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Abstract
The objective of this research was to study the relationship between bankruptcy risk level, family firm and
earnings management of Thai Listed Companies. Data were collected from the financial statements of companies listed
on the Stock Exchange of Thailand from year 2014-2016 in a total of 1,119 samples. The statistics used in data analysis
were mean, standard deviation, minimum value, maximum value, correlation analysis, and multiple regression analysis.
The result of the research showed that chance of bankruptcy risk level, and the size of the business has a
positive relationship to the earnings management of the companies listed on the Stock Exchange of Thailand with
statistical significance. However, the family business has no relationship with earnings management. Therefore, relevant
agencies may use research results to formulate policies to restrain earnings management behavior that may negatively
affect the credibility of the information on the Stock Exchange of Thailand.
Keywords: Earnings Management, Bankruptcy risk, Family firms
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บทนา
การตกแต่ งกาไร (Earnings Management) เป็ นพฤติ กรรมของผูบ้ ริ หารที่ ใช้ดุลยพินิจที่ มาตรฐาน
การบัญชีเปิ ดทางเลือกให้ในการเพิ่ม ลด รายได้ และค่าใช้จ่าย เช่น การเลือกวิธีการตีราคาสิ นค้า การกาหนด
อัต ราค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ เป็ นต้น ส่ ง ผลให้ต ัว เลขก าไรของกิ จ การเป็ นไปตามเป้ า หมายที่ ต้ ัง ไว้
(Kiattikulwattana, 2014) พฤติกรรมดังกล่าวเป็ นการกระทาที่ฉอ้ ฉล บิ ดเบื อน โดยนาเสนอรายงานทางการ
เงิ นที่ ผ่านการตกแต่งตัวเลขทางบัญชี ให้เป็ นไปตามความต้องการของฝ่ ายบริ หารกระทบต่อการตัดสิ นใจ
เชิ งเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ น เช่ น นักลงทุนอาจตัดสิ นใจซื้ อหุ ้น เนื่ องจากผลประกอบการเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ เป็ นต้น ส่ งผลให้บริ ษ ทั ประสบปั ญหาถึ งขั้นล้มละลาย จากการบิ ดเบื อนตัวเลข
ดังกล่าว หรื อเกิ ดปั ญหาธรรมาภิ บาลในการดาเนิ นงาน เช่ น บริ ษทั Enron, Worldcom ที่ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ร่ วมมือกับผูส้ อบบัญชี ในการตกแต่งงบการเงิน หรื อ กรณี ที่เป็ นการตกตัวตัวเลขทางบัญชี บริ ษทั ของไทย
เช่น บริ ษทั Roynet ที่ตกแต่งตัวเลขทางการบัญชี จนทาให้สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย (ก.ล.ต.) เพิกถอนบริ ษทั ออกจากตลาดหลักทรัพย์ หรื อ บริ ษทั ปิ กนิ กที่ตกแต่งตัวเลขกาไร
โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ส่ งผลให้เกิ ดการรับรู ้รายได้ที่ไม่ได้เกิ ดขึ้ นจริ ง ทาให้ผูบ้ ริ หารถูก
กล่าวโทษทางอาญา จากเหตุการณ์ดงั กล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่นกั ลงทุน ความน่าเชื่ อถือของ
วิชาชีพบัญชี วิชาชีพสอบบัญชี ความน่าเชื่อถือของตลาดทุน ตลอดจนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวม
งานวิจยั ในอดีตให้ความสาคัญกับการหาปัจจัยในการยับยั้งการตกแต่งบัญชี ตลอดจน วิธีการที่ใช้
ในการตกแต่งบัญชี โดยมีนกั วิชาการพัฒนาตัวแบบเพื่อประเมินถึงระดับของการตกแต่งกาไรในแต่ละ
กิ จการ และได้รับการยอมรั บและนิ ยมใช้ในวงการวิชาการ ได้แก่ Modified Jones (Dechow, Slone, and
Sweeney, 1995) ซึ่ งเป็ นตัวแบบที่ วดั ระดับการตกแต่งกาไรโดยประเมินความแตกต่างระหว่างกาไรสุ ทธิ
และกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า Total Accrual จาแนกได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่
Normal Accrual หรื อ Nondiscretionary Accrual คื อส่ วนที่ มาจากการด าเนิ นงานตามปกติ หรื อ เรี ยกว่า
ส่ วนที่ไม่ได้มีผลกระทบจากการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการตกแต่งกาไร และ Abnormal Accrual
