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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ งุ่ ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และคุณภาพก�ำไร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะวัดโดยการใช้รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร โครงสร้างเงินทุนวัดโดยหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลวัดโดยความต่อเนือ่ งของเงินปันผลเพิม่ ขึน้ ในระยะเวลา 5 ปี และความต่อเนือ่ งของการจ่าย
เงินปันผลในระยะเวลา 5 ปี โดยมีประเภทของผูส้ อบบัญชี ประเภทของอุตสาหกรรม และขนาดของบริษทั
เป็นตัวแปรควบคุม ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปร
ประชากรในการศึกษา คือ บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.
2556 ถึง ปีพ.ศ. 2560 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,685 บริษัท โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมจ�ำนวน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม
ประกอบด้วย กลุม่ อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุม่ อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ใช้แบบจ�ำลอง Modified Jones
Model (1995) ส�ำหรับการศึกษาในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ งานวิจยั นีใ้ ช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ผลของการศึกษา พบว่า โครงสร้างเงินทุน และประเภทอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์ในทางบวก
ต่อคุณภาพก�ำไร และความต่อเนือ่ งของการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ในทางลบต่อคุณภาพก�ำไร รวมทัง้
ประเภทอุตสาหกรรมมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และ
คุณภาพก�ำไร
ค�ำส�ำคัญ: โครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล คุณภาพก�ำไร

