สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 33 ฉบับที่ 106 เมษายน - มิถุนายน 2562 179

ผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
กับคุณภาพก�ำไร
ENVIRONMENT, SOCIAL AND GOVERNANCE
PERFORMANCE (ESG) WITH EARNINGS QUALITY
ชลลดา เลิฟ*
Chollada Love*
พัทธนันท์ เพชรเชิดชู**
Pattanant Petchchedchoo**

Received: April 3, 2019
Revised: June 8, 2019
Accepted: June 11, 2019

* นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
* Ph.D. Candidate, Doctor of Philosophy Program in Accounting, College of Innovative Business and
Accountancy, Dhurakij Pundit University
* Email: chollada_c@hotmail.com
** ปริญญาเอก รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** Ph.D., Vice Presidentfor Strategic Alliance and CEO, College of Innovative Business and Accountancy,
Dhurakij Pundit University
** Email: pattanant.peo@dpu.ac.th

180 SUTHIPARITHAT

Vol.33 No.106 April - June 2019

บทคัดย่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็นการสร้างความเป็นไปได้และสร้างโอกาสทางธุรกิจซึง่ เป็นสิง่ จ�ำเป็นใน
การด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยที่การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่
ส�ำคัญของการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงผลการด�ำเนินงาน
ทางด้านการเงินด้วย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการด�ำเนินงานด้าน
สิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพก�ำไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย วิธีที่ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้แก่ วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์
ความถดถอยโลจิสติค ผลการศึกษาพบว่า บริษัทที่มีผลการด�ำเนินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาลที่ดีมีอิทธิทางบวกต่อคุณภาพรายการคงค้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยซึง่ แสดงว่าบริษทั ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมจะรายงานก�ำไรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ แต่อย่างไรก็ตามผล
การศึกษากลับพบว่า บริษทั ทีม่ ผี ลการด�ำเนินด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลทีด่ ไี ม่มอี ทิ ธิพลต่อ
ข้อมูลก�ำไรที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่ได้นำ� ข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลมาใช้ประกอบการพิจารณา
มูลค่าหลักทรัพย์
ค�ำส�ำคัญ: ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล คุณภาพก�ำไร คุณภาพรายการ
คงค้าง ข้อมูลก�ำไรที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การปรับงบการเงินย้อนหลัง