หรื อ Discretionary Accrual) คือ ส่ วนที่เกิดจากความพยายามของฝ่ ายบริ หารในการตกแต่งกาไรให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นตัวแทนของความเป็ นไปได้ใ นการตกแต่งกาไร ดังนั้นระดับการตกแต่งกาไรของ
กิจการจะพิจารณาจาก Discretionary Accrual ถ้าบริ ษทั ที่ระดับ Discretionary Accrual สู งแสดงให้เห็นถึง
กิจการมีระดับการตกแต่งกาไรสู งตามไปด้วย การบิดเบือนข้อมูลจากการตกแต่งกาไรย่อมส่ งผลทางลบต่อ
กิจการ เช่ น ราคาหุ ้นอาจจะลดต่ าลง ความสามารถในการทากาไรลดลง ความน่ าเชื่ อถือของบริ ษทั และ
อาจจะสร้างโอกาสในการล้มละลาย
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โอกาสในการล้มละลาย (Bankruptcy risk) เป็ นระดับของโอกาสที่กิจการจะล้มละลาย หรื อ กิจการมี
หนี้ สินเป็ นจานวนมาก งานวิจยั ในอดี ตได้พฒ
ั นาตัวแบบที่ จะประเมิ นความเสี่ ยงในการล้มละลาย เรี ยกว่า
Atman’s Z-score เป็ นการประเมินโอกาสในการล้มละลายโดยใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี และอัตราส่ วนทางการ
เงิ นเป็ นตัวชี้ วดั ตัวแบบดังกล่าวจาแนกได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ Z-score (โอกาสในการล้มละลาย) แบบดั้งเดิ ม
ที่ใช้ประเมินโอกาสในการล้มละลายของทุกกิจการ แต่หลังจากนั้น Atman ได้พฒั นาตัวแบบ Z-score สาหรับ
กิ จการที่ ไม่ ใช่ การผลิ ตและธุ รกิ จบริ การ และในปี 2006 ได้พ ฒ
ั นาตัวแบบส าหรั บตลาดหลักทรั พย์ใหม่
(Emerging market) ซึ่ งส่ วนใหญ่ งานวิ จัยในอดี ตจะใช้อ ัตราส่ วนนี้ อย่ างไรก็ ตาม งานวิ จัยนี้ ประยุ กต์ใ ช้
อัตราส่ วนความสามารถในการล้มละลายเป็ นตัวแทนในการวัดโอกาสในการล้มละลาย โดยใช้ความสามารถ
ในการหากาไรเป็ นเงิ นสดที่ มีต่ อหนี้ สินทั้งหมด ซึ่ งจะเป็ นแนวทางในการศึ กษาผลจากการตกแต่ งกาไร
ในอีกทางหนึ่ ง
งานวิจยั ในอดี ตมี การศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสในการล้มละลายและการตกแต่ งกาไร
ของบริ ษ ทั ในตลาดหลักทรั พย์มาแล้ว เช่ น งานวิจัยของ ณัฏฐยา เพชรล่ อเลี ยน (2553) และงานวิจัยของ
ประเสริ ฐ ลีฬหาวาสน์ และ มนวิกา ผดุงสิ ทธิ์ (2552) โดยใช้ตวั แบบ Atman’s Z-score แบบดั้งเดิ มในการวัด
โอกาสในการล้มละลาย ซึ่ งผลการวิจยั ที่ได้มีความขัดแย้งกันเมื่อใช้การทดสอบที่ต่างกัน ทาให้ยงั ไม่สามารถ
สรุ ปได้อย่างแน่ชดั ระหว่างความสัมพันธ์ของการตกแต่งกาไรและโอกาสในการล้มละลาย ดังนั้นงานวิจยั นี้
จะท าการศึ กษารู ปแบบของความสั มพันธ์ ด ังกล่ า วอี กครั้ งหนึ่ งโดยมี การเปลี่ ย นตัวแบบ Z-score เป็ น
อัตราส่ วนความสามารถในการล้มละลาย (Theeravanich, 2013) ประกอบกับงานวิจยั ของ พิมลพรรณ สิ บศรี
(2560) ศึ กษาถึ งระดับความเครี ยดทางการเงิ น โดยใช้ตวั แบบ EM Z-score ในการประเมิ นความเครี ยดทาง
การเงิ น (Financial Stress) และใช้ตวั แบบของ Kothri et al (2005) ในการวัดการตกแต่งกาไร ผลการวิจยั ที่ ได้
ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีที่กล่าวไว้ นอกจากนั้นแล้วงานวิจยั นี้ ยงั ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ น้
ที่ มีลกั ษณะครองครัว (Family Firms) จะส่ งผลต่อระดับการตกแต่ งบัญชี เนื่ องจากเมื่อมี ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนใหญ่
ในตลาดที่ เ ป็ นตลาดใหม่ (Emerging market) จะมี ล ักษณะความไม่ เ ท่ า กันของข้อมู ลมาก (Information
asymmetry) ผูบ้ ริ หารจะสามารถใช้ความไม่เท่ากันของข้อมูลในการตกแต่งตัวเลข เพื่อทาให้งบการเงินแสดง
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
จากที่ กล่าวมาทั้งหมด งานวิจยั นี้ จะศึ กษาความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ ยงในการล้มละลายและ
การถือหุ น้ ที่มีลกั ษณะธุ รกิจครอบครัว (Family firms) ต่อโอกาสในการตกแต่งกาไรของบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย ผลของงานวิ จัย จะเพิ่ มวรรณกรรมที่ เ กี่ ยวข้องกับการตกแต่ งก าไร
ในประเทศไทย ตลอดจนหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการเครื อข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