Abstract
This research aims to investigate the relationship between capital structure, dividend policy
and earnings quality of Thai Listed Companies. The discretionary accruals were used as a variable
to measure earnings quality. Capital structure is measured by long-term liabilities to shareholders’
equity. Dividend policy is measured by dividends paid continuously over a 5-year period and the
continuation of dividends paid over a 5-year period. Type of Industry and the size of the company is
the control variable. Multiple regression analysis is the main statistical technique to analyze variable.
Population in this research is companies listed in the SET since the year 2013 to year
2017. The total of company are 1,685 companies. Data used to analyze the relationship are
from 7 types of industry which consist of Agro and Food Industry, Consumer Products Industry,
Industrials Industry, Property and Construction Industry, Resources Industry, Service Industry and
Technology Industry. Modified Jones Model (1995) is used as the main the objective of this
research. Multiple regression analysis is used as a statistical technique to analyze data.
The result of this research indicated that the capital structure and the type of industry
has a positive relationship to the earnings quality. The continuity of dividends has a negative
relationship to the earnings quality. The type of industry influences the relationship of capital
structure, dividend policy and earnings quality.
Keywords: Capital Structure, Dividend Policy, Earnings Quality
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การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปกติจะจัดหา
เงินทุนจากเงินลงทุนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทฯ หุ้นส่วน หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินรวมทั้งการ
ออกตราสารหนี้ต่างๆ ซึ่งเป็นการก่อหนี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งพบว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัท
จดทะเบียนฯ ส่วนใหญ่มีระดับหนี้สินต่อทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และในอนาคตอาจท�ำให้
บริษทั ฯ มีปญ
ั หาด้านสภาพคล่องหากเกิดปัญหาในการด�ำเนินธุรกิจ (Laohapakdee, 2009) ซึง่ สอดคล้องกับ
Rajan and Zingales (1998) ทีพ่ บว่าการก่อหนีจ้ ะเกิดประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ จนกระทัง่ ท�ำให้การก่อหนีจ้ ะก่อ
ให้เกิดต้นทุน และมีปญ
ั หาทางการเงินมากกว่าประโยชน์ทางภาษีทไี่ ด้รบั จากการก่อหนี้ ดังนัน้ หากบริษทั ฯ
ยังคงก่อหนีเ้ พิม่ ในระดับทีส่ งู ขึน้ จะมีโอกาสน้อยกว่าบริษทั ฯทีก่ อ่ หนีน้ อ้ ยกว่า โดยโครงสร้างเงินทุนของแต่
ละบริษัทฯ หรือแต่ละอุตสาหกรรมนั้น มีความแตกต่างกันตามลักษณะของการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ
ควรมีโครงสร้างเงินทุนทีม่ สี ดั ส่วนทีเ่ หมาะสมต่อการวางแผนทางการเงินในระยะยาว และเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานในอนาคต เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของบริษทั ฯ ซึง่ จะแสดง
ให้เห็นในรูปของมูลค่าหุน้ สามัญสูงสุด หากบริษทั ฯระดมเงินทุนโดยไม่คำ� นึงถึงโครงสร้างเงินทุนทีเ่ หมาะสม
แล้ว อาจท�ำให้กระทบต่อกระแสเงินสด ความเสี่ยง และมูลค่าของบริษัทฯได้ (ธนเดช มหโภไคย, 2552)
ปัจจุบัน ผู้มีส่วนได้เสียมีการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสัดส่วน
การลงทุนของเจ้าหนีแ้ ละผูเ้ ป็นเจ้าของเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ว่าบริษทั ฯ จะสามารถช�ำระหนี้ และดอกเบีย้ ได้
เมือ่ ครบก�ำหนด เนือ่ งจากเป็นการป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ ทีผ่ า่ นพบว่าบางบริษทั ฯ มีการตกแต่ง
รายงานทางการเงินเพือ่ ให้ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ หรือหลีกเลีย่ งการรายงาน
ผลการด�ำเนินงานที่ขาดทุน โดยใช้การเปลี่ยนแปลงระดับเงินทุนหมุนเวียน หรือสินทรัพย์หมุนเวียนและ
หนีส้ นิ หมุนเวียน รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงของกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน (สมชาย สุภทั รกุล, 2548)
และบริษัทฯ ที่มีระดับหนี้สินที่เหมาะสมกับธุรกิจ และไม่มีการดัดแปลงโครงสร้างเงินทุนเพื่อสร้างก�ำไร
ต่อหุ้นที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง สามารถบ่งบอกว่าเป็นบริษัทฯที่มีก�ำไรที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาได้จาก
สัดส่วนโครงสร้างเงินทุนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหนี้สินจะมีก�ำไรต่อหุ้นสูงกว่าบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนโครงสร้าง
เงินทุนของผู้ถือหุ้นสูงกว่าหนี้สิน ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายบัญชีเพื่อปรับ
โครงสร้างเงินทุน ให้บริษทั ฯ สามารถสร้างก�ำไรต่อหุน้ ให้สงู ขึน้ (Pearlman, 1978) รวมถึงการทีบ่ ริษทั ฯ มีน
โยบายการจ่ายเงินปันผลนัน้ มีความส�ำคัญต่อนักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยทัว่ ไปนโยบายการจ่ายเงินปันผล
จะประกอบด้วย อัตราการจ่ายเงินปันผลซึง่ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเงินปันผลจ่ายกับก�ำไรขอ
งบริษัทฯ และความสม�่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผล ซึ่งการจ่ายเงินปันผลอย่างสม�่ำเสมอมีความส�ำคัญ
เท่าเทียบกับอัตราเงินปันผลที่ได้รับ และบริษัทฯ ที่มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ
ผู้บริหารจะใช้เป็นสัญญาณผลก�ำไรเพื่อสื่อให้เห็นถึงเงินปันผลจ่าย เพราะการจ่ายเงินปันผลถือเป็นค�ำมั่น
สัญญาของผูบ้ ริหารทีม่ ตี อ่ ผูถ้ อื หุน้ ว่าจะมีการจ่ายเงินสดให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยเป้าหมายของผูล้ งทุนในตลาดฯ
คือ การลงทุนทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทนสูงสุดจากการท�ำก�ำไรจากการขายหลักทรัพย์ฯ และเงินปันผลขึน้ อยูก่ บั
ความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทฯ (Grullon, Michaely, Benartzi, & Rtaler, 2003)
รายงานทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อผู้มีส่วนได้
เสียในการพยากรณ์ และการตัดสินใจ อีกทัง้ เป็นปัจจัยพืน้ ฐานของการวิเคราะห์ และประเมินมูลค่าบริษทั ฯ
ซึง่ คุณค่าของข้อมูลทางบัญชีทม่ี ผี ลต่อการตัดสินใจคือการทีผ่ ใู้ ช้งบการเงินสามารถใช้ขอ้ มูลเพือ่ อธิบายความ
สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับมูลค่าตลาดในส่วนของเจ้าของได้ และสามารถวิเคราะห์ราคาหุ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
(Barth, Beaver, & Landsman, 2001) และเป็นแหล่งข้อมูลที่ส�ำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
เพราะการมุง่ พิจารณาตัวเลขก�ำไรโดยไม่เข้าใจพืน้ ฐานอาจท�ำให้ผใู้ ช้รายงานทางการเงินเกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลือ่ นของข้อมูล ซึง่ คุณภาพก�ำไรเป็นตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ในการการประเมินมูลค่าของ บริษทั ฯ
(Li, 2014) โดยคุณภาพก�ำไรสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจ และ เชื่อว่าคุณภาพก�ำไรที่สูงจะสะท้อนถึงผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯได้ อย่างถูกต้อง
(Demerjian, Lev, Lewis, & McVay, 2013) และการวัดคุณภาพก�ำไรนัน้ มีการใช้รายการคงค้างเป็นการวัด
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คุณภาพของก�ำไรซึ่งได้เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากรายการคงค้างมีสาระส�ำคัญต่อรายได้ และค่าใช้จ่ายที่
ส่งผลกระทบต่อก�ำไรขาดทุนของบริษัทฯ (อิสรีย์ โชว์วิวัฒนา, 2552) และพบว่ามีงานวิจัยต่างๆ ที่ได้มี
การศึกษาข้อมูลเพือ่ วัดความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล ซึง่ สามารถแบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย รายการ
คงค้างตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (Discretionary Accruals) และรายการคงค้างที่ไม่ใช้ดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหาร (Non -Discretionary Accruals) โดยข้อมูลรายการคงค้างที่ไม่ใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเป็น
ข้อมูลบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ Healy & Whalen (1999) เนื่องจากรายการคงค้างตามดุลยพินิจของฝ่าย
บริหารเป็นการสร้างตัวเลขก�ำไรให้เป็นไปตามทิศทางที่ผู้บริหารต้องการ และมีการจัดโครงสร้างรายการ
เพือ่ เปลีย่ นแปลงรายงานทางการเงิน และการทีฝ่ า่ ยบริหารตกแต่งก�ำไรผ่านรายการเกณฑ์คงค้าง เพราะ
รายการคงค้างมีความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ (Subramanyam, 1996)
ทัง้ นีก้ ารวัดคุณภาพก�ำไรของบริษทั ฯนัน้ มีหลายวิธี ซึง่ ในงานวิจยั นีใ้ ช้รายการคงค้างของบริษทั ใน