Abstract
The sustainable development goals create possibilities and business opportunities. Corporate
Social Responsibility (CSR) practices are now seen as one of the important elements in the
Sustainable Development’s performance and at the same time affecting the financial result. This
research aims to investigate the relationship between environment, social and governance (ESG)
performance and earnings quality of listed companies in the Stock Exchange of Thailand. Multiple
Regression Analysis and logistics regression were used to investigate the relation amongst ESG
performance and earnings quality. The result of this research found that environment, social
and governance (ESG) performance is positively associated with accruals quality, indicated that
social responsibility companies do reported earnings quality. However, the result also found that
environment, social and governance (ESG) performance is not associated with value relevance,
indicated that investors do not have considered firms’ ESG performance information as the value
of securities for making investment decisions.
Keywords: Environment, Social and Governance Performance, Earnings Quality, Accruals Quality,
Value Relevance, Restatement
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การเจริญเติบโตและการด�ำเนินงานอย่างยัง่ ยืนเป็นเป้าหมายส�ำคัญขององค์กรในปัจจุบนั โดยที่
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนและยังสร้างความได้
เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว (Madhani, 2007) นอกจากนี้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยแก้ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นส่วนน้อยกับผู้ถือหุ้นที่ควบคุมกิจการ ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับ
ผูถ้ อื หุน้ และความขัดแย้งระหว่างผูถ้ อื หุน้ กับผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยทีก่ ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะช่วยปกป้อง
นักลงทุนจากผู้บริหารที่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง (Dalton, Daily, Johnson and Ellstrand,1999)
ในขณะเดียวกันการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สามารถสะท้อนถึง
ผลการด�ำเนินงานทางด้านการเงินด้วย ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จึงมีการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้
เสียและสังคมมากขึ้น โดยองค์กรถือว่าการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมเป็นการลงทุนของกิจการ
ไม่ได้คดิ ว่าเป็นต้นทุนของกิจการ ซึง่ องค์กรก็ตระหนักและมีความเข้าใจว่าการสอดส่องดูแลกิจการจะต้อง
มีขอบเขตทีค่ ลอบคลุมถึงกิจกรรมด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ำ� ไรของกิจการ (Makower, 2009;
Porter and Kramer, 2011; Waddock and Graves, 1997)
นอกจากองค์กรทีม่ เี ป้าหมายในการด�ำเนินงานอย่างยัง่ ยืนในส่วนของนักลงทุนก็เล็งเห็นว่าควรที่
จะลงทุนในองค์กรทีม่ กี ารด�ำเนินงานอย่างยัง่ ยืนและมีการปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่
Bear, Rahman and Post (2010) ได้กล่าวว่า การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially responsible
investment: SRI) ประกอบด้วยเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งตรงข้ามกับ
การลงทุนแบบเดิมทีม่ งุ่ เน้นใช้เกณฑ์ทางการเงินในการตัดสินใจเท่านัน้ เกณฑ์การตัดสินใจลงทุนอย่างยัง่ ยืน
ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and
Governance) โดยทีภ่ ายใต้ทฤษฎีผมู้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder Theory) บริษทั จะได้รบั อิทธิพลจากกลุม่ ของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีแ่ ตกต่างกันในสังคมและจะรายงานกิจกรรมผ่านการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึง่ บริษทั จ่ายค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้บรรลุสงิ่ ทีส่ งั คมคาดหวังเพือ่ แสดง
ว่าบริษัทจะรายงานก�ำไรที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Choi, Lee and Park (2013) Hong and
Andersen (2011) Kim, Park and Wier (2012) Martínez-Ferrero, Banerjee and García-Sánchez (2016)
ที่พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลให้คุณภาพก�ำไรของบริษัทสูงขึ้น
การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการมีผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดี และคุณภาพก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
โดยทีง่ านวิจยั นีว้ ดั คุณภาพก�ำไรจาก 3 มิติ ซึง่ ได้แก่ มิตทิ หี่ นึง่ ใช้คณุ ภาพรายการคงค้าง (Accruals Quality) เป็น
ตัวแทนของตัววัดคุณภาพก�ำไรมุมมองด้านบัญชี และมิติที่สองใช้ข้อมูลก�ำไรที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
(Value Relevance) เป็นตัวแทนของคุณภาพก�ำไรมุมมองด้านตลาดทุน การวัดคุณภาพก�ำไรในมิตทิ หี่ นึง่ และ
มิติที่สองตามแนวทางการวิจัยของ Francis, LaFond, Olsson and Schipper (2004) โดยที่มิติที่สามใช้การ
ปรับงบการเงินย้อนหลัง (Restatement) เป็นตัวแทนของคุณภาพก�ำไรจากมุมมองของหน่วยงานก�ำกับดูแล
ตามแนวทางการวิจยั ของ Huang, Rose-Green and Lee (2012) และวัดผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และบรรษัทภิบาลทีด่ จี ากข้อมูลการจัดล�ำดับผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัท
ภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของ DJSI (Dow Jones Sustainability Index)
ของดัชนีดาวน์โจน Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ช่วงเวลาในการศึกษาตัง้ แต่ปี 2558 – 2559 เนือ่ งจากประเทศไทยเริม่
มีการจัดล�ำดับผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ในปี 2558 เป็นต้นมา โดยที่
บทความนี้จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 บทน�ำ  ส่วนที่ 2 แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 วิธกี ารด�ำเนินการวิจยั ส่วนที่ 4 ผลการวิจยั และอภิปรายผล ส่วนที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดในบริบทของ
การประกอบการ โดยทีก่ จิ กรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะให้ประโยชน์แก่สงั คมและสิง่ แวดล้อมซึง่
น�ำไปสูภ่ าพลักษณ์ทดี่ ขี องบริษทั และยังช่วยเพิม่ ก�ำไรให้แก่บริษทั ด้วย นอกจากนีก้ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนยังเป็น
วิธีการส�ำคัญในการสร้างกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบันซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในกระบวนทัศน์ใหม่ของ
การพัฒนาเพือ่ ให้เป็นไปตามความเจริญรุง่ เรืองทางเศรษฐกิจ ซึง่ ประกอบด้วยปัจจัยทีม่ ขี อบเขตซึง่ ค�ำนึงถึง
ความต้องการทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ ซึง่ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมอย่างปลอดภัย (Stawicka, 2017) ส�ำหรับ
กิจกรรมทางธุรกิจไม่ใช่เพียงการเคลือ่ นไหวในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงอย่างเดียวเท่านัน้
แต่เป็นแนวคิดทีเ่ รียกว่า “การจัดการโลกาภิวตั น์” ซึง่ ผูบ้ ริหารทีด่ ำ� เนินการเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคม
จะมองเห็นโอกาสส�ำหรับความส�ำเร็จของกิจการที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Lewicka-Strzałecka,
2006) ตลอดจนแนวคิดเกีย่ วกับความชอบธรรมซึง่ ถูกกล่าวถึงโดย Darrell and Schwartz (1997) และ Suchman
(1995) ที่กล่าวว่าสังคมเป็นผู้อนุญาตให้บริษัทใช้ทรัพยากรทางสังคม จากแนวคิดนี้ที่มองในประเด็นของ
ความชอบธรรมในการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ชือ่ ว่าอ�ำนาจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากร
บุคคลขององค์กรนั้นไม่ได้เกิดจากความต้องการขององค์กรเอง แต่แท้ที่จริงอ�ำนาจและสิทธิเหล่านี้ได้
มาจากการยอมรับของสังคมที่จะเป็นผู้พิจารณาว่าการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรนั้นๆ เป็นไปตามความ
คาดหวังของสังคมโดยรวมหรือไม่ และสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ได้รับอนุญาตจากสังคมนี้
เป็นการยอมรับชั่วคราวเท่านั้น หากบริษัทไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมกิจการจะถูก
ปฎิเสธจากสังคมจนไม่สามารถอยูไ่ ด้ซงึ่ เป็นเหมือนสัญญาผูกพันขององค์กรทีม่ ตี อ่ สังคม ยิง่ ไปกว่านัน้ ทฤษฎี
ผูม้ สี ว่ นได้เสียซึง่ ขยายความเข้าใจถึงธรรมชาติของบริษทั ทีค่ วรพิจารณาผูม้ สี ว่ นได้เสียในมุมมองทีก่ ว้างกว่า
เดิมโดยบริษัทได้รับการคาดหวังให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น รวมทั้งสนใจ
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ชุมชุมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม (Simmons, 2004) ทฤษฎี
ผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนาแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผู้บริหารต้อง
ท�ำสิ่งที่ถูกต้องโดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ร่วมด้วย นอกเหนือจากค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นหรือเจ้าของกิจการยังต้องประสานความสมดุลผ่านการเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
(Waldman et al., 2006) กล่าวโดยสรุปได้ว่าทฤษฏีผู้มีส่วนได้เสียเป็นทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิด
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
นอกจากธุรกิจที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืนขององค์กรแล้วในมุมมองของนักลงทุนก็เล็งเห็นว่าควรที่จะ
ลงทุนในองค์กรที่มีการด�ำเนินงานอย่างยั่งยืนและมีการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่
Bear et al. (2010) ได้กล่าวว่า การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially responsible investment:
SRI) ประกอบด้วยเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับความยัง่ ยืนในการตัดสินใจลงทุน ซึง่ ตรงข้ามกับการลงทุนแบบเดิม
ทีม่ งุ่ เน้นใช้เกณฑ์ทางการเงินในการตัดสินใจเท่านัน้ เกณฑ์การตัดสินใจลงทุนอย่างยัง่ ยืนประกอบด้วยสาม
องค์ประกอบ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล จากความต้องการของผู้ลงทุนที่มีต่อข้อมูลของ
บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบันไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงแค่ข้อมูลทางการเงินเท่านั้น ผู้ลงทุนได้ให้ความส�ำคัญกับ
ข้อมูลทีม่ ใิ ช่ตวั เลขทางการเงินเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะข้อมูลดังกล่าวสามารถบ่งชีถ้ งึ โอกาสและความเสีย่ ง
รวมทั้งขีดความสามารถขององค์กรที่มีต่อผลประกอบการในอนาคตของบริษัท ค�ำว่า ESG ซึ่งย่อมา
จาก Environmental, Social, and Governance จึงเกิดขึ้นในแวดวงตลาดทุน เพื่ออธิบายถึงประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและการด�ำเนินงานของบริษัทซึ่งส่งผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน
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ภายใต้ทฤษฎีผมู้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder Theory) บริษทั จะได้รบั อิทธิพลจากกลุม่ ของผูม้ สี ว่ นได้
เสียที่แตกต่างกันในสังคมและจะรายงานกิจกรรมผ่านการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่
บริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้บรรลุสิ่งที่สังคมคาดหวังเพื่อ
แสดงว่าบริษัทจะรายงานก�ำไรที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยลดการตกแต่งก�ำไร แต่ในทางตรงกันข้ามผู้จัดการ
อาจจะมีแรงจูงใจทีจ่ ะฉวยโอกาสโดยใช้การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ เบีย่ งเบนความสนใจ
ของผู้มีส่วนได้เสียจากการตกแต่งก�ำไร (Muttakin, Khan and Azim, 2015) ผลการศึกษาของนักวิจัย
หลายท่านทีพ่ บว่าบริษทั ทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทีด่ มี อี ทิ ธิพลส่งผลให้คณ
ุ ภาพ
ก�ำไรของบริษัทสูงขึ้น ซึ่งได้แก่ Hong and Andersen (2011) พบว่าบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
มากขึ้นส่งผลให้คุณภาพของรายการคงค้างมากขึ้น และลดการตกแต่งก�ำไรจากการใช้ดุลยพินิจให้เกิด
รายการทีท่ ำ� ให้กำ� ไรของบริษทั สูงขึน้ ซึง่ ส่งผลให้คณ
ุ ภาพรายงานทางการเงินของบริษทั สูงขึน้ ซึง่ สอดคล้อง
กับ Kim et al. (2012) ที่ศึกษาว่ารายงานทางการเงินของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR firms)
มีความแตกต่างจากบริษัทอื่น ๆ หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโปร่งใสของสารสนเทศทางการเงินต่อ
ผู้ลงทุน โดยมีสมมติฐานว่าบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจะใช้จ่ายเงินและทรัพยากรของบริษัทใน
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้บรรลุความคาดหวังด้านจริยธรรมของสังคม ซึ่งท�ำให้
สารสนเทศทางการเงินของบริษทั มีความโปร่งใสมากขึน้ ดังนัน้ ถ้าผูบ้ ริหารจะมีสว่ นร่วมในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อปกปิดผลกระทบจากการกระท�ำผิดของบริษัทอาจ
จะท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจผิดต่องบการเงินที่มีการตกแต่ง ผลการศึกษาพบหลักฐานที่สนับสนุนว่า
บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดูเหมือนว่าจะมีการตกแต่งก�ำไรผ่านรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่ดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหาร (Discretionary Accruals) และการตกแต่งก�ำไรโดยการใช้ดุลยพินิจต่อการท�ำให้เกิด
รายการ (Real Activities Manipulation) ลดลง นอกจากนี้ยังพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประธานเจ้า
หน้าที่บริหารหรือผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจะถูกตรวจสอบ
จากตลาดหลักทรัพย์เกีย่ วกับการจัดท�ำรายงานทางการเงินทีล่ ะเมิดมาตรฐานการบัญชีนอ้ ยลง โดยเสนอ
แนะว่าความหลากหลายมิติของความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นบทบาทที่ส�ำคัญที่ช่วยลดการตกแต่งก�ำไร
ในเวลาต่อมาการศึกษาในลักษณะเดียวกันของ Choi et al. (2013) ทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความโปร่งใสของรายงานทางการเงินกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CRS Activities) ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทในประเทศเกาหลี พบว่าบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในระดับที่สูงจะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการตกแต่งก�ำไร อย่างไรก็ตามพบความสัมพันธ์ในระดับต�่ำใน
บริษัทครอบครัวและบริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบกระจุกตัว ผลการศึกษาเสนอแนะว่าการปฏิบัติ
ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถที่จะลดการปกปิดคุณภาพก�ำไรที่แย่ของบริษัทได้ เช่นเดียวกับ
Martínez-Ferrero et al. (2015) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของสารสนเทศทางการเงิน (FRQ)
กับสารสนเทศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Information) ผลการศึกษาพบว่าบริษัทที่มีการตกแต่ง
ก�ำไรมีแนวโน้มทีจ่ ะมีคณ
ุ ภาพในการเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับต�ำ 
่ หรือไม่มกี าร
เปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในทางตรงกันข้ามมีนกั วิจยั อีกกลุม่ หนึง่ ทีพ่ บว่าผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมี
อิทธิพลในทางลบกับคุณภาพก�ำไรของบริษัท ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ที่ถูกพัฒนาขึ้น
โดย Jensen and Meckling ในปี 1976 ทฤษฎีนอี้ ธิบายถึงความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ ระหว่างคนสองฝ่ายซึง่ เกิด
ขึ้นเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น เจ้าของกิจการไม่สามารถบริหารงานด้วยตนเองเพียงล�ำพังได้ท�ำให้ต้องมีบุคคลที่
เข้ามาช่วยในการบริหารงานแทนเจ้าของกิจการ โดยฝ่ายทีม่ อบอ�ำนาจ คือ ผูถ้ อื หุน้ หรือตัวการ (Principal)
และฝ่ายทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจในการบริหารงาน คือ ผูบ้ ริหารหรือตัวแทน (Agent) ตราบใดทีต่ วั แทนบริหาร
งานสอดคล้องกับความต้องการของตัวการ นัน่ คือ การสร้างผลประโยชน์สงู สุดให้แก่ตวั การ ความสัมพันธ์
ของทั้งสองฝ่ายก็จะไม่เกิดปัญหา แต่ถ้าเมื่อใดที่วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ของตัวการและตัวแทนไม่
สอดคล้องกันก็จะท�ำให้เกิดปัญหาตัวแทนขึ้น โดยที่ Yip, Van Staden and Cahan (2011) พบว่าความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและการตกแต่งก�ำไรมีความสัมพันธ์เชิงบวกในอุตสาหกรรมอาหาร เช่นเดียวกับ Muttakin,
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Khan and Azim (2015) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR Disclosures) และคุณภาพก�ำไรในประเทศบังคลาเทศ ซึ่งมีหลักฐานที่ระบุว่าบริษัทที่มีการเปิดเผย
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึน้ จะแสดงก�ำไรทีส่ งู กว่าความเป็นจริงโดยการรับรูร้ ายได้เร็วขึน้ ผ่านรายการ
ภายใต้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ในขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลตอบแทน
ของบริษัทในประเทศไทย อาณัติ ลีมัคเดช (2556) พบว่าบริษัทที่มีปัญหาตัวแทนสามารถใช้การเข้าร่วม
ประกวด CSR ส่งสัญญาณว่าบริษทั มีธรรมมาภิบาลเพือ่ ลดปัญหาตัวแทนระหว่างผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และผูถ้ อื หุน้
รายย่อยได้ โดยพบว่าราคาและปริมาณซื้อขายหุ้นของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้น ส่วนบริษัทที่ไม่มีปัญหาตัวแทน
เข้าร่วมประกวด CSR และได้รบั การเสนอชือ่ ผลการศึกษาไม่พบว่าราคาหุน้ เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า กิจกรรม CSR นั้นไม่ได้บ่งชี้ระดับธรรมาภิบาลของบริษัทเสมอไป จึงควรให้
ความส�ำคัญกับกิจกรรม CSR ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทและสร้างมูลค่าควบคู่กับประเด็น
ด้านสังคมพร้อมกันไปด้วย
จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นว่าการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทีค่ ลอบคลุม
ถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล มีอิทธิพลต่อคุณภาพก�ำไรของบริษัททั้งที่ส่งผลให้คุณภาพ
ก�ำไรสูงขึน้ ซึง่ สนับสนุนทฤษฏีความชอบธรรม (Legitimacy Theory) และทฤษฎีผมู้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder
Theory) และส่งผลให้คุณภาพก�ำไรลดลง ซึ่งเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับตัวแทน (Agency Theory) การศึกษา
นี้ใช้ผลการจัดล�ำดับบริษัทในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของ ดัชนี DJSI (DowJones
Sustainability Index) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Thailand Sustainability Investment (THSI) และ
สถาบันไทยพัฒน์ (ESG Rating) เป็นตัววัดความส�ำเร็จด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
โดยตัง้ สมมติฐานตามงานวิจยั ทีอ่ า้ งอิงทฤษฎีตวั แทน (Agency Theory) ทฤษฎีผมู้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder
Theory) และทฤษฏีเกี่ยวกับความชอบธรรม (Legitimacy Theory) ได้ดังนี้
H1 : บริษัทที่มีผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดีมีอิทธิพลทาง
บวกต่อคุณภาพก�ำไรของบริษัท