53

หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย สภาวิ ชาชี พบัญชี สามารถประยุกต์ใช้ผลการวิ จัยในการกาหนดกฎเกณฑ์
ข้อบังคับ เพื่อยับยั้งพฤติกรรมการตกแต่งกาไรซึ่ งจะเกิดผลดีแต่ตลาดทุน และเศรษฐกินใทยไทยในภาพรวม
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสในการล้มละลาย ธุ รกิ จครอบครัวและการตกแต่งกาไร
ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมมติฐานการวิจยั
H1: โอกาสในการล้มลายมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการตกแต่งกาไร
H2: ธุรกิจครอบครัวมีความสัมพันธ์ต่อการตกแต่งกาไร
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎีการบัญชี ผลประโยชน์ (Positive Accounting Theory) กล่าวถึงมูลเหตุจูงใจของฝ่ ายบริ หาร
ในการบิดเบือนหรื อตกแต่งตัวเลขทางบัญชี เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดย
กาหนดมูลเหตุจูงใจเป็ นสามสมมติฐาน ประกอบด้วยสมมติฐานการให้ผลตอบแทน ข้อตกลงในการก่อ
หนี้ และต้นทุ นทางการเมื อ ง โดยทั้งสามสมมติ ฐ าน มุ่ งอธิ บายพฤติ กรรมในการเป็ นการอธิ บายและ
คาดการณ์วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีวา่ เกิดอะไรขึ้นทาไมองค์กรจึงปฏิบตั ิเช่นนั้น และส่ งผลต่อฝ่ ายต่าง ๆ อย่างไร
ขอบเขตโครงการวิจยั
ขอบเขตด้านเนื้ อหา ประกอบด้วย การศึ กษาการตกแต่งกาไร โดยใช้แนวคิ ดของ Jones Model
การประเมินโอกาสในการล้มละลาย โดยใช้อตั ราส่ วนความสามารถในการล้มละลาย และ ธุ รกิ จครอบครัว
ใช้เกณฑ์ในการประเมินธุรกิจครอบครัว โดยใช้เกณฑ์การถือหุน้ ของครอบครัวตั้งแต่ ร้อยละ 20 ขึ้นไป
ขอบเขตด้านพื้นที่ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอบเขตด้า นประชากร บริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ทุ ก กลุ่ ม
อุตสาหกรรมยกเว้น กลุ่มอุตสาหกรรมการเงิ น เนื่ องจากมีรายการบัญชี และการจัดประเภทรายการทาง
บัญชีที่มีความแตกต่างกับอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไป ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่ม
สิ นค้าอุปโภคและบริ โภค กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร
กลุ่มบริ การ และกลุ่มเทคโนโลยี
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ขอบเขตด้า นกลุ่ มตัวอย่า ง บริ ษ ทั จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ทุ กกลุ่ ม
อุตสาหกรรมยกเว้น กลุ่มอุตสาหกรรมการเงิ น เนื่ องจากมีรายการบัญชี และการจัดประเภทรายการทาง
บัญชีที่มีความแตกต่างกับอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไปในช่วงปี 2557 – 2559 จานวนทั้งสิ้ น 1,119 ตัวอย่าง
ระเบียบวิธีวจิ ยั
แบบจาลองในการวิจยั และการวัดค่ าตัวแปร
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ Regression Models ในการศึกษา โดยใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั (i) ณ เวลาที่ t ซึ่ งโอกาสใน
การล้มละลาย แทนค่าด้วยอัตราส่วนความสามารถในการล้มละลาย และธุรกิจครอบครัวซึ่งวัดโดยการถือหุน้ เป็ น
กลุ่มเกินร้อยละยี่สิบ มีลกั ษณะเป็ นตัวแปรหุ่ นเป็ นตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และการตกแต่งกาไรซึ่ ง
แทนค่าด้วย (Absolute Discretionary Accruals ) เป็ นตัวแปรตาม (Dependent Variable) โดยแบบจาลองที่ ใช้ใน
การวิจยั สาหรับบริ ษทั I ในปี ที่ t โดยมี ขนาดของกิจการ เป็ นตัวแปรควบคุม เป็ นดังนี้
𝐸𝑀𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐵𝑅 + 𝛽2 𝐹𝐹 + 𝛽3 𝑆𝑖𝑧𝑒
โดย

