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Abstract    

 The objective of this research is to examine the effects of foreign ownership on earnings 

quality of Thai listed companies using a sample of 845 firm-year observations of listed companies 

on the Stock Exchange of Thailand over the period 2016-2017. This paper examines the

earnings quality of foreign ownership and non-foreign ownership structured firms through the 

accounting conservatism model. This research employed multiple regression to analyze the results. 

The findings indicate that foreign ownership improves earnings quality of Thai listed companies.
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงสร้างการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติต่อคุณภาพ

ก�าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2559-2560	จ�านวน	

845	 ตัวอย่าง	 การวิจัยคร้ังนี้ทดสอบคุณภาพก�าไรของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติและบริษัทที่ไม่มีผู้ถือ

หุ้นโดยชาวต่างชาติผ่านตัวแบบความระมัดระวังทางบัญชี	 และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยเพ่ือวิเคราะห์

ข้อมูล	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 โครงสร้างการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติช่วยเพ่ิมคุณภาพก�าไรของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค�ำส�ำคัญ:	โครงสร้างการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ	คุณภาพก�าไร	บริษัทจดทะเบียน
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บทน�ำ

	 รายงานทางการเงิน	 (Financial	 Reporting)	 ถือว่าเป็นเคร่ืองมือที่ส�าคัญในการสื่อสารข้อมูลให้กับ

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง		ๆ		เพื่อใช้ส�าหรับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ	ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน	ผู้ให้กู้	หรือผู้ถือหุ้น

เป็นต้น	โดยผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบคุคลส�าคญัภายในกิจการทีม่คีวามรับผดิชอบในการจดัท�ารายงานการเงนิ	Schipper	

(1989)	 ได้อธิบายว่าผู้บริหารอาจเข้าแทรกแซงในการจัดท�ารายงานทางการเงินดังกล่าว	 เพ่ือให้ตนเองได้รับ

ผลประโยชน์สูงสดุ	โดยวิธทีีนิ่ยมใช้	คอื	การจดัการก�าไร	(Earnings	Management)	ซ่ึงเป็นการตัง้ใจหรือให้ข้อมลู

ทางการเงินที่น�าเสนอเป็นไปตามสิ่งที่ตนเองคาดหวังไว้	 นอกจากนั้น	 ทฤษฎีตัวแทน	 (Agency	 Theory)	 ยังได้

อธิบายถึงปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างตัวการ	(ผู้ถือหุ้น)	และตัวแทน	(ผู้บริหาร)	เรียกว่า	Moral	

hazard	คือ	ปัญหาที่ฝ่ายบริหารจะบริหารงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองเป็นหลัก	

	 ส�าหรับความระมัดระวังทางบัญชี	 (Accounting	 Conservatism)	 กับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ถือว่าเป็นประเด็นส�าคัญที่ต้องน�ามาพิจารณาเพราะกิจการอาจอาศัยการจัดการก�าไรเพ่ือให้ข้อมูลในงบการเงิน

แสดงผลตามที่ตนเองต้องการ	ซึ่งจะท�าให้คุณภาพก�าไรของกิจการลดลง	ดังนั้น	กิจการต้องจัดท�างบการเงินโดย

ค�านึงถึงความระมัดระวังทางบัญชี	 โดยกิจการจะไม่รับรู้ก�าไรหรือสินทรัพย์ท่ีสูงเกินไปเมื่อยังไม่มีความแน่นอน	

ทั้งนี้	ความระมัดระวังยังเป็นลักษณะพื้นฐานที่แสดงถึงคุณภาพของงบการเงิน	(Song,	2015;	Xu	&	Lu,	2008)

และคุณภาพก�าไร	(Earnings	Quality)	แต่งานวิจัยในอดีตมิได้ให้ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าตัวชี้วัดใดแม่นย�าที่สุด	และ

เป็นเร่ืองยากในการท�าความเข้าใจถึงตวัช้ีวัดดงักล่าว	(Givoly,	Hayn,	&	Katz,	2010)	มงีานวิจยัในอดตีได้อธบิาย

ว่ากระแสเงนิสดสามารถอธบิายก�าไรของกิจการได้ดกีว่ารายการคงค้าง	(Sloan,	1996)	ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่ากิจการ