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การจัดล�ำดับผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในประเทศไทย
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ดังนั้นใน
งานวิจยั นีจ้ งึ ศึกษาจากประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง คือบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในดัชนีหลักทรัพย์ SET100 ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2559
ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การจัดล�ำดับผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล ตามการศึกษาของ Hong and Andersen (2011) Kim et al. (2012) และ Muttaki
et al. (2015) ที่พบว่าบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจะแสดงรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและลด
การตกแต่งงบการเงิน
ตัวแปรควบคุมที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแปรที่อาจจะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพก�ำไร
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ได้แก่ ขนาดของบริษทั (Firm Size) จากการ
ศึกษาของ Dechow et al. (1995) Hong and Anderson (2011) Kim et al. (2012) Muttakin et al. (2015)
และ Yip et al. (2011) พบว่าบริษัทที่มีขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะตกแต่งก�ำไรมากกว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่
อายุของบริษัท (Firm Age) จากการศึกษาของ Kim et al. (2012) ที่พบว่าอายุของบรัษัทมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับการตกแต่งก�ำไร อัตราการเจริญเติบโตของบริษัท (Growth) จากการศึกษาของ Huang et al.
(2012) ทีพ่ บว่าอัตราการเติบโตของบริษทั มีความสัมพันธ์กบั การตกแต่งก�ำไร ผลประกอบการทีแ่ สดงด้วย
ยอดขาดทุน (Loss) จากการศึกษาของ Frankel et al. (2002) พบว่าบริษัทที่รายงานผลขาดทุนจะมีการ
รายงานก�ำไรทีด่ กี ว่าทีค่ าดหวัง (Earnings Surprises) น้อยลง อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน (LEV) จาก
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การศึกษาของ Dechow et al. (1995) Kim and Park (2005) และ Muttakin et al. (2015) พบว่าอัตราส่วน
โครงสร้างทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตกแต่งก�ำไร อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA)
จากการศึกษาของ Choi et al. (2013) พบว่าบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์สูงจะมีแรงจูงใจ
ให้ท�ำการตกแต่งก�ำไร และขนาดของบริษัทสอบบัญชี (Big4) จากการศึกษาของ Francis et al. (2004)
และ Frankel et al. (2002) พบว่าบริษัทที่มีการตรวจสอบบัญชีโดยบริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่จะมี
แนวโน้มในการตกแต่งก�ำไรลดลง
ตัวแปรตามทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ คุณภาพก�ำไร (Earnings Quality) โดยวัดคุณภาพก�ำไรจาก
3 มิติ ซึง่ ได้แก่ มิตทิ หี่ นึง่ ใช้คณ
ุ ภาพรายการคงค้าง (Accruals Quality) เป็นตัวแทนของตัววัดคุณภาพก�ำไร
มุมมองด้านบัญชี และมิตทิ สี่ องใช้ขอ้ มูลก�ำไรทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ การตัดสินใจ (Value Relevance) เป็นตัวแทน
ของคุณภาพก�ำไรมุมมองด้านตลาดทุน ตามแนวทางการวิจัยของ Francis et al. (2004) โดยที่มิติที่สาม
ใช้การปรับงบการเงินย้อนหลัง (Restatement) เป็นตัวแทนของคุณภาพก�ำไรจากมุมมองของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล ตามแนวทางการวิจัยของ Huang et al. (2012) ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก�ำไรจะมีการ
เปิดเผยในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ในฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ SETSMART
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณภาพรายการคงค้าง (Accruals Quality)
การวัดคุณภาพรายการคงค้าง (Accruals Quality) ตามแนวคิดของ Dechow and Dichev (2002)
model (DD model) มาจากการแปลงรายการคงค้างทีเ่ กีย่ วกับเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Accruals)
ให้เป็นกระแสเงินสด ถ้าการจับคูร่ ะหว่างรายการคงค้างและกระแสเงินสดท�ำได้นอ้ ยจะแสดงว่ามีคณ
ุ ภาพ
รายการคงค้างต�่ำ ดังนั้นจึงวัดรายการคงค้างที่เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนด้วยสมการถดถอยของช่วงเวลา
ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตาม DD model ดังนี้
        WCAi,t = β1,i CFOi,t-1 + β2,iCFOi,t + β3,iCFOi,t+1 + εti,t
(1)
โดยที่
          WCAi,t
          CFOi,t
εti,t
AQi