EM
BR
FF
SIZE

= การตกแต่งกาไร
= โอกาสในการล้มละลาย
= ธุรกิจครอบครัว หากบริ ษทั มีการถือหุน้ เป็ นกลุ่ม (เกินร้อยละ 20) จะแทนค่าเป็ น 1
หากไม่ใช่จะแทนค่าเป็ น 0
= ขนาดกิจการ ได้แก่ ค่าลอการิ ทึมฐานธรรมชาติของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั

โดยรายละเอียดของตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรต้น: ความสามารถในการล้ มละลาย
การวิจยั นี้ใช้ อัตราส่วนความสามารถในการล้มละลาย เป็ นตัวแทนของโอกาสในการล้มละลาย ถ้า
อัตราส่วนนี้ต่าแสดงว่ากิจการมีระดับการล้มละลายสูง

อัตราส่ วนความสามารถในการล้มละลาย = (After Tax Net Profit + Depreciation) / Total Liabilities
After Tax Net Profit
= กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
Depreciation
= ค่าเสื่ อมราคา
Total Liabilities
= หนี้สินรวม
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ธุรกิจครอบครัว
งานวิจยั นี้ใช้เกณฑ์สดั ส่ วนการถือหุน้ เป็ นกลุ่มจานวน ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 20 (ลลิตา แซ่กงั , 2558;
Bataineh, H., Abuaddous, M., และ Alabood, E., 2018) กาหนดเป็ นธุ รกิจครอบครัว โดยกล่าวคือ การถือ
หุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่มีความสัมพันธ์หรื อเกี่ยวโยงกันในรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ของกิจการ โดยพิจารณาความสัมพันธ์
จากนามสกุลและรายละเอียดที่มีการเปิ ดเผยไว้ของกิจการ ถ้ามีสัดส่ วนผูถ้ ือหุน้ ที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยว
โยงเกิ น ร้ อยละ 20 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดจะเป็ นบริ ษทั ครอบครั วและให้ค่าคะแนนเท่ ากับ 1 ที่ เหลื อ
จะเป็ น 0 ดังนั้น ธุรกิจครอบครัวจะเป็ นตัวแปรหุ่น (Dummy)
ตัวแปรตาม: การตกแต่ งกาไร
งานวิจยั นี้ ใช้การประมาณระดับของรายการคงค้างที่ เกิ ดจากดุ ลยพินิจของผูบ้ ริ หาร (Absolute
Discretionary Accruals:DACC) เป็ นตัวแทนของการจัดการกาไรตามแบบจาลอง Modified Jones (1995)
โดยใช้วิธีการคานวณรายการคงค้างรวม (Total Accruals: TAC) จากแนวคิด Cash Flow-Based Approach
ดังสมการ
𝑇𝐴𝐶it = 𝑁𝐼it – 𝐶𝐹𝑂it
โดย

i
t
TACit
NIit
CFOit

=
=
=
=
=

บริ ษทั ที่ทาการศึกษา
ปี ที่ทาการศึกษา
รายการคงค้างรวมของบริ ษทั i ในปี ที่ t
กาไรสุ ทธิ จากการดาเนินงานของบริ ษทั i ในปี ที่ t
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริ ษทั i ในปี ที่ t