การวัดคุณภาพก�ำไร ซึง่ เป็นการวัดคุณภาพก�ำไรบนพืน้ ฐานความใกล้เคียงความเป็นเงินสดจะเป็นก�ำไรทีม่ ี
คุณภาพสูง (Penman, 2001) และรายการคงค้างทีไ่ ม่ใช้ดลุ ยพินจิ ของฝ่ายบริหารจะเป็นตัวชีว้ ดั การคุณภาพ
ก�ำไร โดยหากรายการคงค้างที่ควบคุมได้ของบริษัทฯ มีค่าเป็นบวก แสดงว่าบริษัทฯ มีการจัดการก�ำไร
ที่ดีท�ำให้บริษัทฯมีก�ำไรที่สูงขึ้น โดยก�ำหนดให้รายการคงค้างรวม (accruals) มีค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่าง
ก�ำไรสุทธิ และกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานตามแนวคิดกระแสเงินสด (Hribar and Collins, 2002)
และการวัดคุณภาพก�ำไรมีการใช้แบบจ�ำลองในการวัดคุณภาพก�ำไร ซึง่ แบบจ�ำลอง Modified Jones (1995)
เป็นตัวแบบจ�ำลองที่พิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน และเป็นการเปลี่ยนแปลงยอดลูกหนี้
มาปรับการเปลีย่ นแปลงของรายได้ในการวิเคราะห์เพือ่ ประมาณการยอดของรายการคงค้างทีไ่ ม่ขนึ้ อยูก่ บั
ดุลยพินจิ ของฝ่ายบริหาร และเป็นตัวแบบทีน่ กั วิจยั ทางบัญชีใช้อย่างแพร่หลาย ทัง้ นีเ้ ป็นตัวแบบทีป่ รับปรุง
มาจาก Jones Model (1991) ท�ำให้เลือกใช้ แบบจ�ำลอง Modified Jones (1995) เป็นแบบจ�ำลองในการ
วัดคุณภาพก�ำไร
ด้วยสาเหตุนี้จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่จะศึกษาโครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล
และคุณภาพก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สามารถบ่งชี้คุณภาพก�ำไร
ที่เกิดขึ้นกับรายการคงค้างรวมโดยใช้แบบจ�ำลอง Modified Jones (1995) ในการวัดคุณภาพก�ำไร ซึ่งผล
การศึกษาจะท�ำให้ทราบถึงลักษณะความสัมพันธ์และทิศทางของคุณภาพก�ำไร พร้อมทัง้ ข้อมูลทางบัญชีซงึ่
สามารถให้ประโยชน์ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียในการตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นสัญญาณแจ้งเตือนของรายงานทางการเงินที่ถูกจัดท�ำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุนกับคุณภาพก�ำไรของ บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของนโยบายการจ่ายเงินปันผลกับคุณภาพก�ำไรของ บริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุน และคุณภาพก�ำไร
โครงสร้างเงินทุนเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการตัดสินใจของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เนื่องจากความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
ตัดสินใจดังกล่าว การก�ำหนดโครงสร้างที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ส�ำคัญของกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัทฯ
โดยต้องให้ความส�ำคัญในการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุน (Velnampy and Niresh, 2012)
และความสามารถในการท�ำก�ำไรบริษัทฯในการสร้างรายได้สุทธิให้สอดคล้องกัน ซึ่งอัตราส่วนถูกใช้
เป็นเกณฑ์มาตรฐานส�ำหรับการประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อัตราส่วนช่วยในการสรุปข้อมูล
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ทางการเงินจ�ำนวนมาก และเพื่อให้มีการตัดสินใจเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความสามารถในการท�ำก�ำไรของบ
ริษทั ฯ ซึง่ ในการตัดสินใจทางการเงินทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีบ่ ริษทั ฯ ต้องเผชิญคือทางเลือกระหว่างหนีส้ นิ และส่วน
ของผู้ถือหุ้นทุน (Glen and Pinto, 1994) โดยพบว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วน
หนีส้ นิ ต่อสินทรัพย์ตา่ งก็มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพก�ำไร ซึง่ อัตราส่วนดังกล่าวเป็นการแสดงถึงสัดส่วนเงิน
ทุนของบริษัทฯ ที่มาจากหนี้สิน เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ (Ghosh and Moon, 2010)
โดยพบว่า คุณลักษณะของคุณภาพก�ำไรกับสถานะทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีนในด้านของรายการคงค้าง ความสามารถในการคาดการณ์ และความ
สม�ำ่ เสมอในแนวโน้มของก�ำไรมีความแตกต่างกันระหว่างบริษทั ฯ ทีม่ กี ารด�ำเนินงานตามปกติ และบริษทั ฯ
ที่มีโอกาสล้มละลาย ซึ่งบริษัทฯ ที่มีการด�ำเนินงานปกติจะพบว่ามีคุณภาพก�ำไรที่ดีกว่า (Li, Abeysekera,
& Ma, 2014) และบริษัทในประเทศบราซิลพบว่ามีโครงสร้างเงินทุนต่อความสามารถในการท�ำก�ำไร ซึ่ง
อัตราส่วนหนี้สินระยะสั้นต่อหนี้สินรวม และอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนี้สินรวมนั้น มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น แต่อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยหากบริษัทมีหนี้สินจ�ำนวน
มากจะท�ำให้มคี วามสามารถในการท�ำก�ำไรต�ำ่ (Mesquita and Lara, 2003) ทัง้ นีค้ วามสัมพันธ์ของคุณภาพ
ก�ำไรกับสัดส่วนของหนีส้ นิ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเบลเยีย่ ม ซึง่ ไม่
ได้มกี ารจัดหาเงินจากตลาดตราสารหนีภ้ าคเอกชน พบว่าคุณภาพก�ำไรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
สัดส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ซึ่งหากมีสัดส่วนของหนี้สินสูงจะมีคุณภาพก�ำไรสูงขึ้นด้วย (Sercu, Bauwhede,
& Willekens, 2006)
การจัดหาเงินทุนและคุณภาพก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เตหะราน พบว่า
หนี้สินต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพก�ำไร (Hashem and Mehdi, 2011) แต่นฤมล
วัฒนาชัยผล (2553) พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมและคุณภาพ
ก�ำไร โดยบริษัทฯ ที่มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมที่แตกต่างกัน หรือบริษัทฯ ที่มีความเสี่ยง
ทางด้านโครงสร้างเงินทุน ไม่มีผลต่อคุณภาพก�ำไรผ่านรายการคงค้าง หรือไม่มีผลต่อคุณภาพก�ำไร ซึ่ง
สอดคล้องกับ ดวงแข ศิริพงษ์สุวรรณ (2552) ที่พบว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่มีอิทธิพล
ต่อความแตกต่างของดัชนีรายการคงค้างหรือคุณภาพก�ำไร แต่ขนาดบริษทั และประเภทอุตสาหกรรมนัน้
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก�ำไรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และพัชรี บัวเผื่อน (ม.ป.ป) พบว่าอัตราส่วนหนี้
สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม และขนาดของบริษัทฯ ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้างไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก�ำไร
ความสัมพันธ์ของนโยบายการจ่ายเงินปันผลและคุณภาพก�ำไร
นโยบายการจ่ายเงินปันผล และความมีเสถียรภาพของเงินปันผลจ่ายทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพก�ำไรของบริษัทฯ แต่ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสด และการเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวน
เงินปันผลจ่าย พบว่าไม่สัมพันธ์กับคุณภาพก�ำไร โดยการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อ
เนื่องนั้น แสดงให้เห็นถึงคุณภาพก�ำไรของบริษัทฯ (ปิยภรณ์ แซ่เตียว, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับ Sirait and
Siregar (2014) ที่พบว่าการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์กับคุณภาพก�ำไรเช่นเดียวกัน และบริษัทฯ ที่ไม่
จ่ายเงินปันผล หรือมีการจ่ายเงินปันผลเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยนัน้ เมือ่ เทียบกับบริษทั ฯ ในกลุม่ อุตสาหกรรม
เดียวกันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพก�ำไรที่น้อยของบริษัทฯ โดยพบว่าหากบริษัทฯ ที่มีปัญหาทางการเงิน
เนือ่ งจากเกิดผลขาดทุนจากการด�ำเนินงาน ฝ่ายบริหารจะเลือกใช้นโยบายบัญชีทแี่ สดงผลการด�ำเนินงาน
ทีต่ ำ�่ กว่าความเป็นจริง และบริษทั ฯจะมีนโยบายลดการจ่ายเงินปันผล (Peltier-Rivest, 1999) ซึง่ สอดคล้อง
กับ Saleh and Ahmed (2005) ที่พบว่าบริษัทฯ ที่มีปัญหาทางการเงินและอยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าหนี้
นัน้ จะเลือกใช้นโยบายบัญชีทที่ ำ� ให้บริษทั ฯ แสดงผลการด�ำเนินงาน หรือก�ำไรลดลงในงวดทีม่ กี ารเจรจา
อย่างมีนัยส�ำคัญ
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ความสัมพันธ์ของเงินปันผลและคุณภาพก�ำไร พบว่าเงินปันผลสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณภาพก�ำไรได้ โดยมีความสัมพันธ์กับก�ำไรปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทฯ ท�ำให้สามารถคาดการณ์
ผลประกอบการและคุณภาพก�ำไรของบริษทั ฯทีไ่ ม่มกี ารจ่ายเงินปันผลได้ (Skinner and Soltes, 2011) และ
สอดคล้องกับ Caskey and Hanlon (2005) ซึ่งพบว่าบริษัทฯ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
ทีม่ คี วามถีข่ องการจ่ายเงินปันผลเพิม่ ขึน้ อย่างผิดปกติเมือ่ เทียบกับบริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน จะ
แสดงให้เห็นว่าการจ่ายเงินปันผลสามารถสะท้อนถึงคุณภาพก�ำไรของบริษัทฯได้ โดยบริษัทที่มีคุณภาพ
ก�ำไรสูงขึ้นมักจะมีการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นเป็นในทิศทางเดียวกัน และคุณภาพก�ำไรมีส่วนส�ำคัญใน
การก�ำหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
