตรงตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ตาม พ.ร.บ.บรษิทั 
มหาชนฯ ที่ก าหนดว่ากรรมการของบริษัทจ ากดั (มหาชน) ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ มีค่าต ่าสุด เท่ากับ  0.22 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.71 โดยมีค่าเฉลี่ย
สดัส่วนคณะกรรมการอสิระ 0.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสดัส่วนคณะกรรมการอสิระ 0.09 
ขนาดของบริษัทซึ่งวดัด้วยค่าลอการิทึมของสนิทรพัย์รวม มีค่าต ่าสุด เท่ากบั 2.02 ค่าสูงสุด
เท่ากบั 4.12 โดยมคี่าเฉลี่ยขนาดของบรษิทั 3.01และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขนาดของบรษิทั 
0.36 และอตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม มคี่าต ่าสุด เท่ากบั 0.05 ค่าสูงสุดเท่ากบั 1.16 โดยมี
ค่าเฉลีย่อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัย์รวม 0.41 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานอตัราส่วนหนี้สนิต่อ
สนิทรพัยร์วม 0.21 จากตารางจะเหน็ว่าบรษิทัส่วนใหญ่มหีนี้สนิน้อยกว่าสนิทรพัยร์วม นัน่กค็อื
บรษิทัส่วนใหญ่มคีวามเสีย่งดา้นการเงนิต ่า มคีวามสามารถทีจ่ะช าระหนี้สนิได้ 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหเ์ชิงอนุมานหรือเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics Analysis) 
 
ตารางท่ี 3 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์พยีรส์นั(Pearson’s Correlation Analysis) 

 NDA CGScore Bsize IDboard Fsize D/A 

NDA       

CGScore -0.053      

Bsize -0.042 -0.042     

IDboard 0.055 0.119* -0.429***    

Fsize 0.346*** 0.253** 0.201** 0.074   

D/A 0.080 0.079 0.007 0.093 0.229***  

*   มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 90 (p-value<0.1) 
**  มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 95 (p-value<0.05) 
*** มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 99 (p-value<0.01) 

 

 จากตารางการวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์พยีรส์นั(Pearson’s Correlation Analysis) พบวา่ 
ขนาดของบรษิทัมคีวามสมัพนัธก์บัรายการคงคา้งทีข่ ึน้กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารซึ่งเป็นส่วนกลบั
ของคุณภาพก าไร อย่างมีนัยส าคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ที่ 0.99 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.346 กล่าวคอื โดยเฉลี่ยบรษิทัที่มขีนาดใหญ่จะมรีายการคงค้างที่ข ึน้กบั
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารมากกว่าบรษิทัขนาดเลก็ หรอืบรษิทัที่มขีนาดใหญ่ก าไรจะมคีุณภาพต ่า
กวา่บรษิทัขนาดเลก็ 
 
การวิเคราะหส์มการถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศกึษาหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการกบัคุณภาพก าไรของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์  
เอม็ เอ ไอ ตามวตัถุประสงค์ของการศกึษาและสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้สามารถอธบิายรายละเอยีด
ของผลการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุไดด้งันี้ 

ตวัแบบจ าลองทีใ่ช ้ 
 

NDAit = β0 + β1CG Score it + β2BSize it + β3IDBoardit+ β4FSize it+ β5D/Ait + εit 
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โดยที ่
NDAit =  รายการคงค้างที่ข ึน้กบัดุลยพนิิจของผูบ้ริหารซึ่งเป็น

ส่วนกลบัของคุณภาพก าไร 
β0  =  ค่าคงที ่
β1,β2,β3,β4,β5 =  ค่าสมัประสทิธิ ์
CG Scoreit =  คะแนนการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัที ่i ปีที ่t 
BSizeit =  ขนาดคณะกรรมการของบรษิทัที ่i ปีที ่t 
IDBoardit =  สดัส่วนคณะกรรมการอสิระของบรษิทัที ่i ปีที ่t 
FSizeit =  ขนาดของบรษิทัของบรษิทัที ่i ปีที ่t 
D/A it =  อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วมของบรษิทัที ่i ปีที ่t 
εit =  ค่าความคลาดเคลื่อนของบรษิทัที ่i ปีที ่t 