จากนั้นแบบจาลอง Modified Jones (1995) จะประมาณรายการคงค้างที่ ไม่ได้เกิ ดจากดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริ หาร (Non-discretionary Accrual) ดังนี้
𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡
𝑖𝑡
= 𝛼0 (𝑇𝐴1 ) + 𝛼1 [ΔREVTAit−ΔRECit] + 𝛼2 (𝑃𝑃𝐸
) + 𝜀𝑖,𝑡−1
𝑇𝐴𝑡−1
𝑇𝐴𝑖𝑡
i,t−1
𝑖,𝑡−1

โดย

TACi,t = รายการคงค้างรวมของบริ ษทั i ในปี ที่ t
TAi,t
= สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั i ณ สิ้ นปี ที่ t-1
Δ REVi,t = การเปลี่ยนแปลงของยอดขายของบริ ษทั i ในปี ที่ t-1 กับปี ที่ t
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Δ RECi,t = การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้ของบริ ษทั i ในปี ที่ t-1 กับปี ที่ t
PPEi,t = มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ถาวร (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์)
ของบริ ษทั i ในปี ที่ t
𝜀
= ค่าความคลาดเคลื่อนของสมการถดถอยของบริ ษทั i ในปี ที่ t
i
= บริ ษทั ที่ทาการศึกษา
t
= ปี ที่ทาการศึกษา
เมื่ อได้รายการคงค้างที่ ไม่ได้เ กิ ดจากดุ ลยพิ นิจของผูบ้ ริ หารแล้ว จึ งนาไปหักออกจากรายการ
คงค้างรวม เพื่อให้ได้รายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร (Discretionary Accrual: DAC) นัน่ คือ
𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 = 𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡 − 𝑁𝐴𝐶𝑖𝑡
โดยที่ DAC = รายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร

สรุ ปผลการวิจยั
ตาราง 1 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค
สิ นค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
ทรัพยากร
บริ การ
เทคโนโลยี
รวม

จานวนตัวอย่ าง
126
118
228
207
123
231
86
1,119

ร้ อยละ
11.26
10.55
20.38
18.50
10.99
20.64
7.68
100

ตาราง 1 พบว่ าจ านวนตัวอย่ างทั้งสิ้ นเท่ ากับ 1,119 ตัวอย่ าง (งบการเงิ นประจ าปี ) จากเจ็ ดกลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่ แบ่งตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย 3
ล าดับแรก ได้แก่ อุ ตสาหกรรมบริ การ ร้ อยละ 20.64 (จ านวน 231 งบการเงิ นประจ าปี ) รองลงมาได้แก่
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อุ ตสาหกรรม สิ นค้าอุ ตสาหกรรม ร้ อยละ 20.38 (จ านวน 228 งบการเงิ นประจ าปี ) และอุ ตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง ร้อยละ 18.50 (จานวน 207 งบการเงินประจาปี ) ตามลาดับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ประกอบด้วย ความถี่และร้อยละ ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย
เลขคณิ ต และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ตวั แปรที่ เกี่ ยวข้อง ประกอบด้วย ตัวแปรการตกแต่ งกาไร
ทดสอบโดย การประเมิ นรายการคงค้างที่ อยู่ในดุ ลยพิ นิจของฝ่ ายบริ หาร เป็ นตัวแทนของการตกแต่ งกาไร
โอกาสในการล้มละลาย ทดสอบโดย อัตราส่ วนความสามารถในการล้มละลาย เป็ นตัวแทน และ กิ จการ
ครอบครัวโดยใช้เกณฑ์การถือหุ น้ ที่เป็ นกลุ่มตั้งแต่ ร้อยละยี่สิบเป็ นต้นไป แสดงได้ดงั นี้
ตาราง 2 การตกแต่งกาไรของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่ าสถิติ
ส่ วนเบี่ยงเบน
ค่ าตา่ สุ ด
ค่ าสู งสุ ด
ค่ าเฉลีย่
ตัวแปร
มาตรฐาน
การตกแต่งกาไร EM
0.001
0.750
0.096
0.092
โอกาสล้มละลาย BR
-15.730
40.770
0.386
1.174
ธุรกิจครอบครัว FF
0
1
0.727
0.445
ตาราง 2 พบว่า การตกแต่งกาไรผ่านรายการคงค้าง ที่ข้ ึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.096 เท่าของยอดสิ นทรัพย์รวมปี ก่อน ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.092 มีค่าต่ าสุ ดเท่ากับ 0.001 เท่าของสิ นทรัพย์ปีก่ อน มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 0.750 เท่าของ
สิ นทรั พย์รวมปี ก่อน แสดงว่าบริ ษทั ส่ วนใหญ่ตกแต่ งกาไรให้มีจานวนตัวเลขเพิ่มขึ้ นมากกว่า ตกแต่ งให้มี
ตัวเลขกาไรลดลง ตัวแปรความสามารถในการล้มละลาย ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.386 หรื อ ร้อยละ 38.6 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.174 ค่าต่าสุ ดเท่ากับ -15.730
และค่ าสู งสุ ดเท่ ากับ 40.770 และตัวแปรธุ รกิ จครอบครั วของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยเฉลี่ ยเท่ ากับ 0.727 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.445 แสดงว่ าบริ ษ ทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรั พย์ส่ วนใหญ่ เป็ นบริ ษ ทั ที่ มีการถื อหุ ้นลักษณะเป็ นกลุ่ ม คื อถื อหุ ้นมี จานวนเกิ นกว่าร้ อยละ 20 มี
ลักษณะเป็ นธุรกิจครอบครัว มีค่าต่าสุ ดคือ 0 และค่าสู งสุ ดคือ 1
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระที่ จะใช้พยากรณ์ตวั แปรตาม ตามเงื่ อนไขเบื้ องต้น
ของการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสมการถดถอย โดยตัวแปรอิ สระ ควรจะมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามจึ งจะมี
ความเหมาะสมในการใช้ส มการถดถอย ผู ้วิ จัย ได้ท าการตรวจสอบเงื่ อนไขดังกล่ าวโดยการทดสอบ
ความสัมพันธ์พหูคูณดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงความสัมพันธ์พหูคูณระหว่างตัวแปร
EM
BR
FF
SIZE