การจ่ายเงินปันผลและผลประกอบการที่ มี คุณภาพนั้ น ผลการวิ จั ย พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญระหว่างการจ่ายเงินปันผล โดยการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลและความมั่นคงใน
การจ่ายเงินปันผลนั้น มีความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนเงินปันผลและคุณภาพก�ำไรอย่างมี
นัยส�ำคัญ (Sirait & Siregar, 2014) และ Tong and Miao (2011) ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
การจ่ายเงินปันผลกับคุณภาพก�ำไร ผลการศึกษาพบว่า บริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลมีคุณภาพดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับบริษัทที่ไม่กระจายเงินปันผล การเพิ่มขึ้นของเงินปันผลและความมั่นคงของหุ้นบ่งชี้ว่ารายได้ที่มี
คุณภาพสูง และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก�ำไรกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยค่าสัมบูรณ์ของ
รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัย
ส�ำคัญ โดยขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงลบกับค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้บริหารอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมีนัยส�ำคัญ (นฤมล
คุณากรมงคล, 2556)
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อโครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และคุณภาพก�ำไร
ประเภทผู้สอบบัญชี (Type of Auditor) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพก�ำไร เนื่องจากบริษัทที่ได้
รับการตรวจสอบบัญชีจากส�ำนักงานบัญชีขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยการวัดคุณภาพก�ำไรน้อยกว่าบริษัทฯ ที่ได้
รับการตรวจสอบบัญชีขนาดเล็ก แสดงให้เห็นว่าบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่มีอิทธิพลในการยับยั้งคุณภาพ
ก�ำไรของทุกขนาดกิจการ ทีพ่ บว่าส�ำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่จะสามารถท�ำให้คณ
ุ ภาพก�ำไรของบริษทั ฯ
ดีขนึ้ ได้ (Chi & Huang, 2005) และบริษทั ทีเ่ ป็นมหาชนมีวดั คุณภาพก�ำไร มากกว่าบริษทั จ�ำกัด และผูส้ อบ
บัญชีสำ� นักงานขนาดใหญ่มคี วามสัมพันธ์กบั รายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินจิ ของฝ่ายบริหาร (Bauwhede
et al., 2003) และคุณภาพก�ำไรของบริษัทฯ ที่จ้างบริษัทส�ำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่มีคุณภาพก�ำไร
สูงกว่าบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ได้รบั การตรวจจากส�ำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ เนือ่ งจากผูส้ อบบัญชีจากส�ำนักงาน
สอบบัญชีขนาดใหญ่มคี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านในแต่ละอุตสาหกรรม รวมทัง้ คุณภาพก�ำไรมีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั ส�ำคัญในเชิงลบกับสัดส่วนการก่อหนี้ (อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของเจ้าของ) ส�ำหรับบริษทั ฯทีอ่ ยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค บริการ และเทคโนโลยี (Steven, Jagan, & Joon S, 2003)
และรายงานทางการเงินทีผ่ า่ นการตรวจสอบโดยส�ำนักงานสอบบัญชีประเภท Big 4 จะมีคณ
ุ ภาพมากกว่า
ส�ำนักงานสอบบัญชีประเภท Non- Big4 โดยมีผลท�ำให้รายงานทางการเงินสามารถสร้างความเชื่อมั่น
และความน่าเชื่อถือของข้อมูลในรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ในการคาดการณ์ก�ำไรที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต (Hussainey, 2009) และบริษัทฯที่ใช้บริการสอบบัญชีของส�ำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่
จะมีรายการคงค้างต�่ำกว่าบริษัทฯ ที่ไม่ได้ใช้บริการสอบบัญชีของส�ำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ซึ่งการ
ตรวจสอบบัญชีโดยส�ำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่จะช่วยลดการบริหารก�ำไรของผู้บริหารที่นักลงทุนให้
ความเชือ่ มัน่ ในการสอบบัญชีของส�ำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Zhou & Lobo, 2001) แต่ Lawrence et al.
(2011) พบว่าคุณภาพงานสอบบัญชีของสาํ นักงานสอบบัญชี Big4 และ Non-Big4 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
นั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ Al-Thuneibat, Issa, and Baker (2011) ที่ไม่
พบความสัมพันธ์ของประเภทของสํานักงานสอบบัญชีและคุณภาพงานสอบบัญชีจากการทดสอบด้วยกลุ่ม
ตัวอย่างในประเทศจอร์แดนซึ่งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย ซึ่ง Phadungsajjakul
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and Pongpattrachai (2015) พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชีของส�ำนักงานสอบ
บัญชี Big 4 และไม่ใช่ Big 4 เนื่องจากช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง
การพัฒนาเทคโนโลยีทใี่ ช้ในการตรวจสอบทีช่ ว่ ยปรับปรุงระดับการท�ำงานของบริษทั ทีไ่ ม่ใช่ Big 4 รวมทัง้
วิธีการและบทบาทของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแลให้มีคุณภาพการสอบบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน
ประเภทอุตสาหกรรม (Industry) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของคุณภาพก�ำไร เนื่องจาก
ประเภทการศึกษาความแตกต่างของคุณภาพก�ำไรใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า
การรับรู้รายการ การตัดจ�ำหน่าย การประมาณการอายุ และการวัดมูลค่าโดยใช้หลักประมาณการส่งผล
ต่อความสามารถในการอธิบายรายการคงค้างที่ส่งผลต่อรายการคงค้างภายใต้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ท�ำให้คุณภาพก�ำไรมีความแตกต่างกันในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม (จิรัชญา บุญช่วย และ ปาริชาต บุตรวงศ์,
2559) และปัจจัยที่เกี่ยวกับประเภทอุตสาหกรรมนั้น พบว่ามีผลต่อความแตกต่างของคุณภาพก�ำไร
เนื่องมาจากประเภทอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันนั้นย่อมมีลักษณะการด�ำเนินธุรกิจความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ
ตลอดจนนโยบายการบัญชีทใี่ ช้อาจแตกต่างกันออกไป ซึง่ อาจส่งผลท�ำให้คณ
ุ ภาพก�ำไรแตกต่างกันได้ ซึง่
พบว่าคุณภาพก�ำไรในอุตสาหกรรมในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ คุณภาพคงค้าง การคงอยู่ของรายได้
การคาดการณ์รายได้ และรายได้คงที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในตลาดทุน ซึ่งจากเหตุการณ์ที่
ผ่านมาของ Sarbanes-Oxley Act of 2002 หรือ Australian CLERP Act of 2004 พบว่าคุณภาพก�ำไรลดลง
อย่างเป็นระบบ และคุณภาพก�ำไรมีความแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม (Monem & Farshadfar, 2007) ซึง่
สอดคล้องกับคมกฤษณ์ สิงห์ใจ (2550) ทีพ่ บว่าประเภทของอุตสาหกรรมมีผลต่อความแตกต่างของคุณภาพ
ก�ำไร ซึ่งเกิดจากการด�ำเนินงาน รวมทั้งนโยบายบัญชีที่ใช้ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพก�ำไรที่แตกต่างกัน และ
ประเภทอุตสาหกรรมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความผันผวนของผลตอบแทน ซึง่ แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนสุทธิ
ของบริษทั มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตติ อ่ ความผันผวนของผลตอบแทน (Moeinaddin,
Heirani, & Mirhosseini, 2012)
ขนาดของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งวัดจาก Logarithm ของสินทรัพย์รวม มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความสามารถในการบริหารจัดการ เนือ่ งจากเมือ่ เทียบกับบริษทั ขนาดเล็กแล้ว
บริษัทขนาดใหญ่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจ ข้อมูลทางการเงิน และความรับผิดชอบ รวมทั้ง
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยได้ดขี นึ้ ในการจัดการข้อมูลเพือ่ ให้ทนั เวลาและเชือ่ ถือได้ ดังนัน้
จะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรายได้มากขึ้นส�ำหรับบริษัทขนาดใหญ่มากกว่าบริษัทขนาดเล็ก (Hasan and
Mohammad, 2013) และคุณภาพก�ำไรทีส่ ำ� คัญคือระดับของกระแสเงินสดทีเ่ กิดจากการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
การวิเคราะห์คุณภาพก�ำไรเป็นการป้องกันที่ดีจากการรายงานก�ำไรที่มีคุณภาพต�่ำ การวิเคราะห์คุณภาพ
ก�ำไรท�ำให้สามารถพยากรณ์ผลตอบแทนในอนาคตจากการด�ำเนินงานได้ รูปแบบคุณภาพก�ำไรขึ้นกับ
ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นซึ่งสามารถช่วยนักลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดและการจัดการกับความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (อิสรี สุขสว่าง, 2550) ท�ำให้งานวิจัยที่ศึกษาครั้งนี้ได้น�ำแนวคิดงบกระแสเงินสดมา
ใช้เพื่อค�ำนวนรายการคงค้างทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามสมการดังนี้
1. การค�ำนวณหารายการคงค้างทั้งหมด (Total Accrual: TA) ซึ่งค�ำนวณจากผลก�ำไรสุทธิกับ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
		TAt = OIt - CFOt
โดยที่ TA
= รายการคงค้างทั้งหมด
		