คือ รายการคงค้างที่เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท i ในปีที่ t
คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานในปีที่ t
ซึ่งตัวแปรทุกตัวหารด้วยยอดรวมของสินทรัพย์ ณ ต้นงวด
คือ ค่าความคาดเคลื่อนของสมการถดถอย ณ ปีที่ t
=

σ(εti,t )

(2)

ข้อมูลก�ำไรที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ (Value Relevance)
การวัดข้อมูลก�ำไรทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ การตัดสินใจซึง่ เป็นการวัดคุณภาพก�ำไรทีใ่ ช้ทงั้ ข้อมูลทางบัญชี
และข้อมูลตลาด เป็นการวัดว่าข้อมูลทางก�ำไรให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจหรือไม่ โดย
ใช้ตัวแบบของ Francis and Schipper (1999)
RETi,t
= b0,i+ b1,i EARNi,t + b2,I DEARNi,t + eti,t
(3)
โดยที่
RETi,t

คือ ผลตอบแทนสะสม 15 เดือน (ตั้งแต่เดือนที่ 1-12 ของปีที่ทดสอบ และ
เดือนที่1-3 ของปีถัดไปของปีที่ทดสอบ) ของบริษัท i ในปีที่ t
EARNi,t คือ ก�ำไรสุทธิ (Net Income) ของบริษัท i ในปีที่ t หารด้วยมูลค่าตลาด
ของบริษัท i ณ ต้นปีที่ t
ΔEARNi,t คือ การเปลี่ยนแปลงของก�ำไรสุทธิของบริษัท i ระหว่าง ปีที่ t-1 และปีที่ t
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εti,t

คือ ค่าความคาดเคลื่อนของสมการถดถอย ณ ปีที่ t

          RELEVi

=

R2i, eq.(3)

(4)

การปรับงบการเงินย้อนหลัง (Financial Restatement)
การปรับงบการเงินย้อนหลัง คือ การแก้ไขข้อมูลที่ถูกละเลยในสาระส�ำคัญหรือการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของรายงานการเงินในงวดบัญชีก่อน โดยที่ Huang et al. (2012) มีความเห็นว่าการปรับงบ
การเงินย้อนหลังของบริษัทเป็นตัววัดที่เหมาะสมที่จะใช้วัดคุณภาพของรายงานการเงิน ซึ่งก�ำหนดให้เป็น
ตัวแปรหุ่น Dummy Variable มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อบริษัทมีการปรับงบการเงินย้อนหลังและอื่นๆ ให้มีค่า
เท่ากับ 0
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาความสัมพันธ์ของผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัท
ภิบาล และคุณภาพก�ำไร ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) เพือ่ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล และคุณภาพก�ำไร ซึ่งวัด
ด้วยคุณภาพรายการคงค้าง และข้อมูลก�ำไรทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจ และใช้การวิเคราะห์ Logistic
Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความน่าจะเป็นว่าจะมีโอกาสในการเกิดการปรับงบการเงินย้อนหลัง
หรือไม่
ตัวแบบที่ใช้ในงานวิจัย
ตัวแบบที่ 1 วัดคุณภาพก�ำไรด้วยคุณภาพรายการคงค้าง (Accrual Quality)
AQ
= α+β (DJSI)+ β (THSI)+ β (THESG)+β (FSize)+ β (FAage)+ (5)
1
2
3
4
5
β6(Growth)+ β7(Loss) + β8(LEV)+ β9(ROA) + β10(BIG4)+ε
ตัวแบบที่ 2 วัดคุณภาพก�ำไรด้วยข้อมูลก�ำไรที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ (Value Relevance)
            RELEV = α+β (DJSI)+ β (THSI)+ β (THESG)+β (FSize)+ β (FAage)+ (6)
1
2
3
4
5
β6(Growth)+ β7(Loss) + β8(LEV)+ β9(ROA) + β10(BIG4)+ε
ตัวแบบที่ 3 วัดคุณภาพก�ำไรด้วยการปรับงบการเงินย้อนหลัง (Financial Restatement)
Prob(Restatement) = α+β (DJSI)+ β (THSI)+ β (THESG)+β (FSize)+
(7)
1
2
3
4
β5(FAage)+ β6(Growth)+ β7(Loss) + β8(LEV)+
β9(ROA) + β10(BIG4)+ε
โดยที่
ตัวแปรตาม
AQ
RELEV
Restatement