EM
1
.079*
-.004
-.149*

BR
1
.060*
-.026

FF

1
.108*

SIZE

VIF

1

1.005
1.016
1.013

จากตาราง 3 พบว่า ตัวแปรอิสระส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม และมีค่าความสัมพันธ์
ระหว่าง -.149 - .079 นอกจากนั้นยังพบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั แต่ไม่เกิดปั ญหา Multicorrinearlity
ผูว้ ิจัย ได้ทดการทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้ OLS Regression โดยกาหนดให้ต ัวแปรอิ ส ระ คื อ
โอกาสในการล้ม ละลาย และการถื อ หุ ้น ที่ มีล ักษณะเป็ นบริ ษทั ครอบครั ว และการตกแต่ ง กาไรเป็ น
ตัวแปรตาม ส่ วนขนาดของกิจการเป็ นตัวแปรควบคุม ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลนาเสนอได้ในตาราง 4
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การตกแต่ งกาไร (EM)
ตัวแปร
สัมประสิทธิ์การ
ความคลาดเคลื่อน
ถดถอย
มาตรฐาน
ค่าคงที่ (a)
.210
.024
โอกาสล้มละลาย (BR)
.004
.002
ธุรกิจครอบครัว (FF)
.001
.006
ขนาดกิจการ (FS)
-.018
.004
2
R = .167 Adj R = .025 F = 10.626 Sig = .000

t

P-value

8.911
2.531
.235
-4.959

0.000*
0.012*
0.814
0.000*

*มีนยั สาคัญที่ระดับ .05

ตาราง 4 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า โอกาสในการล้มละลาย มี ค วามสัมพันธ์ ทางบวก
ต่อการตกแต่งกาไร (1 = .004, P < .05) ดังนั้นยอมรับสมมติฐานที่ 1 และ การถือหุ น้ ที่มีลกั ษณะครอบครัว
หรื อธุ รกิ จครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตกแต่งกาไร (2 = .001, P > .05) ดังนั้นปฏิ เสธสมมติ ฐาน
ที่ 2 นอกจากนั้นแล้ว ขนาดกิจการ มีความสัมพันธ์ทางลบต่อการตกแต่งกาไร (3 = -.018, P < .05) ดังนั้น
ในการวิจยั เรื่ องการตกแต่งกาไรครั้งต่อไป ควรพิจารณานาตัวแปรขนาดกิจการเป็ นตัวแปรอิสระ จากผล
การทดสอบเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ ได้ดงั นี้
EMit