 
ตารางท่ี 4 การวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพห ุ 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

t Sig. 
β Std.Error 

(Constant) -0.252 0.180 -1.401 0.164 

CGScore -0.062 0.034 -1.829 0.070* 

Bsize -0.017 0.012 -1.427 0.156 

IDboard -0.032 0.194 -0.166 0.868 

Fsize 0.215 0.048 4.458 0.000** 

D/A 0.000 0,078 0.002 0.998 

*  มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 90 (p-value<0.1) 
** มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 99 (p-value<0.01) 
 

ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุของความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการ
กบัคุณภาพก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ จากตารางพบวา่ ตวัแปร
อสิระและตวัแปรควบคุมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม คอื คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ ซึ่งมี
ความสมัพนัธ์ไปในทศิทางลบหรอืทศิทางตรงกนัขา้มกบัรายการคงค้างที่ข ึน้กบัดุลยพนิิจของ
ผูบ้รหิารซึ่งเป็นส่วนกลบัของคุณภาพก าไร โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์เท่ากบั -0.062 ค่า Sig-t เท่ากบั 
0.070 ซึ่งมนียัส าคญั ณ ระดบัความเชือ่มัน่ทีร่อ้ยละ 0.90 ซึ่งหมายความวา่ เมื่อบรษิทัมคีะแนน
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การก ากบัดูแลกิจการอยู่ในระดบัคะแนนที่สูง จะมีรายการคงค้างที่ข ึ้นอยู่ก ับดุลยพินิจของ
ผู้บริหารน้อย หรือก าไรมีคุณภาพสูง ในทางตรงกนัข้ามหากบริษัทมีคะแนนการก ากบัดูแล
กจิการอยู่ในระดบัคะแนนที่ต ่า จะมรีายการคงค้างที่ข ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารมาก หรอื
ก าไรมีคุณภาพต ่าขนาดของบริษัทมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางบวกหรือทิศทางเดียวกนักบั
คุณภาพก าไร โดยมีค่าสมัประสิทธิ ์เท่ากบั 0.215 ค่า Sig-t เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีนัยส าคญั ณ 
ระดบัความเชือ่มัน่ทีร่อ้ยละ 0.99 ซึ่งหมายความวา่ โดยเฉลีย่บรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่จะมรีายการคง
คา้งทีข่ ึน้กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารซึ่งเป็นส่วนกลบัของคุณภาพก าไรมากกวา่บรษิทัขนาดเลก็ 



 
 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการกบัคุณภาพก าไรของบรษิทั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ซึ่งมวีตัถุประสงค์ในการศกึษาเพื่อหาความสมัพนัธ์
ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการและคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์  
เอม็ เอ ไอ ตามแบบจ าลอง Modified Jones Model (1995) ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคอืบรษิทั
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ จ านวน 138 บรษิทัรวบรวมขอ้มูลจาก SET SMART 
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากงบการเงินรวม
ยอ้นหลงั 1 ปี ในปี พ.ศ. 2559 จ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 138 ตวัอย่างซึ่งตดัขอ้มูลไป 16 ตวัอย่าง 
เนื่องจากเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิ
การเงิน (Financials) ซึ่งได้แก่ ธนาคาร (Bank) ประกนัภยัและประกนัชวีติ (Insurance) และ
เงินทุนหลกัทรพัย์ (Finance and Securities) เหลือจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิ้น 122 ตวัอย่าง  
ผูศ้กึษาไดว้เิคราะหข์อ้มูล ประกอบดว้ย การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา การวเิคราะหค์่าสมัประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุ โดยผู้ศกึษาได้สรุปผลตาม
วตัถุประสงคใ์นการศกึษา มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
สรปุผลการศึกษา 
 

ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั ซึ่งจากการศกึษาพบว่าคะแนน
การก ากบัดูแลกจิการไม่มคีวามสมัพนัธก์บัรายการคงคา้งที่ข ึน้กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารซึ่งเป็น
ส่วนกลบัของคุณภาพก าไร อย่างมนีัยส าคญัที ่0.05 ณ ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 แต่พบว่า
ขนาดของบรษิทัมคีวามสมัพนัธก์บัรายการคงคา้งทีข่ ึน้กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารซึ่งเป็นส่วนกลบั
ของคุณภาพก าไร อย่างมนียัส าคญั ณ ระดบัความเชือ่มัน่ที ่0.99 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 
เท่ากบั 0.346 กล่าวคอื โดยเฉลี่ยบรษิทัที่มขีนาดใหญ่จะมรีายการคงคา้งทีข่ ึน้กบัดุลยพินิจของ
ผูบ้รหิารมากกวา่บรษิทัขนาดเลก็ หรอืบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ก าไรจะมคีุณภาพต ่ากวา่บรษิทัขนาด
เลก็ 

ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุ พบวา่ คะแนนการก ากบัดูแลกจิการมคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางลบหรอืทศิทางตรงกนัขา้มกบัรายการคงคา้งทีข่ ึน้กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารซึ่งเป็น
ส่วนกลบัของคุณภาพก าไร โดยมีค่าสมัประสทิธิ ์เท่ากบั -0.062 ค่า Sig-t เท่ากบั 0.07 ซึ่งมี
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นัยส าคญั ณ ระดบัความเชื่อมัน่ที่ร้อยละ 0.90 ซึ่งหมายความว่าเมื่อบรษิทัมคีะแนนการก ากบั
ดูแลกจิการอยู่ในระดบัคะแนนที่สูง จะมรีายการคงค้างที่ข ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้บรหิารน้อย 
หรอืก าไรมคีุณภาพสูง ในทางตรงกนัขา้มหากบรษิทัมคีะแนนการก ากบัดูแลกจิการอยู่ในระดบั
คะแนนที่ต ่า จะมรีายการคงค้างที่ข ึน้อยู่กบัดุลยพินิจของผูบ้รหิารมาก หรอืก าไรมคีุณภาพต ่า
ขนาดของบรษิทัมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางบวกหรอืทศิทางตรงเดยีวกนักบัรายการคงค้างที่
ข ึ้นกบัดุลยพนิิจของผู้บรหิารซึ่งเป็นส่วนกลบัของคุณภาพก าไร โดยมีค่าสมัประสทิธิ ์เท่ากบั 
0.215 ค่า Sig-t เท่ากบั 0.000 ซึ่งมนียัส าคญั ณ ระดบัความเชือ่มัน่ทีร่อ้ยละ 0.99 ซึ่งหมายความ
โดยเฉลี่ยบรษิทัที่มขีนาดใหญ่จะมรีายการคงคา้งทีข่ ึน้กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารมากกว่าบรษิทั
ขนาดเลก็ หรอืบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ก าไรจะมคีุณภาพต ่ากวา่บรษิทัขนาดเลก็  
 
อภิปรายผลการศึกษา 

 
จากผลการศกึษาเมื่อวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุพบว่า คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ

มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางลบหรอืทศิทางตรงกนัขา้มกบัรายการคงคา้งทีข่ ึน้กบัดุลยพนิิจของ
ผูบ้รหิารซึ่งเป็นส่วนกลบัของคุณภาพก าไร โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์เท่ากบั -0.062 ค่า Sig-t เท่ากบั 
0.07 ซึ่งมนีัยส าคญั ณ ระดบัความเชื่อมัน่ที่ร้อยละ 0.90 ซึ่งหมายความว่าเมื่อบรษิทัมคีะแนน
การก ากบัดูแลกิจการอยู่ในระดบัคะแนนที่สูง จะมีรายการคงค้างที่ข ึ้นอยู่ก ับดุลยพินิจของ
ผู้บริหารน้อย หรือก าไรมีคุณภาพสูง โดยผลการศึกษาในครัง้นี้สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
Dadalt, Davidson III and Xie (2002) ซึ่งศกึษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธข์องการจดัการก าไรและ
การก ากบัดูแลกจิการ ผลการศกึษาพบว่า ความถี่ของการประชุมคณะกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามสมัพนัธใ์นทางลบกบัการจดัการก าไร นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
Senki (2015) ซึ่งศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบั
คุณภาพก าไร ผลการศกึษาพบวา่ การเปิดเผยความรบัผดิชอบต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กับคุณภาพก าไร และยังสอดคล้องกับงานวิจยัของกาญจนา ประกอบแสง และพัทธนันท์  
เพชรเชดิช ู(2560) ซึ่งศกึษากลไกการก ากบัดูแลกจิการ ความสมัพนัธท์างการเมอืงและคุณภาพก าไร  
ผลการศกึษาพบวา่ จ านวนครัง้การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบและอตัราส่วนหนี้สนิต่อ
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของกจิการมคีวามสมัพนัธใ์นทางลบต่อรายการคงคา้งทีข่ ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
ฝ่ายบรหิารสูง  

อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาในครัง้นี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเรือตรีหญิงนิรมล  
แก้วพกิุล (2554), บุษบงกช บุญกุศล (2555) และ นภพรรณ ลิ้มตัง้ (2558) โดยงานวจิยัของ 
เรือตรีหญิงนิรมล แก้วพิกุลศึกษาเกี่ยวกับความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการและ 
การตกแต่งก าไร ผลการศกึษาพบว่า การก ากบัดูแลกจิการมคีวามสัมพนัธ์เป็นบวกกบัรายการ
คงค้างที่ข ึ้นกบัดุลยพินิจของผู้บริหาร งานวจิยัของนภพรรณ ลิ่มตัง้ (2558) ศกึษาเกี่ยวกบั
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ความสมัพนัธร์ะหว่างการก ากบัดูแลกจิการและคุณภาพก าไร พบว่า การก ากบัดูแลกจิการไม่มี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพก าไร และงานวจิยัของบุษบงกช บุญกุศล (2555) ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและการเปิดเผยความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบั
คุณภาพก าไร พบว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทัไม่มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพก าไร 
แต่การเปิดเผยความรบัผดิชอบต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัคุณภาพก าไรซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมตฐิาน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

การศกึษาครัง้นี้ใชแ้บบจ าลองสมการ Modified Jones Model (1995) ในการวดัค่าการ
จดัการก าไร การศกึษาในครัง้ต่อไปควรเปลี่ยนไปใชแ้บบจ าลองอื่นในการวดัค่าคุณภาพก าไร
เพื่อเปรยีบเทยีบผลวา่มรีะดบัคุณภาพก าไรวา่เหมอืนหรอืแตกต่างกนัอย่างไร 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

 

ล าดบัท่ี 
ช่ือย่อ 

หลกัทรพัย ์
ช่ือบริษทั กลุ่มอตุสาหกรรม 

1 ABICO บรษิทั เอบโิก ้โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 

2 AU บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 
เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 

3 FC บรษิทั ฟู้ด แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 

4 HOTPOT บรษิทั ฮอท พอท จ ากดั (มหาชน) 
เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 

5 KASET บรษิทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 
เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 

6 MM บรษิทั มดัแมน จ ากดั (มหาชน) 
เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 

7 TACC บรษิทั ท.ีเอ.ซ.ี คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 

8 TMILL บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 
เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 

9 XO บรษิทั เอก็โซตคิ ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) 
เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 
10 CCN บรษิทั ซซีเีอน็-เทค จ ากดั (มหาชน) เทคโนโลย ี

11 COMAN 
บรษิทั โคแมนชี ่อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

เทคโนโลย ี

12 IRCP 
บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสรชิ คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

เทคโนโลย ี

13 ITEL บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) เทคโนโลย ี
14 NETBAY บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) เทคโนโลย ี
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ล าดบัท่ี 
ช่ือย่อ 

หลกัทรพัย ์
ช่ือบริษทั กลุ่มอตุสาหกรรม 

15 NEWS 
บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

เทคโนโลย ี

16 PCA 
บรษิทั แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชยี จ ากดั 
(มหาชน) 

เทคโนโลย ี

17 SIMAT บรษิทั ไซแมท เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เทคโนโลย ี
18 SPVI บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ากดั (มหาชน) เทคโนโลย ี

19 UPA 
บรษิทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชยี จ ากดั 
(มหาชน) 

เทคโนโลย ี

20 AGE บรษิทั เอเชยี กรนี เอนเนอจ ีจ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
21 AIE บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 