ที่มีรายการคงค้างสงูส่งผลให้กจิการมีคุณภาพก�าไรต�่า	นอกจากนัน้	อาจพจิารณาถงึการรายงานก�าไรที่มีคณุภาพ

เมื่อตัวเลขก�าไรของกิจการมีเสถียรภาพ	(Penman	&	Zhang,	2002;	Richardson,	Sloan,	Soliman,	&	Tuna,	

2005)	 เป็นต้น	 ในการวิจัยคร้ังนี้จึงเลือกใช้ตัวแบบความระมัดระวังทางบัญชี	 (Conservatism)	 เป็นตัวแทน

คุณภาพก�าไรของกิจการ	 (Ball	&	Shivakumar,	2005;	Basu,	1997;	Dechow,	Kothari,	&	Watts,	1998)

เช่นเดียวกับงานวิจัยในอดีต	(Yang,	Kweh,	&	Lin,	2014)

	 ส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการถือหุ้นและความระมัดระวังทางบัญชีนั้นจะข้ึนอยู่กับ

อทิธพิลและประเภทของผู้เป็นเจ้าของ	งานวิจยัในอดตีได้แสดงให้เหน็ว่า	โครงสร้างการถือหุน้เป็นองค์ประกอบที่

ส�าคญัของกลไกการก�ากับดแูลประการหนึง่	ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการและช่วยลดแรงจงูใจในการจดัการก�าไร	

รวมทั้งยังเป็นกลไกในการสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยการน�าเสนอรายการใน

งบการเงินที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม	 และมีความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ	 (Al-Sraheen,	 2014;	 Rouf	 &	

Al-Harun,	 2011;	 Shuto	 &	 Takada,	 2010;	 Song,	 2015)	 รวมทั้งนักลงทุนยังมีอิทธิพลต่อนโยบายในการ

จัดท�ารายงานทางการเงินของกิจการ	(Fang,	Maffett,	&	Zhang,	2013;	Ramalingegowda	&	Yu,	2012)

	 การลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติจะช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโต	 ด้วยการถ่ายโอนเทคโนโลยี

ใหม่	 ๆ	 (Ang,	 2009)	 จากผลการส�ารวจความเช่ือมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อประเทศไทย	 ประจ�าปี	 2559
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จากบริษัทที่ตอบแบบสอบถามและให้สัมภาษณ์เชิงลึกมากกว่า	 600	 บริษัท	 พบว่า	 นักลงทุนต่างชาติมีความ

เชื่อมั่นต่อประเทศไทย	โดยร้อยละ	32.8	มีแผนที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทย	ทั้งนี้	ผลการส�ารวจดังกล่าว

ยงัแสดงให้เหน็ว่ามสัีดส่วนของนกัลงทนุต่างชาตสิงูกว่าปี	2558	และ	2557	ทีม่สัีดส่วนนกัลงทนุทีต้่องการขยาย

การลงทุนอยู่ที่ร้อยละ	25.2	และ	23.5	ตามล�าดับ	และในขณะเดียวกัน	นักลงทุนอีกร้อยละ	64.3	จะเดินหน้า

ลงทุนในไทยตามแผนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง	 ส่วนนักลงทุนที่จะลดระดับการลงทุนในประเทศไทยลงนั้นมีสัดส่วน

เพียงร้อยละ	2.7	เท่านั้น	(นักลงทุนต่างชาติร้อยละ	32.8	จะขยายการลงทุนในไทย,	2559)		

	 จากข้อมูลดังกล่าวถือว่านักลงทุนชาวต่างชาติ	(Foreign	Investors)	มีสัดส่วนการลงทุนในประเทศสูง

และยังเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีจ�านวนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับธุรกิจที่หลากหลาย	 จึงเกิดค�าถามในการวิจัยที่ว่าเมื่อ

มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในกิจการแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อคุณภาพก�าไร	 ซ่ึงนักลงทุนดังกล่าว

อาจมีความเกี่ยวข้องกับความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล	(Asymmetry	Information)	ในระดับต�่า	(Fan	&	Wong,	

2002;	LaFond	&	Roychowdhury,	2008;	LaFond	&	Watts,	2008)	รวมทั้งมีแรงจูงใจและมีความเชี่ยวชาญ