OIt
= ก�ำไรสุทธิก่อนภาษี
		
CFOt = กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
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2. การน�ำรายการคงค้างแทนค่าด้วยแบบจ�ำลอง Modified Jones Model ทีพ่ ฒ
ั นามาจาก Jones
Model ท�ำให้ Modified Jones Model เป็นการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้ออกจากการเปลี่ยนแปลงรายได้
โดยมีสมการดังนี้
		TAt/At= α1(1/At-1) + α2(ΔREVt/ At-1) + α3(PPEt/ At-1)+ Et
โดยที่ TAt
= รายการคงค้างทั้งหมด ณ วันสิ้นงวดที่ t
		ΔREVt
= การเปลี่ยนแปลงของรายได้ ณ วันสิ้นงวดที่ t
		
PPEt
= ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาณ วันสิ้นงวดที่ t
		At-1
= สินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นงวดที่ t
		α1, α2, α3 = ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นของตัวแบบจ�ำลอง
		
Et
= ค่าความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการรายการคงค้างทั้งหมด
3. การค�ำนวณยอดคงค้างจากการด�ำเนินธุรกิจของแต่ละบริษทั ฯ โดยใช้คา่ สัมประสิทธิจ์ ากข้อ 2.
เพื่อค�ำนวณหารายการคงค้างที่ไม่ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ตามตัวแบบดังนี้
		
NDAt = α1 (1/ At-1) + α2(ΔREVt- ΔRECt/ At-1) + α3(PPEt/ At-1)
โดยที่ NDAt			= รายการคงค้างที่ไม่ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ณ วันสิ้นงวดที่ t
		ΔREVt			= การเปลี่ยนแปลงของรายได้ ณ วันสิ้นงวดที่ t
		ΔRECt			= การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวดที่ t
		
PPEt			= ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคา ณ วันสิ้นงวดที่ t
		At-1			= สินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นงวดที่ t
		α1, α2, α3		= ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นของตัวแบบจ�ำลอง
4. เมื่อแทนค่าจากสมการข้อที่ 3 จะได้รายการคงค้างที่ไม่ใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ให้น�ำไป
หักออกจากรายการคงค้างทั้งหมด จะได้ส่วนต่างที่ต้องการ คือ รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหาร โดยมีรูปแบบดังนี้
		
DAt			= TAt / At-1– NDAt
โดยที่ DAt			= รายการคงค้างตามดุลยพินิจของผู้บริหาร
		TAt			
= รายการคงค้างทั้งหมด ณ วันสิ้นงวดที่ t
		
At-1			= สินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นงวดที่ t
		
NDAt			= รายการคงค้างที่ไม่ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารณ วันสิ้นงวดที่ t
						 หารด้วยสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นงวดที่ t

DAt = TAt / At-1– NDAt
โดยที่
DAt
= รายการคงค้างตามดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร
=
รายการคงค้างทัง้ หมด ณ วันสิน้ งวดที
่t
TA
t
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At-1
= สินทรัพย์รวม ณ วันสิน้ งวดที่ t
= รายการคงค้างทีไ่ ม่ใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารณ วันสิน้ งวดที่ t
NDAt
หารด้วยสินทรัพย์รวม ณ วันสิน้ งวดที่ t
ในการศึ
ก
ษาโครงสร้
า
งเงิ
น
ทุ
น
นโยบายการจ่
ปันและคุ
ผล และคุ
ณภาพก�
ำไร ของบริ
ษทั จดทะเบี
ยน
ในการศึก ษาโครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงิายเงิ
นปั นนผล
ณภาพก
าไร ของบริ
ษัทจดทะเบี
ยนในตลาด
ในตลาดหลั
พย์แห่งประเทศไทย
ด ดังนี้
หลักทรัพย์แห่กงทรั
ประเทศไทย
มีกรอบแนวคิด มีดักงนีรอบแนวคิ
้
ตัวแปรอิ สระ

ตัวแปรตาม

1. โครงสร้างเงินทุน (Debt to Equity)
2. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล (Div_Yield ,
Div_pay )

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

คุณภาพกาไร (EQ)
Modified Jones Model

ตัวแปรควบคุม
Industry (ประเภทของอุตสาหกรรม: Ind)
Type of Auditor (ประเภทของผูส้ อบบัญชี: Big4)
Firm Size (ขนาดบริษทั : FS)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

กลุม่ ประชากรในการศึกษานี้ คือ บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี
การน�ำส่งรายงานทางการเงินครบถ้วน ถูกต้องตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 337 บริษทั
ซึง่ เป็นประชากรทีเ่ ป็นไปตามเงือ่ นไข โดยประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นีม้ จี ำ� นวนทัง้ สิน้ 1,685 บริษทั ซึง่
ไม่รวมบริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials Industry) เนือ่ งจากเป็นอุตสาหกรรมทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะในการด�ำเนินธุรกิจและมีขอ้ จ�ำกัดในการเปิดเผยข้อมูล (พรชนก วิถธี รรม, 2554) และ ยกเว้นบริษทั
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการแก้ไขงบการเงินตามค�ำสัง่ การของส�ำนักงานหรือบริษทั จดทะเบียนทีถ่ กู ขึน้ เครือ่ งหมาย SP
อันเนื่องมาจากบริษัทอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และบริษัทจดทะเบียน
ที่อยู่ในกลุ่ม Non-Performing Group หรือ NPG เนื่องจากบริษัทข้างต้นได้ส่งงบการเงินและเปิดเผยต่อ
สาธารณะ แต่บางกรณีไม่มผี สู้ อบบัญชีตรวจสอบหรือสอบทานหรือหน้ารายงานผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความ
เห็นหรือไม่ให้ความเชือ่ มัน่ และกลุม่ กองทุนและธุรกิจขนาดกลาง (MAI) เนือ่ งจากต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ
เฉพาะที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายปันผล และคุณภาพก�ำไรของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้แบบจ�ำลองต่อไปนีใ้ นการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
DA i,t
= bo + b1Debti,t + b2Div_Yieldi,t + b3Div_payi,t + b4Indi,t + b5Big4i,t + b6FSi,t + Ei,t
โดย
DAi,t
= รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ณ วันสิ้นงวดที่ t
Debti,t
= หนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Div_Yieldi,t = การจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มในระยะเวลา 5 ปี โดยวัดค่าจากตัวแปรหุ่น
			 (Dummy Variables) ดังนี้

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 33 ฉบับที่ 106 เมษายน - มิถุนายน 2562 79