22 PSTC 
บรษิทั เพาเวอร ์โซลูช ัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

ทรพัยากร 

23 QTC บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
24 SEAOIL บรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
25 SR บรษิทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
26 TAKUNI บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
27 TPCH บรษิทั ทพีซี ีเพาเวอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
28 TRT บรษิทั ถริไทย จ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
29 TSE บรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
30 UMS บรษิทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรว์สิเซส จ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
31 UWC บรษิทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
32 ADAM บรษิทั อาดามสั อนิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
33 AKP บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
34 AMA บรษิทั อามา่ มารนี จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
35 ARIP บรษิทั เออารไ์อพ ีจ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
36 ATP30 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
37 AUCT บรษิทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
38 BOL บรษิทั บซิเินส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
39 CHUO บรษิทั ชโูอ เซน็โก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
40 CMO บรษิทั ซเีอม็โอ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
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ล าดบัท่ี 
ช่ือย่อ 

หลกัทรพัย ์
ช่ือบริษทั กลุ่มอตุสาหกรรม 

41 D บรษิทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
42 DCORP บรษิทั ดมีเีตอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
43 DNA บรษิทั ดเีอน็เอ 2002 จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
44 EFORL บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 

45 ETE 
บรษิทั บูรพา เทคนคิอล เอน็จเินยีริง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

บรกิาร 

46 FSMART บรษิทั ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
47 FVC บรษิทั ฟิลเตอร ์วชิ ัน่ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 

48 HARN 
บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลูช ัน่ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

บรกิาร 

49 KIAT บรษิทั เกยีรตธินา ขนส่ง จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 

50 KOOL 
บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

บรกิาร 

51 LDC บรษิทั แอลดซี ีเดน็ทลั จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
52 MPG บรษิทั เอม็พจี ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 

53 NBC 
บรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

บรกิาร 

54 NCL 
บรษิทั เอน็ซแีอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล โลจสิตกิส ์
จ ากดั (มหาชน) 

บรกิาร 

55 NINE 
บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) 

บรกิาร 

56 OTO บรษิทั วนัทูวนั คอนแทคส ์จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
57 PHOL บรษิทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
58 PICO บรษิทั ปิโก (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
59 QLT บรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
60 RP บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
61 SE บรษิทั สยามอสีต ์โซลูช ัน่ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
62 SPA บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
63 TNDT บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
64 TNH บรษิทั โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
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ล าดบัท่ี 
ช่ือย่อ 

หลกัทรพัย ์
ช่ือบริษทั กลุ่มอตุสาหกรรม 

65 TNP บรษิทั ธนพริยิะ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
66 TSF บรษิทั ทรซีกิตีไ้ฟว ์จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
67 TVD บรษิทั ทวี ีไดเรค็ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
68 TVT บรษิทั ทวี ีธนัเดอร ์จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 

69 WINNER 
บรษิทั วนิเนอรก์รุ๊ป เอน็เตอรไ์พรซ์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บรกิาร 

70 2S บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
71 BM บรษิทั บางกอกชทีเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
72 CHO บรษิทั ช ทว ีจ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
73 CHOW บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
74 CIG บรษิทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
75 COLOR บรษิทั สาลี ่คลัเล่อร ์จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
76 CPR บรษิทั ซพีอีาร ์โกม ุอนิดสัเตรยีล จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
77 FPI บรษิทั ฟอรจ์นู พารท์ อนิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
78 GTB บรษิทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
79 KCM บรษิทั เค.ซ.ีเมททอลชที จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
80 LVT บรษิทั แอล.ว.ีเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
81 MBAX บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
82 MGT บรษิทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
83 NDR บรษิทั เอน็.ด.ีรบัเบอร ์จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
84 PDG บรษิทั พรอดดจิ ิจ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
85 PIMO บรษิทั ไพโอเนียร ์มอเตอร ์จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
86 PJW บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
87 PPM บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
88 RWI บรษิทั ระยองไวร ์อนิดสัตรสี ์จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
89 SALEE บรษิทั สาลีอุ่ตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 

90 SANKO 
บรษิทั ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

สนิคา้อุตสาหกรรม 

91 SELIC บรษิทั ซลีคิ คอรพ์ จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
92 SWC บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
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ล าดบัท่ี 
ช่ือย่อ 