คุณภาพรายการคงค้าง
ข้อมูลก�ำไรที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
โอกาสในการปรับงบการเงินย้อนหลัง ให้มีค่าเป็น 1 และอื่นๆ เป็น 0
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ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
DJSI
THSI
THESG
ตัวแปรควบคุม
FSize
FAge
Growth
Loss
LEV
ROA
Big4
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ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นบริษัทที่มีผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาลที่ดีจาก ดัชนีดาวน์โจน ให้มีค่าเป็น 1 และอื่นๆ เป็น 0
ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นบริษัทที่มีผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาลที่ดีจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีค่าเป็น 1 และ
อื่นๆ เป็น 0
ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นบริษัทที่มีผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาลที่ดีจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้มีค่าเป็น 1 และอื่นๆ เป็น 0
ขนาดของบริษัท (วัดค่าจากลอการิทึมของสินทรัพย์รวมของบริษัท)
อายุของบริษัท
อัตราการเจริญเติบโตของบริษัท (ค�ำนวณจากรายได้ในปีที่ t หักรายได้ในปีที่ t-1
หารด้วยรายได้ในปีที่ t-1)
ผลประกอบการที่แสดงด้วยยอดขาดทุน ให้มีค่าเป็น 1 และอื่นๆ เป็น 0
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์
การตรวจสอบบัญชีโดยบริษัทตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่ ให้มีค่าเป็น 1 และอื่นๆ
เป็น 0

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่
มีอิทธิพลต่อคุณภาพก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของตัวแปร
ค่าเป็น 1
ค่าเป็น
ตัวแปร
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
DJSI
27
13.50
173
THSI
56
28.00
115
THESG
85
42.50
85
LOSS
18
9.00
182
Big 4
167
83.50
33

0
ร้อยละ
86.50
57.50
42.50
91.00
16.50

รวมบริษัทตัวอย่าง
จ�ำนวน
ร้อยละ
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่าบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในดัชนี
หลักทรัพย์ SET100 ได้รับการจัดล�ำดับให้เป็นบริษัทที่มีผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาลทีด่ ี จากสถาบันไทยพัฒน์มากทีส่ ดุ ซึง่ มีจำ� นวน 85 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาคือ
ได้รับการจัดล�ำดับให้เป็นบริษัทที่มีผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดีจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจ�ำนวน 56 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 28.00 และได้รับการจัดล�ำดับให้
เป็นบริษทั ทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลทีด่ ี จากดัชนีดาวน์โจนเพียง 27
บริษัท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13.50 ในส่วนของการแสดงผลประกอบการด้วยยอดขาดทุนมีเพียง 18 บริษัท
คิดเป็นร้อยละ 9.00 และในส่วนของการตรวจสอบบัญชีด้วยบริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่มีจ�ำนวนถึง
167 บริษัท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 83.50
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 บริษัท จ�ำแนกตามแต่ละ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปร
Minimum
Maximum
Mean
Std.dev.
Fsize
21.12
28.71
24.61
1.60
Fage
0.75
112.17
31.09
18.34
Growth
-0.69
3.63
0.09
0.43
LEV
0.08
0.99
0.55
0.21
ROA
-0.33
0.83
0.07
0.10
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษา พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
ดัชนีหลักทรัพย์ SET100 มีค่าลอการิทึมของสินทรัพย์รวมของบริษัทเฉลี่ยเท่ากับ 24.61 อายุของบริษัท
ตัง้ แต่วนั ทีจ่ ดั ตัง้ บริษทั จนถึงสิน้ ปีของปีทที่ ำ� การทดสอบเท่ากับ 31.09 หรือประมาณ 32 ปี อัตราการเจริญ
เติบโตของบริษทั โดยเฉลีย่ เท่ากับ ร้อยละ 9 อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินโดยเฉลีย่ เท่ากับ ร้อยละ 55
และอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์โดยเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 7
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลและคุณภาพก�ำไร
P Value
ตัวแปรอิสระ (X)
AQ
RELEV
Restatement
X1
DJSI
0.052*
0.97
0.139
X2
THSI
0.001***
0.194
0.061*
X3
THESG
0.002***
0.914
0.259
X4

FSize

0.715

0.68

0.045**

X5

FAge

0.000***

0.606

0.477

X6

Growth

0.278

0.139

0.345

X7

Loss

0.706

0.000***

0.918

X8

LEV

0.85

0.000***

0.42

X9

ROA

0.67

0.000***

0.894

X10

Big4

0.105

0.086*

0.62

0.130

0.604

0.107

Adjusted R2
หมายเหตุ :

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
*** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สุทธิปริทัศน์
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ของบริษัท (FAge) มีอจากตารางที
ทิ ธิพลทางบวกต่
อคุณภาพรายการคงค้าง (Accruals Quality) ของบริษัทจดทะเบียนใน
่ 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า การได้รับจัดล�ำดับให้เป็นบริษัทที่มีผลการด�ำเนินงาน
หลักทรัพย์แห่งด้ประเทศไทย
มีค่าทเท่ภิบาาลที
กับ่ด0.001
0.002กทรัพและ
ตามล(THSI)
าดับ ซึจากสถาบั
ง่ มีค่าน้นอยกว่านัยสาค
านสิ่งแวดล้อม สั(Pงคมvalue
และบรรษั
ี จากตลาดหลั
ย์แห่0.000
งประเทศไทย
ไทยพั
ฒ
น์
(THESG)
และ
อายุ
ข
องบริ
ษ
ท
ั
(FAge)
มี
อ
ท
ิ
ธิ
พ
ลทางบวกต่
อ
คุ
ณ
ภาพรายการคงค้
า
ง
(Accruals
สถิติท่รี ะดับ 0.01)
นอกจากนี
้
ย
ง
ั
พบว่
า
การจั
ด
ล
าดั
บ
ให้
เ
ป็
น
บริ
ษ
ท
ั
ที
ม
่
ผ
ี
ลการด
าเนิ
น
งานด้
านสิง่ แวดล้อม สังค
Quality) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (P value มีค่าเท่ากับ 0.001 0.002
บรรษัทภิบาลที
่ดี จากดั
ชนีดำาวน์
ิ คัญธิทางสถิ
พลทางบวกต่
อคุณนอกจากนี
ภาพรายการคงค้
Qualit
และ
0.000 ตามล�
ดับ ซึโ่งจน
มีค่า(DJSI)
น้อยกว่านัยมีส�อำท
ติที่ระดับ 0.01)
้ยังพบว่าการจัางดล�(Accruals
ำดับ
ป็นบริษทั ทีม่ ผี ลการด�
านสิง่ แวดล้อม (P
สังคมvalue
และบรรษั
ภิบาาลที
ี จากดัชนีซึดง่ าวน์
บริษทั จดทะเบีให้ยเนในตลาดหลั
กทรัำพเนิย์นแงานด้
ห่งประเทศไทย
มีค่าทเท่
กับด่ 0.052
มีคโ่าจนน้อ(DJSI)
ยกว่านัยสาคัญท
มีอทิ ธิพลทางบวกต่อคุณภาพรายการคงค้าง (Accruals Quality) ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ที่ระดับ 0.1) แห่
จากค่
า Adjusted
R Square
บ 0.130
บายได้
วแปรอิ
10 จากค่
ตัวสามารถอธิ
บาย
งประเทศไทย
(P value
มีค่าเท่าเท่
กับากั
0.052
ซึ่งมีค่าอธิ
น้อยกว่
านัยส�วำ่าคัญตัทางสถิ
ติทสี่รระทั
ะดับ ง้ 0.1)
า
Adjusted
R Squareรเท่
ากับ 0.130
ายได้อวอี่ากตัร้วอแปรอิ
้ง 10 อธิ
ตัวสามารถอธิ
แปรปรวนของตั
วแปรตามได้
้อยละ
13.00อธิบเหลื
ยละสระทั
87.00
บายได้ดบ้วายความแปรปรวน
ยตัวแปรอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสม
ของตัวแปรตามได้ร้อยละ 13.00 เหลืออีกร้อยละ 87.00 อธิบายได้ด้วยตัวแปรอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสมการนี้
ดังนัน้ ผลการดดัาเนิ
งานด้ำาเนินสินงานด้
ง่ แวดล้
สังอคม
ทภิบทภิาลที
ม่ อ่มี ีอทิ ิทธิธิพพลต่
ลต่ออคุคุณณภาพรายการคงค้
ภาพรายการคงค้
งนั้นนผลการด�
านสิอ่งมแวดล้
ม สัและบรรษั
งคม และบรรษั
บาลที
าง างของบร
ของบริษกัททรั
จดทะเบี
กทรัพแสดงในภาพที
ย์แห่งประเทศไทย่ 1แสดงในภาพที
่ 1 ดังนี้
ทะเบียนในตลาดหลั
พย์แยห่นในตลาดหลั
งประเทศไทย
ดังนี้
THSI = 0.001***
DJSI = 0.052*