				 1 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 5 ปี
				 0 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 5 ปี
Div_payi,t = ความต่อเนื่องของการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 5 ปี โดยวัดค่าจากตัวแปรหุ่น
			 (Dummy Variables) ดังนี้
			 1 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลอย่างเนื่องในระยะเวลา 5 ปี
			 0 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันอย่างเนื่องในระยะเวลา 5 ปี
Indi,t		 = ประเภทของอุตสาหกรรม โดยวัดค่าจากตัวแปรหุ่น (Dummy Variables) ดังนี้
				 Ind 1 = กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
				 Ind 2 = กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
				 Ind 3 = กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
				 Ind 4 = กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
				 Ind 5 = กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร
				 Ind 6 = กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
				 Ind 7 = กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
Big4i,t
= ประเภทของผู้สอบบัญชี โดยวัดค่าจากตัวแปรหุ่น (Dummy Variables) ดังนี้
				 1 กรณีเป็น 1 ใน 4 ส�ำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอ บี เอส จ�ำกัด, บริษัทดีลอย์ ทู้ช โธมัสสุไชยยศ จ�ำกัด, บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จ�ำกัด และบริษัทอีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด		
				 0 กรณีส�ำนักงานสอบบัญชีอื่น
FS i,t		 = ขนาดของบริษัท โดยใช้ค�ำนวณจาก Natural Logarithm ของสินทรัพย์รวม
ของแต่ละบริษัทฯ และแบ่งข้อมูลเป็น 2 กลุ่มคือ บริษัทฯที่มีขนาดเล็ก และบริษัทฯที่มีขนาดใหญ่
โดยใช้คา่ เฉลีย่ ของ Natural Logarithm ของสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯทัง้ หมดเป็นตัวก�ำหนดขนาดของบริษทั ฯ
โดยบริษัทฯที่มีค่า Natural Logarithm ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยถือว่าเป็นบริษัทฯขนาดเล็ก และบริษัทฯ ที่มีค่า
Natural Logarithm มากกว่าค่าเฉลี่ยถือว่าเป็นบริษัทฯ ขนาดใหญ่
งานวิจัยนี้ศึกษาโครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และคุณภาพก�ำไรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิตเิ ชิงอนุมานในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยมีสมมติฐานในการศึกษาดังนี้
สมมติฐานที่ 1
Ho : โครงสร้างเงินทุนไม่มีความสัมพันธ์ กับคุณภาพก�ำไร
H1 : โครงสร้างเงินทุนมีความสัมพันธ์ กับคุณภาพก�ำไร
สมมติฐานที่ 2
Ho : นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่มีความสัมพันธ์ กับคุณภาพก�ำไร
H2 : นโยบายการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ กับคุณภาพก�ำไร
สมมติฐานที่ 3
Ho : ประเภทของอุตสาหกรรมไม่มีความสัมพันธ์ กับคุณภาพก�ำไร
H3 : ประเภทของอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์ กับคุณภาพก�ำไร
สมมติฐานที่ 4
Ho : ประเภทของผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ กับคุณภาพก�ำไร
H4 : ประเภทของผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์ กับคุณภาพก�ำไร
สมมติฐานที่ 5
Ho : ขนาดของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ กับคุณภาพก�ำไร
Ho5 : ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์ กับคุณภาพก�ำไร
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สมมติฐานที่ 6
Ho : ประเภทของอุตสาหกรรมไม่มอี ทิ ธิพลต่อความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุนนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล กับคุณภาพก�ำไร
H6 : ประเภทของอุตสาหกรรมมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุน นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล กับคุณภาพก�ำไร
สมมติฐานที่ 7
Ho : ประเภทของผู้สอบบัญชีไม่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุน นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล กับคุณภาพก�ำไร
H7 : ประเภทของผูส้ อบบัญชีมอี ทิ ธิพลต่อความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่าย
เงินปันผล กับคุณภาพก�ำไร
สมมติฐานที่ 8
Ho : ขนาดของบริษัทไม่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่าย
เงินปันผล กับคุณภาพก�ำไร
H8 : ขนาดของบริษัทมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่าย
เงินปันผล กับคุณภาพก�ำไร

11

ผลการวิ จยั
จัย างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปั นผล และคุณภาพกาไร สรุปผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
การวิจผลการวิ
ยั เรื่องโครงสร้
การวิจัยเรื่องโครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และคุณภาพก�ำไร สรุปผลการวิจัย
1. ความสั
ม
พั
ดังต่อไปนี้นธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปั นผล ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทผูส้ อบ
ความสั
มพันธ์าไร
ระหว่พบว่
างโครงสร้
างเงินาทุงเงิ
น นนโยบายการจ่
ายเงินปัตนสาหกรรม
ผล ประเภทอุ
สาหกรรม
บัญชี ขนาดของบริษทั 1.และคุ
ณภาพก
าโครงสร้
ทุนและประเภทอุ
มีคตวามสั
มพันธ์ทางบวกต่อ
ษทั หและคุ
พบว่
โครงสร้ตางเงิ
นทุนและประเภทอุ
ตสาหกรรม
ายการคงค้างทีประเภทผู
ข่ น้ึ อยู่กส้ บั อบบั
ดุลญยพิชี นขนาดของบริ
ิจของฝ่ ายบริ
ารอย่ณภาพก�
างมีนำยั ไรสาคั
ญาทางสถิ
ิ รวมทั
ง้ นโยบายการจ่
ายเงินปั นผล ในส่วน
มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ของความต่อเนืรวมทั
่ องของการจ่
ายเงิานยเงิปั นนปัผลในระยะเวลา
5 ปี อมีเนืค่อวามสั
มพันาธ์ยเงิทนางลบต่
อรายการคงค้
้งนโยบายการจ่
นผล ในส่วนของความต่
งของการจ่
ปันผลในระยะเวลา
5 ปีางที
มี ่ขน้ึ อยู่กบั ดุลย
ความสั
มพันาธ์งมี
ทางลบต่
อรายการคงค้
่ขึ้นนอยูโยบายการจ่
่กับดุลยพินิจของฝ่
างมีวนัยนการจ่
ส�ำคัญทางสถิ
พินิจของฝ่ ายบริ
หารอย่
นัยสาคั
ญทางสถิาตงทีิ แต่
ายเงิายบริ
นปั นหารอย่
ผล ในส่
ายเงินตปัิ แต่
นผลที่เพิ่มขึน้ ใน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในส่วนการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 5 ปี ประเภทของผู้สอบบัญชี
ะยะเวลา 5 ปี และขนาดของบริ
ประเภทของผูษส้ ทั อบบั
ชี และขนาดของบริ
ษทั าไม่
วามสั
พันนธ์จิ ตของฝ่
่อรายการคงค้
งทีข่ น้ึ ่ 1อยู่กบั ดุลยพินิจ
ไม่มญคี วามสั
มพันธ์ตอ่ รายการคงค้
งทีข่ มนึ้ คี อยู
ก่ บั ดุลมยพิ
ายบริหาร ดัางภาพที
ของฝ่ ายบริหาร ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 2 ความสั
มพั
ธ์ระหว่มาพังโครงสร้
งเงินทุนางเงินโยบายการจ่
ายเงินายเงิ
ปั นนผล
ภาพที
่ 2นความสั
นธ์ระหว่าางโครงสร้
นทุน นโยบายการจ่
ปันผลประเภทของอุ
ประเภทของอุตตสาหกรรม
สาหกรรม ประเภทของ
้สอบบั
ชี ขนาดของบริ
ัท และคุณภาพก�ำไร
ผูส้ อบบัญชี ประเภทของผู
ขนาดของบริ
ษทั ญและคุ
ณภาพกษาไร
2. โครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปั นผล ในส่วนของการจ่ายเงินปั นผลในระยะเวลา 5 ปี และนโยบายเงิน
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2. โครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 5 ปี
และนโยบายเงินปันผลด้านการจ่ายเงินปันผลทีเ่ พิม่ ขึน้ ในระยะเวลา 5 ปี พบว่ามีความสัมพันธ์กบั รายการ
คงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และเมื่อควบคุมตัวแปรด้วยประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งประเภท
อุตสาหกรรมมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประเภทอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่าย
เงินปันผล กับคุณภาพก�ำไร
DA
DEBT
Div_yield
Div_pay
Ind1

DEBT

.131

1.000

.000
Div_yield
Div_pay
Ind2

DEBT
Div_yield
Div_pay

Ind3

DEBT

.073

.690

1.000

.003

.000

-.065

-.103

.018

.008

.000

.448

.119

1.000

.000

.