หลกัทรพัย ์
ช่ือบริษทั กลุ่มอตุสาหกรรม 

93 TAPAC บรษิทั ทาพาโก ้จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
94 TMC บรษิทั ท.ีเอม็.ซ.ี อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
95 TMI บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
96 TMW บรษิทั ไทยมติซูวา จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
97 TPAC บรษิทั พลาสตคิ และหบีหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
98 UAC บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
99 UBIS บรษิทั ยูบสิ (เอเชยี) จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
100 UEC บรษิทั ยูนิมติ เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
101 UKEM บรษิทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
102 UREKA บรษิทั ยูเรกา ดไีซน์ จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 

103 YUASA 
บรษิทั ยวัซ่าแบตเตอรี ่ประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

สนิคา้อุตสาหกรรม 

104 APCO บรษิทั เอเชยีน ไฟยโ์ตซูตคิอลส ์จ ากดั (มหาชน) 
สนิคา้อุปโภค

บรโิภค 

105 BGT บรษิทั บจีที ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
สนิคา้อุปโภค

บรโิภค 

106 BIZ บรษิทั บสิซเินสอะไลเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
สนิคา้อุปโภค

บรโิภค 

107 ECF บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
สนิคา้อุปโภค

บรโิภค 

108 HPT บรษิทั โฮม พอตเทอรี ่จ ากดั (มหาชน) 
สนิคา้อุปโภค

บรโิภค 

109 JUBILE บรษิทั ยูบลิลี ่เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
สนิคา้อุปโภค

บรโิภค 

110 MOONG 
บรษิทั มุ่งพฒันา อนิเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

สนิคา้อุปโภค
บรโิภค 

111 NPK บรษิทั นิวพลสันิตติง้ จ ากดั (มหาชน) 
สนิคา้อุปโภค

บรโิภค 

112 OCEAN บรษิทั โอเชีย่น คอมเมริช จ ากดั (มหาชน) 
สนิคา้อุปโภค

บรโิภค 
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ช่ือบริษทั กลุ่มอตุสาหกรรม 

113 TM บรษิทั เทคโนเมดคิลั จ ากดั (มหาชน) 
สนิคา้อุปโภค

บรโิภค 

114 ARROW บรษิทั แอรโ์รว ์ซนิดเิคท จ ากดั (มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

115 BKD บรษิทั บางกอก เดค-คอน จ ากดั (มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

116 BSM บรษิทั บวิเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

117 BTW บรษิทั บที ีเวลธ ์อนิดสัตรสี ์จ ากดั (มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

118 CHEWA บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

119 DIMET บรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

120 FOCUS 
บรษิทั โฟคสั ดเีวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

121 HYDRO บรษิทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

122 JSP บรษิทั เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

123 K บรษิทั คงิสเ์มน ซ.ีเอม็.ท.ีไอ. จ ากดั (มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

124 NVD บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

125 PPS บรษิทั โปรเจค แพลนนิง่ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

126 SMART บรษิทั สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

127 STAR 
บรษิทั สตาร ์ยนูิเวอรแ์ซล เน็ตเวริค์ จ ากดั 
(มหาชน) 

อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 
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ล าดบัท่ี 
ช่ือย่อ 

หลกัทรพัย ์
ช่ือบริษทั กลุ่มอตุสาหกรรม 

128 T 
บรษิทั ท ีเอน็จเินียรร์ิง่ คอรเ์ปอรเ์รชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

129 THANA บรษิทั ธนาสริ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

130 VTE บรษิทั วนิเทจ วศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

131 ACAP บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิการเงนิ 
132 AF บรษิทั ไอร่า แฟคตอริง่ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิการเงนิ 
133 AIRA บรษิทั ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิการเงนิ 
134 ASN บรษิทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิการเงนิ 
135 BROOK บรษิทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิการเงนิ 
136 GCAP บรษิทั จ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิการเงนิ 
137 LIT บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิการเงนิ 
138 SGF บรษิทั เอสจเีอฟ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิการเงนิ 

 



 
 

ประวติัผู้ศึกษา 
 

นางสาวรุ่งไพลิน นาคมุสิก ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรบญัชบีณัฑิต 
สาขาตรวจสอบและตรวจสอบภายใน คณะบญัช ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ปี 2559 และศกึษา
ต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบญัชมีหาบณัฑติ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ปีการศกึษา 2559 
 