= .210 + .004BR

− .108 𝑆𝑖𝑧𝑒
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อภิปรายผลการวิจยั
งานวิจยั นี้ ให้ความสาคัญกับการศึกษาความสามารถในการล้มละลาย ที่อาจจะส่ งผลให้ฝ่ายบริ หาร
ตัดสิ นใจใช้ดุลยพินิจในการตกแต่งรายการทางบัญชี เพื่อทาให้กาไรเป็ นไปตามเป้ าหมายมีประเด็นที่สาคัญ
ในการอภิปรายผล ดังนี้
โอกาสในการล้มละลาย มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการตกแต่ง แสดงถึงในกิจการที่มีโอกาสในการ
ล้มละลาย นัน่ คือ มีความสามารถในการหากาไรที่เป็ นเกณฑ์เงินสดไม่เพียงพอต่อการจ่ายชาระหนี้ สิน ส่ งผล
ให้ฝ่ายบริ หารมีความตั้งใจใช้นโยบายการบัญชี ที่เป็ นรายการคงค้างในการตกแต่งกาไร เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ที่ตอ้ งการ เช่น ให้มีกาไรสู งขึ้นเพื่อบรรลุเงื่ อนไขของสัญญาหนี้ หรื อทากาไรให้ต่ าลงเพื่อเสี ยภาษีลดลง ทั้งนี้
ขึ้ นอยู่กบั ความต้องการของฝ่ ายบริ หาร สอดคล้องกับ ทฤษฎี การบัญชี ผลประโยชน์ (Positive Accounting
Theory) (Watt and Zimmerman, 1990) สมมติฐานการให้ผลตอบแทน (The Bonus Plan Hypothesis) สมมติฐาน
นี้ เป็ นการจัดการเกี่ยวกับแผนการให้ผลตอบแทนพิเศษ (Bonus Plan) ของผูบ้ ริ หารที่มีผลตอบแทน ขึ้นอยู่กบั
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงาน เพราะเหตุน้ ี งบการเงินจึงถูกนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการวัดผลการปฏิ บตั ิ งาน
ของผูบ้ ริ หารโดยการเปรี ยบเทียบกับกาไรที่ใช้เป็ นเกณฑ์อา้ งอิงที่ได้มีการระบุไว้ในสัญญาผลตอบแทนที่ได้
ทาไว้กบั ผูบ้ ริ หาร ดังนั้นเพื่อให้เกิ ดผลประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ด ผูบ้ ริ หารจึ งมีแนวโน้มที่ จะรับนโยบาย
บัญชี ที่หละหลวม (Liberal Accounting Policies) มาใช้เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กบั ตนเองสู งขึ้ น และเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกับ Shuto (2007) และพรทิวา ขาวสะอาด (2555) ที่พบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระหว่าง
รายการคงค้างที่อยูใ่ นดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร และค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
นอกจากนั้นแล้วยังมีความเกี่ยวข้องกับ สมมติฐานข้อตกลงในสัญญาก่อหนี้ (The Debt Covenant
Hypothesis) สมมติฐานนี้ กล่าวว่า ผูถ้ ือหุ ้นและผูเ้ ป็ นเจ้าหนี้ รายอื่น ๆ ต้องการให้บริ ษทั สร้างความเชื่ อมัน่ ว่า
จะสามารถจ่ า ยช าระเงิ นต้น และดอกเบี้ ย เมื่ อครบกาหนด ดังนั้นเพื่ อป้ องกันความเสี่ ยงต่ อการผิด นัด
ชาระหนี้จึงต้องกาหนดกฎเกณฑ์ไว้ในเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ เพื่อใช้บงั คับบริ ษทั เช่น การจ่ายเงินปั นผล
การซื้ อหุ ้นทุ นกับคื นการควบคุ มบริ ษทั การจัดจาหน่ ายทรั พย์สิน และการก่ อหนี้ ใหม่เป็ นการเพิ่ มเติ ม
ข้อกาหนดต่าง ๆ เหล่านี้ มกั อยู่ในรู ปของจานวนเงิ นทางบัญชี และอัตราส่ วนทางการเงิน นอกจากนี้ เงื่ อนไข
ของสัญญาเงิ นกูโ้ ดยทัว่ ไป มักกาหนดให้บริ ษทั จาเป็ นต้องดารงอัตราส่ วนทุนหมุนเวียน อัตราความสามารถ
ในการจ่ ายดอกเบี้ ย ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และตัวแปรอื่ น ๆ ในระดับที่ ผูใ้ ห้กูจ้ ะสามารถยอมรั บได้ บริ ษทั ที่ มี