THESG = 0.002***

Accruals
Quality

FAge= 0.000***

ภาพที่ 1 ผลการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพรายการคงค้าง
ภาพที่ 1 ผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพรายการคงค้าง

ก�ำไรทีม่ ปี ตระโยชน์
ตอ่ ดการตั
ดสินใจผลการวิ
เคราะห์พพบว่
บว่าาการได้
รบั จัรดบ
ในส่วนของข้อมูในส่
ลกวนของข้
าไรทีม่ อมูปี ลระโยชน์
่อการตั
สินใจผลการวิ
เคราะห์
การได้
ั ล�ำจัดัดบลให้าดับให้เป็ นบร
เป็นบริษัทที่มีผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดี จากดัชนีดาวน์โจน (DJSI)
ผลการดาเนินตลาดหลั
งานด้ากนสิ
อม สังคม(THSI)
และบรรษั
ทภินบไทยพั
าลทีฒ่ดน์ ี จากดั
จนอข้(DJSI)
กทรัพ
ทรัพง่ ย์แวดล้
แห่งประเทศไทย
และสถาบั
(THESG)ช นีไม่ดมาวน์
ีอิทธิพโลต่
อมูลก�ำไรทีตลาดหลั
่มี
ประโยชน์ตและสถาบั
อ่ การตัดสินใจนไทยพั
แต่อย่างไรก็
ามผลการศึกไม่
ษาพบว่
ประเทศไทย (THSI)
ฒน์ ต(THESG)
มอี ทิ า ธิการแสดงผลประกอบการด้
พลต่อข้อมูลกาไรทีม่ วปี ยยอดขาดทุ
ระโยชน์นต่อการตัดสินใ
(Loss) อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน (LEV) และ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) มีอิทธิพล
อย่างไรก็ตามผลการศึ
า ่มการแสดงผลประกอบการด้
วยยอดขาดทุ
(Loss)ษัทอัจดทะเบี
ตราส่วยนโครงสร้
างทางก
ทางบวกต่กอข้ษาพบว่
อมูลก�ำไรที
ีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ (Value
Relevance)นของบริ
นใน
กทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีค่าเท่มีาอกัิทบ ธิ0.000
ซึ่งมีค่าน้อยกว่
ทางสถิ่มตป
ี่ระดับ ต่อการตัด
(LEV) และ อัตตลาดหลั
ราผลตอบแทนของสิ
นทรัพ(P ย์value
(ROA)
พลทางบวกต่
อข้านัอยมูส�ลำคักญาไรที
ี ิทระโยชน์
0.01) นอกจากนีพ้ บว่าบริษทั ตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ (BIG4) มีอทิ ธิพลทางบวกต่อข้อมูลก�ำไรทีม่ ปี ระโยชน์
(Value Relevance)
ทั จดทะเบี
ยนในตลาดหลั
กทรัยพนในตลาดหลั
ย์แห่งประเทศไทย
(P value มี(Pคvalue
่าเท่ากับ 0.000
ต่อการตัของบริ
ดสินใจ ษ
(Value
Relevance)
ของบริษัทจดทะเบี
กทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีคญ
า่ เท่ทางสถิ
ากับ 0.086
ง่ มีคบา่ น้0.01)
อยกว่านัยนอกจากนี
ส�ำคัญทางสถิ้พตบว่
ทิ รี่ าะดับริ
บ ษ0.1)ท
จากค่า Adjusted
เท่ากับ(BIG4)
0.604 มีอท
น้อยกว่านัยสาคั
ตทิ ร่ี ซึะดั
ั ตรวจสอบบั
ญชีRขSquare
นาดใหญ่
ิ ธิพลท
อธิบายได้วา่ ตัวแปรอิสระทัง้ 10 ตัวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้รอ้ ยละ 60.40 เหลือ
ต่อข้อมูลกาไรทีอีกม่ ร้ปีอยละ
ระโยชน์
่อการตั
นใจวแปรอื
(Value
ษทั จดทะเบี
ยนในตลาดหลั
39.60ตอธิ
บายได้ดดสิว้ ยตั
น่ ทีไ่ ม่Relevance)
ได้อยูใ่ นสมการนีของบริ
้ ดังนัน้ ผลการด�
ำเนินงานด้
านสิง่ แวดล้อมกทรัพย์แห่งป
และบรรษั
ทภิบาลทีซึ่มง่ ีอมีิทคธิ่าพน้ลต่ออยกว่
ข้อมูาลนัก�ำยไรที
ดสิบนใจของบริ
ษัทจดทะเบี
ยนใน R Square
ไทย (P valueสังมีคมค่าเท่
ากับ 0.086
สาคั่มีปญระโยชน์
ทางสถิต่อตการตั
ทิ ร่ี ะดั
0.1) จากค่
า Adjusted
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงในภาพที่ 2 ดังนี้
0.604 อธิบายได้ว่า ตัวแปรอิสระทัง้ 10 ตัวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ร้อยละ 60.40 เห
ร้อยละ 39.60 อธิบายได้ด้วยตัวแปรอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสมการนี้ ดังนัน้ ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังค
บรรษัทภิบาลที่มอี ทิ ธิพลต่อข้อมูลกาไรที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ
ประเทศไทย แสดงในภาพที่ 2 ดังนี้
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LEV = 0.000***
LOSS = 0.000***
LEV = 0.000***

ROA =Vol.33
0.000***
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ROAValue
= 0.000***
Relevance

1

BIG4 = 0.086*

าพที่ 2 ผลการดาเนิ
นงานด้
านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลทีBIG4
ม่ อี ทิ ธิพ= ลต่
อข้อมูลกาไรทีม่ ปี ระโยชน์ต่อก
0.086*
LOSS
= 0.000***
Value
ตัดสินใจ
Relevance