อย่างเพียงพอที่จะสังเกตการด�าเนินงานของกิจการได้อย่างเป็นอิสระ	 ดังนั้น	 การท่ีกิจการมีอัตราการถือหุ้น

ของชาวต่างชาติสูงอาจน�าไปสู่ความโปร่งใสและลดโอกาสการตัดสินใจของผู้บริหารในการเลือกวิธีปฏิบัติทาง

บัญชีเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและการรายงานการเงินมีคุณภาพสูงข้ึนเมื่อพิจารณาผ่านความระมัดระวัง

ทางบัญชี	 (An,	 2015)	 ในทางตรงกันข้ามนักลงทุนต่างชาติมีความเสียเปรียบในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากกว่า

นักลงทุนในประเทศ	 และมีต้นทุนในการก�ากับติดตามที่สูงข้ึน	 เช่น	 งานวิจัยในอดีตแสดงให้เห็นว่านักลงทุนใน

ประเทศช่วยลดระดับการจัดการก�าไรและการรายงานทางการเงินที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงได้	(Chhaochharia,	

Niessen-Ruenzi,	 &	 Kumar,	 2012)	 แต่ยังมีข้อโต้แย้งว่านักลงทุนต่างชาติช่วยลดปัญหาตัวแทน	 (Agency	

Problems)	ลดการเข้าแทรกแซงของฝ่ายบริหาร	เป็นต้น	(Becht,	Franks,	Mayer,	&	Rossi,	2009)	รวมทั้ง

บริษัทมหาชนที่มีผู้ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติท�าให้กลไกการก�ากับดูแลมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพก�าไรเพ่ิมข้ึน

เมื่อพิจารณาจากรายการคงค้าง	(Beuselinck,	Blanco,	&	García-Lara,	2017)	

	 อย่างไรก็ดี	ผลการวิจัยในอดีตยังไม่ชัดเจน	ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางการเมือง	

กฎหมายและข้อบังคับในแต่ละประเทศ	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าโครงสร้างการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพก�าไรผ่านตัวแบบความระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยหรือไม่อย่างไร	เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับการก�ากับดูแลกิจการ	รวมทั้งในประเทศไทยมีสัดส่วนการลงทุนโดยชาวต่างชาติที่สูงขึ้น	ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้

จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานก�ากับดูแลในการพัฒนาข้อก�าหนดเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ	 รวมทั้ง

นกัวิเคราะห์	นกัลงทนุ	และผูถื้อหุ้นได้น�าไปใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์	การตดัสินใจ	และการวางแผนการลงทนุ	

รวมทั้งน�าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประกอบการก�าหนดนโยบายการลงทุนในอนาคตต่อไป	
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วัตถุประสงค์

	 เพ่ือศึกษาผลกระทบของโครงสร้างการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติต่อคุณภาพก�าไรผ่านตัวแบบความ

ระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

กำรทบทวนวรรณกรรมและกำรพัฒนำสมมติฐำน

 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นโดยชำวต่ำงชำติที่ส่งผลต่อคุณภำพก�ำไร

	 งานวิจยัในอดตี	พบว่า	ลักษณะของนกัลงทนุสถาบนัทีม่คีวามซับซ้อนนัน้	ช่วยก�ากับ	ตดิตาม	ให้ฝ่ายบริหาร

ท�าตามข้อก�าหนดผ่านกลไกการก�ากับดูแลได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมในธุรกิจที่มีความส�าคัญ	 (Hartzell	 &	

Starks,	2003;	Li,	Moshirian,	Pham,	&	Zein,	2006;	Shleifer	&	Vishny,	1986)	รวมทั้งมีอิทธิพลต่อนโยบาย

ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน	 (Fang	 et	 al.,	 2013;	 Ramalingegowda	 &	 Yu,	 2012)	 ซ่ึงผลงานวิจัย

ดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลในมุมมองของนักลงทุนสถาบัน	 (Institutional)	 ที่มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อนโยบาย

การบัญชี	 (Lel,	 2013)	 การวิจัยคร้ังน้ีสนใจศึกษาถึงสัดส่วนการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพก�าไร	 (Earnings	 Quality)	 ซ่ึงมีข้อมูลสนับสนุนว่านักลงทุนต่างชาติส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ	