อัตราส่ วนหนี้ สินต่ อทุ นสู งหรื อใกล้ฝ่าฝื นข้อตกลงสัญญาเงิ นกู้ ผูบ้ ริ หารมักจะเลื อกวิธีการทางบัญชี ที่จะ
ช่ วยลดโอกาสที่ บริ ษ ัทจะฝ่ าฝื นเงื่ อนไขของสั ญญาเงิ นกู้ และผลการวิ จัยยังเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกับ
กฤษณา กัมปนาทโกศล และ ชาญชัย ตั้งเรื อนรัตน์ (2551) กล่าวว่า กิ จการที่มีสัดส่ วนการก่อหนี้ สูง มีโอกาส
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ที่ผบู ้ ริ หารจะทาการตกแต่งกาไรมากขึ้ น และเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกับ Susanto, Pradipta, and Cecilia (2019)
ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรัพย์รวมต่อการตกแต่งกาไร ซึ่ งอธิ บายได้ว่า กิจการที่มี
สัดส่ วนหนี้ สูงจะส่ งผลให้กิจการมี โอกาสในการล้มละลายสู ง และจะมี โอกาสเลื อกใช้นโยบายการบัญชี
ที่ช่วยเพิ่มกาไรให้สูงขึ้น เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายและลดแรงกดดันจากเจ้าหนี้
ธุ รกิจครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตกแต่งกาไร ธุ รกิ จครอบครัวในที่น้ ี ประเมินจาก สัดส่ วน
การถือหุ ้นที่มีลกั ษณะเป็ นกลุ่มมากกว่าร้อยละ 20 ผลการวิจยั ขัดแย้งกับงานวิจยั ของวศิดา รัตนวิจิตร (2556)
ที่ พบความสัมพันธ์ ระหว่างบรรษัทภิ บาล ธุ รกิ จครอบครั ว และการตกแต่ งกาไรของบริ ษ ทั จดทะเบี ยน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เป็ นคนละช่วงกันนอกจากนั้น
ตลาดหลักทรัพย์อาจจะมีการปรับปรุ งข้อบังคับ กฎเกณฑ์ทาให้ยบั ยั้งระดับการตกแต่งกาไรของบริ ษทั อีกทั้ง
งานวิจยั ของวศิ ดา รั ตนวิจิตร (2556) ใช้เกณฑ์ในการประเมิ นเป็ นผูถ้ ื อหุ ้ นที่ มีนามสกุลเดี ยวกันไม่ต่ ากว่า
ร้ อยละ 5 จะถื อเป็ นบริ ษทั ครอบครั ว แต่ งานวิ จยั นี้ ใช้สัดส่ วนการถื อหุ ้นเป็ นกลุ่ มที่ มีลกั ษณะการถื อหุ ้น
มากกว่าร้อยละ 20 อาจจะส่ งผลถึงผลการศึกษาดังกล่าว
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัยที่ พ บว่า โอกาสในการล้มละลายมี ความสัมพันธ์ทางบวกต่ อการตกแต่ งกาไร
ดังนั้น (1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาวิชาชีพบัญชี สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ควรใช้ผลการวิจยั ไปกาหนดกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ เพื่อสร้างความ
น่าเชื่ อถือของรายงานทางการเงิน เช่น กาหนดสัดส่ วนของค่าตอบแทนฝ่ ายบริ หาร หรื อแจ้งเตือนผูล้ งทุน
ในกรณี ที่มีอตั ราส่ วนหนี้ สินที่ จะส่ งผลให้ผูบ้ ริ หารมีมูลเหตุจูงใจในการตกแต่งกาไร (2) นักลงทุนควร
ระมัดระวังหรื อหลีกเลี่ยงการลงทุนในกิ จการครอบครัวที่มีสัดส่ วนหนี้ สูงเพราะอาจมีการตกแต่งตัวเลข
ทางการบัญชี ทาให้การตัดสิ นใจในการซื้ อขายกิจการดังกล่าวผิดพลาดได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ผลการวิจยั ชี้ ชัดว่า ขนาดของกิ จการมี ความสัมพันธ์ต่อการตกแต่ งกาไร ดังนั้นการวิจยั ครั้ ง
ต่อไปควรกาหนดตัวแปรดังกล่าวเป็ นตัวแปรอิสระ
2. ผลการศึกษาพบว่า ธุ รกิจครอบครัวไม่เป็ นไปตามวรรณกรรมในอดีต การวิจยั ในอนาคตควร
ศึกษาตัวแปรดังกล่าวซ้ า โดยอาจจะเทียบเคียงตัววัดหลายประเภท ทั้งเชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ เพื่อให้
ได้ขอ้ สรุ ปในการศึกษา
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