ในขณะทีผ่ ลการวิเคราะห์ของการปรับงบการเงินย้อนหลัง พบว่ามีเพียงการได้รบั จัดลาดับให้เป็ นบริษ
การด
าเนินนงานด้
งานด้
า่ นสิ
ง่ แวดล้อมงสัคม
งคม
และบรรษัทภิและบรรษั
บาลที
ม่ ทอี ภิทิ บาลที
ธิพ่มลต่
อข้ทรั
อมูอพข้ลอกย์มูาไรที
ม่ ่มปี ี ระโยชน์ต(THSI)
่อการ ทีม่
ารดาเนิ
านสิ
และบรรษั
ด่ ี จากตลาดหลั
แลก�ห่ำงไรที
ประเทศไทย
ภาพที
2 ง่ แวดล้
ผลการด�อำมเนินสังานด้
านสิ
่งแวดล้อม ทสังภิคมบาลที
ีอิทธิพกลต่
ประโยชน์
ต่อการตัดนสิย้นอใจนหลัง (Restatement) ของบริษท
สิทินศใจทางเดียวกับการปรั
บงบการเงิ
ั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัยพ์แห่ง
ทย (P value มีค่าเท่ในขณะที
ากับ ่ผ0.061
ซึ่งมีขคองการปรั
่าน้ อยกว่
านัยสนาคั
ทางสถิ
ะดับ ร0.10)
้ ยงั พบว่าขน
ลการวิเคราะห์
บงบการเงิ
ย้อญ
นหลั
งพบว่ามีตเพีิทย่รี งการได้
ับจัดล�ำนอกจากนี
ดับให้
นบริษัททีข่มีผองการปรั
ำเนิเนคราะห์
านสิ
แวดล้
สัธิงพ
คมลในทิ
่ดี บจากตลาดหลั
กลทรัาดั
พย์บแห่ให้
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ผลการศึกษาพบว่าการได้รับการจัดล�ำดับให้เป็นบริษัทที่มีผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และบรรษัทภิบาลทีด่ ี จากดัชนีดาวน์โจน (DJSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THSI) และสถาบัน
ไทยพัฒน์ (THESG) มีอทิ ธิพลทางบวกต่อคุณภาพรายการคงค้างของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ Yip et al. (2011) ที่พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคม
และการตกแต่งก�ำไรมีความสัมพันธ์เชิงบวกในอุตสาหกรรมอาหาร และ Muttakin et al. (2015) ทีพ่ บว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างระดับของการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมและการตกแต่งก�ำไร แต่
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาสอดคล้องกับ Hong and Andersen (2011) ทีพ่ บว่าบริษทั ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อ
สังคมมากขึ้นส่งผลให้คุณภาพของรายการคงค้างมากขึ้น และลดการตกแต่งก�ำไรจากการใช้ดุลยพินิจให้
เกิดรายการทีท่ ำ� ให้กำ� ไรของบริษทั สูงขึน้ ซึง่ ส่งผลให้รายงานทางการเงินของบริษทั มีคณ
ุ ภาพสูงขึน้ นอกจาก
นี้ยังสนับสนุนการศึกษาของ Kim et al. (2012) พบหลักฐานที่สนับสนุนว่าบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมดูเหมือนว่าจะมีการตกแต่งก�ำไรผ่านรายการคงค้างที่ขนึ้ อยูด่ ุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (Discretionary
Accruals) และการตกแต่งก�ำไรโดยการใช้ดลุ ยพินจิ ต่อการท�ำให้เกิดรายการ (Real Activities Manipulation)
ลดลง ตลอดจนสนับสนุนผลการศึกษาของ Choi et al. (2013) และ Martínez-Ferrero et al. (2015) ที่
พบว่าบริษทั ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมในระดับทีส่ งู จะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการตกแต่งก�ำไร ในขณะ
เดียวกันผลการศึกษาก็พบว่าการได้รับการจัดล�ำดับให้เป็นบริษัทที่มีผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดี จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THSI) มีอิทธิพลส่งผลให้บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการปรับงบการเงินย้อนหลังเพิ่มขึ้น
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งวัดจากการได้รับการจัดล�ำดับให้เป็นบริษัทที่มี
ผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลทีด่ ี จากดัชนีดาวน์โจน (DJSI) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (THSI) และ จากสถาบันไทยพัฒน์ (THESG) มีอิทธิพลส่งผลให้คุณภาพรายการคงค้าง
ดีขึ้น ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีความชอบธรรมที่บริษัทจะต้องค�ำนึงสังคมซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้บริษัทใช้ทรัพยากร
ทางสังคม และสนับสนุนทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทจะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียที่
แตกต่างกันในสังคมและจะรายงานกิจกรรมผ่านการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทีบ่ ริษทั
จ่ายค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้บรรลุสิ่งที่สังคมคาดหวังเพื่อแสดง
ว่าบริษัทจะรายงานก�ำไรที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยลดการตกแต่งก�ำไร ในขณะเดียวกันผลการด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งวัดจากการที่บริษัทได้รับการจัดล�ำดับให้เป็นบริษัทที่มีผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาลทีด่ ี จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THSI) มีอทิ ธิพลส่งผลให้มกี ารปรับงบการเงินย้อน
หลังเพิม่ ขึน้ สนับสนุนทฤษฏีตวั แทนทีเ่ ป็นแนวคิดของ Jensen and Meckling (1976) เกีย่ วกับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวการและตัวแทน โดยทีต่ วั แทนมุง่ หวังสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตวั เองซึง่ จะส่งผลให้คณ
ุ ภาพก�ำไร
ของบริษทั ลดลง แต่อย่างไรก็ตามผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรษัทภิบาลทีด่ ขี องบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งวัดจากการที่บริษัทได้รับการจัดล�ำดับให้เป็นบริษัทที่มี
ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดี จากดัชนีดาวน์โจน (DJSI) และสถาบัน
ไทยพัฒน์ (THESG) ไม่มีอิทธิพลต่อการปรับงบการเงินย้อนหลังซึ่งแสดงว่าไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพก�ำไร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจเนื่องมาจากการปรับงบการเงินย้อนหลัง
ส่วนใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการปรับตามมาตรฐาน
การบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นข้อก�ำหนดให้บริษัทต้องปฎิบัติตาม จึงอาจกล่าวได้ว่าการปรับงบ
การเงินย้อนหลังของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลังทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ได้บ่งชี้ว่างบการเงินนั้นมี
คุณภาพก�ำไรต�่ำเสมอไป
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นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าการได้รับการจัดล�ำดับให้เป็นบริษัทที่มีผลการด�ำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดี จากดัชนีดาวน์โจน (DJSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(THSI) และสถาบันไทยพัฒน์ (THESG) ไม่มอี ทิ ธิพลต่อข้อมูลก�ำไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ซึ่งแสดงว่านักลงทุนอาจจะไม่น�ำเอาผลการได้รับการจัด
ล�ำดับให้เป็นบริษทั ทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลทีด่ ี เพือ่ ใช้ประกอบการ
พิจารณามูลค่าหลักทรัยพ์ ซึ่งสนับสนุนการศึกษาของ อาณัติ ลีมัคเดช (2556) ที่พบว่าบริษัทที่ไม่มีปัญหา
ตัวแทนเข้าร่วมประกวด CSR และได้รับการเสนอชื่อ ไม่พบว่าราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาพบว่าบริษทั ทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลทีด่ ี โดยวัด
จากการได้รบั ประกาศรายชือ่ ให้เป็นบริษทั ทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลทีด่ ี
จากดัชนีดาวน์โจน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ มีอิทธิทางบวกต่อคุณภาพ
รายการคงค้างของบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าบริษัทที่มีผลการด�ำเนิน
งานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดีจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อให้บรรลุสิ่งที่
สังคมคาดหวังบริษัทจะรายงานก�ำไรที่มีคุณภาพ ในขณะที่มีเพียงการประกาศรายชื่อให้เป็นบริษัทที่มี
ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เท่านั้นที่มีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับงบการเงินย้อนหลัง อาจเนื่องมาจากการปรับงบการเงินย้อนหลัง
เป็นการปรับตามมาตรฐานการบัญชีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงซึง่ เป็นข้อก�ำหนดให้บริษทั ต้องปฎิบตั ติ าม จึงอาจ
กล่าวได้วา่ การปรับงบการเงินย้อนหลังของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ได้บง่ ชี้
ว่างบการเงินนัน้ มีคณ
ุ ภาพก�ำไรต�ำ่ เสมอไป ยิง่ ไปกว่านัน้ ผลการศึกษาพบว่าการประกาศรายชือ่ ให้เป็นบริษทั
ทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลทีด่ ี จากดัชนีดาวน์โจน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ ไม่มีอิทธิพลต่อข้อมูลก�ำไรที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่านักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ได้น�ำข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และบรรษัทภิบาลมาใช้ประกอบการพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์
ดังนั้นจากผลการศึกษาที่พบว่าบริษัทที่มีผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาลที่ดีจะมีการรายงานก�ำไรที่มีคุณภาพผ่านการมีคุณภาพรายการคงค้าง นักลงทุนในตลาด
หลักทรัยพ์แห่งประเทศควรใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
ที่ดีมาประกอบการพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์มากขึ้นเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อการลงทุนอย่างยั่งยืน การวัด
คุณภาพก�ำไรด้วยการปรับงบการเงินย้อนหลังในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการพิจารณาเพียงว่าบริษทั มีการปรับ
งบการเงินย้อนหลังหรือไม่ ส�ำหรับการศึกษาครั้งต่อไป การวัดคุณภาพก�ำไรด้วยการปรับงบการเงินย้อน
หลังควรพิจารณาถึงจ�ำนวนไตรมาสทีม่ กี ารปรับย้อนหลัง ขนาดของร้อยละทีท่ ำ� ให้กำ� ไรมีการเปลีย่ นแปลง
และทิศทางในการเปลีย่ นแปลงของก�ำไร ตลอดจนพิจารณาว่าเป็นการแก้ไขส่วนส�ำคัญของงบการเงิน และ
การแก้ไขส่วนที่ไม่ส�ำคัญของงบการเงิน ซึ่งอาจจะท�ำให้การวัดคุณภาพก�ำไรด้วยการปรับงบการเงินย้อน
หลังสามารถบ่งชี้ถึงคุณภาพก�ำไรมากขึ้น