.059

.652

.016

.000

-.061

-.084

.039

.011

.001

.105

.009

.000

.553

.141

1.000

1.000

1.000
1.000

.000
Div_yield
Div_pay

.086

.728

1.000

.000

.000

-.063

-.097

.014

.009

.000

.553

1.000
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ตารางที่ 1 ประเภทอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่าย
เงินปันผล กับคุณภาพก�ำไร (ต่อ)
Ind4

DEBT

DA

DEBT

.141

1.000

Div_yield

Div_pay

1.000

.015

.000
Div_yield
Div_pay
Ind5

DEBT

.086

.728

.000

.000

-.067
.006
.106

-.097
.000
1.000

.015
.543

.051

.670

1.000

.036

.000

-.064
.008
.142

-.104
.000
1.000

.021
.387

.085

.732

1.000

.000

.000

-.065

-.098

.015

.008

.000

.532

.113

1.000

.543
1.000

.000
Div_yield
Div_pay
Ind6

DEBT

1.000

.000
Div_yield
Div_pay
Ind7

DEBT

1.000

.000
Div_yield
Div_pay

.060

.695

1.000

.013

.000

-.061

-.088

.029

.012

.000

.237

1.000
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3. โครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา
5 ปี และนโยบายเงินปันผลด้านการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 5 ปี พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และเมื่อควบคุมตัวแปรด้วยประเภทผู้สอบบัญชี ซึ่ง
ประเภทผู้สอบบัญชีไม่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประเภทผู้สอบบัญชีที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุน นโยบายการเงินปันผล
กับคุณภาพก�ำไร
DA
DEBT
Div_yield
Div_pay
Big4

DEBT

.136

1.000

.000
Div_yield
Div_pay
Non-Big4

DEBT

.084

.729

1.000

.001

.000

-.054

-.080

.021

.027

.001

.390

.142

1.000

1.000

.000
Div_yield
Div_pay

.086

.724

1.000

.000

.000

-.067

-.118

-.008

.006

.000

.750

1.000
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4. โครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา
5 ปี และนโยบายเงินปันผลด้านการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 5 ปี พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และเมื่อควบคุมตัวแปรด้วยขนาดของบริษัท ซึ่งขนาด
ของบริษัทไม่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ขนาดของบริษัทมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุน นโยบายการเงินปันผล กับ
คุณภาพก�ำไร
DA
DEBT
Div_yield
Div_pay
FS

DEBT

.140

1.000

.000
Div_yield
Div_pay
FS1

DEBT

.087

.733

1.000

.000

.000

-.062

-.088

.009

.010

.000

.726

.147

1.000

1.000

.000
Div_yield
Div_pay

.093

.720

1.000

.000

.000

-.063

-.119

-.012

.010

.000

.617

1.000

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และคุณภาพ
ก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2556-2560 พบว่า
โครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในระยะ 5 ปี และ
ประเภทอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์กบั รายการคงค้างทีข่ นึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของฝ่ายบริหาร (DA) อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ และเมือ่ มีการควบคุมตัวแปรโดยประเภทอุตสาหกรรมพบว่ามีอทิ ธิพลต่อความสัมพันธ์
ของโครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และรายการคงค้างทีข่ นึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของฝ่ายบริหาร
(DA) โดยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถสรุปตามตารางที่ 4 และ 5
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพื่อศึกษาโครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล
และคุณภาพก�ำไร
ตัวแปร
ชื่อตัวแปร
สมมติฐานที่ตั้ง
ยอมรับ/ปฏิเสธสมมติฐาน
DEBT
โครงสร้างเงินทุน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1
ปฏิเสธ
Div_Yield การจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นใน เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2.1
ระยะ 5 ปี
Div_pay ความต่อเนื่องของการจ่าย
ไม่ไปตามสมมติฐานที่ 2.2
เงินปันผลในระยะเวลา 5 ปี
Ind
ประเภทของอุตสาหกรรม
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 3

ยอมรับ

Big4
FS

ยอมรับ
ยอมรับ

ประเภทของผู้สอบบัญชี
ขนาดของบริษัท

เป็นไปตามสมมติฐานที่ 4
เป็นไปตามสมมติฐานที่ 5

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรควบคุมต่อโครงสร้างเงินทุน
นโยบายการจ่ายเงินปัน และคุณภาพก�ำไร
ตัวแปรควบคุม
ตัวแปร
สมมติฐานที่ตั้ง
ยอมรับ/ปฏิเสธสมมติฐาน
Ind
Debt
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 6
ปฏิเสธ
Div_Yield
Div_pay

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 6
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 6

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

Big4

Debt

เป็นไปตามสมมติฐานที่ 7

ยอมรับ

FS

Div_Yield
Div_pay
Debt
Div_Yield
Div_pay

เป็นไปตามสมมติฐานที่
เป็นไปตามสมมติฐานที่
เป็นไปตามสมมติฐานที่
เป็นไปตามสมมติฐานที่
เป็นไปตามสมมติฐานที่