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 33 ฉบับที่ 106 เมษายน - มิถุนายน 2562 193

บรรณานุกรม
อาณัติ ลีมคั เดช. (2556). การส่งสัญญาณด้วยรางวัลรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศกึ ษาของบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ, 36(139), 27-42.
Bear, S., Rahman, N., and Post, C. (2010). The impact of board diversity and gender composition
on corporate social responsibility and firm reputation. Journal of Business Ethics, 97(2), 207-221.
Choi, B. B., Lee, D., and Park, Y. (2013). Corporate social responsibility, corporate governance and
earnings quality: Evidence from Korea. Corporate Governance: An International Review,
21(5), 447-467.
Dalton, D. R., Daily, C. M., Johnson, J. L., and Ellstrand, A. E. (1999). Number of directors and
financial performance: A meta-analysis. Academy of Management journal, 42(6), 674-686.
Darrell, W., and Schwartz, B. N. (1997). Environmental disclosures and public policy pressure.
Journal of accounting and Public Policy, 16(2), 125-154.
Dechow, P. M., Sloan, R. G., and Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management.
Accounting review, 70(2) 193-225.
Francis, J., and Schipper, K. (1999). Have financial statements lost their relevance?. Journal of
accounting Research, 37(2) 319-352.
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. M., and Schipper, K. (2004). Costs of equity and earnings
attributes. The accounting review, 79(4), 967-1010.
Frankel, R. M., Johnson, M. F., and Nelson, K. K. (2002). The relation between auditors’ fees for
nonaudit services and earnings management. The accounting review, 77(s-1), 71-105.
Hong, Y., and Andersen, M. L. (2011). The relationship between corporate social responsibility
and earnings management: An exploratory study. Journal of Business Ethics, 104(4), 461-471.
Huang, H. W., Rose-Green, E., and Lee, C. C. (2012). CEO age and financial reporting quality.
Accounting Horizons, 26(4), 725-740.
Jensen, M. C., and Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs
and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.
Kim, Y., Park, M. S., and Wier, B. (2012). Is earnings quality associated with corporate social
responsibility?. The Accounting Review, 87(3), 761-796.
Lewicka-Starzałecka, A. (2006). Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. IFiSPAN. Warszawa:
Wydawnictwo.
Madhani, P. M (2007). Corporate Governance from Compliance to Competitive Advantage. The Accounting
World, 7(8), 26-31.
Makower, J. (2009). Strategies for the Green Economy Opportunities and Challenges in the New
World of Business. New York: McGraw-Hill.
Martínez-Ferrero, J., Banerjee, S., and García-Sánchez, I. M. (2016). Corporate social responsibility
as a strategic shield against costs of earnings management practices. Journal of Business
Ethics, 133(2), 305-324.
Martínez-Ferrero, J., Garcia-Sanchez, I. M., and Cuadrado-Ballesteros, B. (2015). Effect
of financial reporting quality on sustainability information disclosure. Corporate Social
Responsibility and Environmental Management, 22(1), 45-64.

194 SUTHIPARITHAT

Vol.33 No.106 April - June 2019

Muttakin, M. B., Khan, A., and Azim, M. I. (2015). Corporate social responsibility disclosures and
earnings quality: Are they a reflection of managers’ opportunistic behavior?. Managerial
Auditing Journal, 30(3), 277-298.
Muttakin, M. B., Khan, A., and Subramaniam, N. (2015). Firm characteristics, board diversity and
corporate social responsibility: Evidence from Bangladesh. Pacific Accounting Review, 27(3),
353-372.
Porter, M., and Kramer, M. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review, January/
February, 62-77.
Simmons, J. (2004). Managing in the post-managerialist era: Towards socially responsible corporate
governance. Management Decision, 42(3/4), 601-611.
Stawicka, E. (2017). Sustainable Development and the Business Context of CSR Benefits on the
Polish Market. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 16(3), 73-81.
Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. Academy of
Management Review, 20(3), 571-610.
Waddock, S. A., and Graves, S. B. (1997). The corporate social performance-financial performance
link. Strategic Management Journal,18(4) 303-319.
Waldman, D. A., De Luque, M. S., Washburn, N., House, R. J., Adetoun, B., Barrasa, A., ...
and Dorfman, P. (2006). Cultural and leadership predictors of corporate social responsibility
values of top management: A GLOBE study of 15 countries. Journal of International
Business Studies, 37(6), 823-837.
Yip, E., Van Staden, C., and Cahan, S. (2011). Corporate social responsibility reporting and earnings
management: The role of political costs. Australasian Accounting Business & Finance
Journal, 5(3), 17.