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

สรุปและอภิปรายผล

7
7
8
8
8

ผลการศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และคุณภาพก�ำไร
มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงสร้ า งเงิ น ทุ น จากการศึ ก ษาพบว่ า โครงสร้ า งเงิ น ทุ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
คุ ณ ภาพก� ำ ไรอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ผลการศึ ก ษานี้ ส อดคล้ อ งกั บ Ismail et al. (2009)
และ Ujah and Brusa (2011) ซึ่งพบว่าปริมาณหนี้สินและคุณภาพก�ำไรจะมีความสัมพันธ์เชิงบวก โดย
บริษทั ฯ จะแสดงข้อมูลผลการด�ำเนินงานทีแ่ ท้จริงให้เจ้าหนีเ้ พือ่ แสดงความสามารถในการช�ำระหนี้ ท�ำให้
บริษทั ฯทีต่ อ้ งกูย้ มื เงินจะมีการจัดการก�ำไรต�ำ่ ลง เพือ่ ท�ำให้มคี ณ
ุ ภาพก�ำไรทีส่ งู ขึน้ และเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ และ
สอดคล้องกับ Sercu et al. (2006) โดยความสัมพันธ์ของคุณภาพก�ำไรกับสัดส่วนของหนี้สินของบริษัทฯ
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเบลเยี่ยม และไม่ได้มีการจัดหาเงินจากตลาดตราสาร
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หนีภ้ าคเอกชน พบว่าคุณภาพก�ำไรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับสัดส่วนหนีส้ นิ ของบริษทั ฯ ซึง่ หาก
มีสัดส่วนของหนี้สินสูงจะมีคุณภาพก�ำไรสูงขึ้นด้วย และโครงสร้างเงินทุนต่อความสามารถในการท�ำก�ำไร
ของบริษัทในประเทศบราซิล พบว่าอัตราส่วนหนี้สินระยะสั้นต่อหนี้สินรวม และอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อ
หนีส้ นิ รวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ แต่อตั ราส่วนหนีส้ นิ
ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดย
หากบริษัทมีหนี้สินจ�ำนวนมากจะท�ำให้มีความสามารถในการท�ำก�ำไรต�่ำ (Mesquita & Lara, 2003)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ต่างก็มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพก�ำไร ซึง่ อัตราส่วนดังกล่าวเป็นการแสดงถึงสัดส่วนเงินทุนของบริษทั ฯ ทีม่ าจากหนีส้ นิ เมือ่ เทียบกับ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และสินทรัพย์ (Ghosh & Moon, 2010) และสอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างหนีส้ นิ ของ
การจัดหาเงินทุนและคุณภาพก�ำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เตหะราน พบว่าหนี้สินต่อ
สินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพก�ำไร (Hashem & Mehdi, 2011) แต่ไม่สอดคล้องกับพัชรี
บัวเผื่อน (ม.ป.ป) ที่พบว่าอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม และขนาด
ของบริษัทฯ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก�ำไร
2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึง่ ประกอบด้วยความต่อเนือ่ งของการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา
5 ปี และ การจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องใน
ระยะเวลา 5 ปี มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพก�ำไรอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ผลการศึกษานีเ้ ป็นไปในทิศทาง
เดียวกับ ปิยภรณ์ แซ่เตียว (2558) ซึ่งพบว่าการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึง
คุณภาพก�ำไรของบริษัทฯ แต่การจ่ายเงินปันผลที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก�ำไร
ซึ่งสอดคล้องกับ Sirait and Siregar (2014) และCaskey and Hanlon (2005) พบว่าการจ่ายเงินปันผลมี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพก�ำไร ท�ำให้เห็นศักยภาพของบริษทั ในการจ่ายเงินปันผล เนือ่ งจากบริษทั มีคณ
ุ ภาพ
ก�ำไรจะมีก�ำไรในรูปเงินสดที่เพียงพอ แต่การจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นคือเงินปันผล ซึ่งได้น�ำตัวแบบ
รายการคงค้างมาปรับใช้ซึ่งได้ระบุถึงประเภทของคุณภาพก�ำไรว่าเป็นรายการคงค้างที่ควบคุมได้ ยกเว้น
ขนาดของเงินปันผลทีไ่ ม่สามารถบอกถึงคุณภาพก�ำไร ซึง่ เห็นว่าคุณภาพก�ำไรเป็นปัจจัยทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับ
รายการคงค้าง (Coemier, Magnan, & Morard, 2000) และ Putro and Agung (2017) พบว่าบริษัทฯใน
ประเทศอินโดนีเซียทีจ่ า่ ยเงินปันผลมีคณ
ุ ภาพก�ำไรดีกว่าบริษทั ทีไ่ ม่จา่ ยเงินปันผล โดยบริษทั ทีจ่ า่ ยเงินปันผล
เป็นจ�ำนวนมากมีคุณภาพก�ำไรดีกว่าบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลในปริมาณที่น้อยกว่า
3. ประเภทอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพก�ำไรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยผล
การศึกษาสอดคล้องกับประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ (2559) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพก�ำไรของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าประเภทอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ก�ำไรในทิศทางตรงข้ามเฉพาะการวัดคุณภาพก�ำไรจากรายการคงค้างรวม และความแตกต่างของคุณภาพ
ก�ำไรใน 7 กลุม่ อุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าการรับรูร้ ายการ การตัดจ�ำหน่าย
การประมาณการอายุ และการวัดมูลค่าโดยใช้หลักประมาณการส่งผลต่อความสามารถในการอธิบาย
รายการคงค้าง และความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์ของประเภทอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อรายการคงค้าง
ภายใต้ดลุ ยพินจิ ของฝ่ายบริหาร ท�ำให้คณ
ุ ภาพก�ำไรมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรม (จิรชั ญา
และปาริชาต, 2559) ปัจจัยที่เกี่ยวกับประเภทอุตสาหกรรมนั้น พบว่ามีผลต่อความแตกต่างของคุณภาพ
ก�ำไร เนื่องมาจากประเภทอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันนั้นย่อมมีลักษณะการด�ำเนินธุรกิจความเสี่ยงที่ต้อง
เผชิญ ตลอดจนนโยบายการบัญชีทใี่ ช้อาจแตกต่างกันออกไป ซึง่ อาจส่งผลท�ำให้คณ
ุ ภาพก�ำไรแตกต่างกันได้
โดยคุณภาพก�ำไรในอุตสาหกรรมในประเทศออสเตรเลียซึง่ จากเหตุการณ์ทผี่ า่ นมาของ Sarbanes-Oxley Act
of 2002 หรือ Australian CLERP Act of 2004 พบว่าคุณภาพก�ำไรลดลงอย่างเป็นระบบ และคุณภาพ
ก�ำไรมีความแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม (Monem & Farshadfar, 2007)
4. ประเภทผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก�ำไร โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
กนกอร แก้วประภา, รติยา ไขลายหงษ์ และอรพรรณ ขันวัง (2556) ซึ่งพบว่ากลุ่มบริษัทจดทะเบียน
ที่ได้รับการสอบบัญชีโดยกลุ่ม Big4 มีรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารน้อยกว่ากลุ่ม
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บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการสอบบัญชีโดยกลุ่ม Non–Big4 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ และหากพิจารณาการสอบบัญชีของแต่ละอุตสาหกรรมพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอบบัญชีที่ไม่มี
ความช�ำนาญและมีความช�ำนาญไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยเห็นว่าการเปลีย่ นแปลงผูส้ อบ
บัญชีสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพการสอบบัญชีได้ (Myers & Omer, 2003) แต่ขัดแย้งกับการศึกษาของ
Phadungsajjakul and Pongpattrachai (2015) พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชีของ
ส�ำนักงานสอบบัญชี Big 4 และไม่ใช่ Big 4 เนื่องจากช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล ความแตกต่างของกลุ่ม
ตัวอย่าง การพัฒนาเทคโนโลยีทใี่ ช้ในการตรวจสอบทีช่ ว่ ยปรับปรุงระดับการท�ำงานของบริษทั ทีไ่ ม่ใช่ Big 4
รวมทั้งวิธีการและบทบาทของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแล ให้มีคุณภาพการสอบบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน
และคุณภาพงานสอบบัญชีจากกลุ่มตัวอย่างในประเทศจอร์แดนซึ่งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียง
กับประเทศไทย โดยประเภทผู้สอบบัญชี ซึ่งพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก�ำไร เนื่องจากคุณภาพ
การสอบบัญชีของกลุ่ม Big4 และ Non-Big4 นั้น ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการยับยั้งคุณภาพก�ำไรอย่างแท้จริง
แต่คณ
ุ ภาพก�ำไรเกิดจากสภาพแวดล้อมและประสิทธิภาพของกฎหมายของประเทศ (Memis and Cetenak,
2012; Yasar, 2013)
5. ขนาดของบริษัท พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ไม่พบ
ขนาดของบริษัทฯมีความสัมพันธ์กับคุณภาพก�ำไร (ปรารถนา พรมุตตาวรงค์, 2552) และสอดคล้องกับ
พัชรี บัวเผื่อน (ม.ป.ป) ที่พบว่าขนาดของบริษัทฯ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างไม่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพก�ำไร และเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ (2556) และขนาดของบริษัทไม่มี
ความสัมพันธ์กบั รายการคงค้างทีข่ นึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของฝ่ายบริหารอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่ขดั แย้งกับ
อนุชา ถาพยอม (2555) ซึ่งพบว่าคุณภาพก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทผู้สอบบัญชี ขนาดของบริษัท และประเภทอุตสาหกรรมมีความส�ำคัญอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
กับคุณภาพก�ำไร

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. นักลงทุนสามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาคุณภาพก�ำไรของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำหรับการตัดสินใจในการลงทุน หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องน�ำไปใช้
ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
2. หน่วยงานทีม่ หี น้าทีก่ ำ� กับ ดูแลบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้
ผู้บริหารสามารถใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นส�ำหรับการประเมินคุณภาพก�ำไร และ
เป็นแนวทางในการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อก�ำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิเคราะห์คุณภาพก�ำไรควรใช้ตัวแบบวิธีอื่นๆ เนื่องจากตัวแบบการวิเคราะห์คุณภาพ
ก�ำไรแต่ละวิธีมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผลที่ค�ำนวณได้มีความละเอียดและชัดเจนมากขึ้น และ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงคุณภาพของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่แต่ละบริษัทฯเลือกใช้
2. งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ท� ำ การศึ ก ษาคุ ณ ภาพก� ำ ไรของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ดังนัน้ ควรมีการศึกษาบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศ เพือ่ เปรียบเทียบ
ข้อมูลคุณภาพก�ำไร
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