(Ang,	 2009)	 ดังนั้น	 จึงตั้งค�าถามว่าหากมีนักลงทุนต่างชาติถือหุ้นแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อกิจการผ่าน

การลงทุน	 (Lipsey	&	Sjöholm,	2005)	นอกจากนั้น	มีงานวิจัย	พบว่า	นักลงทุนต่างชาติจะตัดสินใจลงทุนใน
กิจการที่งบการเงินมีคุณภาพ	 รวมท้ังบริษัทมหาชนที่มีผู้ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติจะมีกลไกการก�ากับดูแลที่มี

ประสิทธิภาพ	ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพก�าไร	โดยลดรายการคงค้างที่ไม่ปกติ	(Beuselinck	et	al.,	2017)

	 Lel	(2013)	พบว่า	นักลงทุนต่างชาติมีประสิทธิภาพในการก�ากับ	ติดตาม	การท�างานของฝ่ายบริหารได้

อย่างกว้างขวาง	แต่มคีวามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการในประเทศน้อย	(Gillan	&	Starks,	2003)	รวมทัง้นกัลงทนุ

ต่างชาติมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายและช่วยลดปัญหาตัวแทน	 เช่น	 การเข้าแทรกแซง

ของฝ่ายบริหาร	 เป็นต้น	 (Becht	et	al.,	2009)	มากไปกว่านั้นนักลงทุนต่างชาติจะไม่ยอมให้ฝ่ายบริหารปกปิด

ข่าวร้ายและปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง	 (Giannetti	 &	 Laeven,	 2009)	 เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติ

มีความเข้าใจในกฎหมาย	 ข้อบังคับทั้งในประเทศและต่างประเทศในการน�ามาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานให้

สอดคล้องกันและเป็นการสร้างช่ือเสียงของกิจการ	 (Lel,	 2013)	 จึงอาจกล่าวได้ว่านักลงทุนต่างชาติ

มีความสามารถในการก�ากับติดตามการบริหารงานและสามารถลดการจัดการก�าไรของฝ่ายบริหารได้ดีกว่า

นักลงทุนในประเทศ	ซึ่งจะน�าไปสู่งบการเงินที่มีคุณภาพ	งานวิจัยของ	Guo,	Huang,	Zhang,	และ	Zhou	(2015)	

ได้ท�าการทดสอบว่านกัลงทนุต่างชาตมิแีรงจงูใจหรือช่วยลดระดบัการจดัการก�าไร	(Real	Earnings	Management)	

ของกิจการในประเทศญีปุ่น่ได้หรือไม่	ผลการวิจยั	พบว่า	กิจการทีม่สัีดส่วนนกัลงทนุต่างชาตสูิงมรีะดบัการจดัการ

ก�าไรน้อยกว่ากิจการที่มีนักลงทุนต่างชาติต�่า	 โดยผลการวิจัยยังได้เสนอว่ากิจการที่มีสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติ

เพิ่มขึ้นจะรายงานผลก�าไรที่มีคุณภาพ	(Earnings	Quality)	



โครงสร้างการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติและคุณภาพก�าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 ในทางตรงกันข้าม	 นักลงทุนต่างชาติมีความเสียเปรียบนักลงทุนในประเทศอย่างมีนัยส�าคัญใน

ส่วนของข้อมลูข่าวสารทีเ่ก่ียวข้องกับบริษัทในประเทศ	ซ่ึงท�าให้มต้ีนทนุในการก�ากับตดิตามทีสู่งข้ึน	เช่น	นกัลงทนุ

ในประเทศมีความใกล้ชิดกับบริษัทจึงท�าให้สามารถช่วยลดระดับการจัดการก�าไรและการรายงานทางการเงิน

ที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงได้	 (Chhaochharia	 et	 al.,	 2012)	 กล่าวคือ	 นักลงทุนในประเทศช่วยให้กิจการ

แสดงก�าไรที่มีคุณภาพ	ในมุมมองนี้จึงแสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติจะมีความสัมพันธ์กับการจัดการก�าไรของ

กิจการมากกว่านกัลงทนุในประเทศ	นอกจากนัน้	นกัลงทนุต่างชาตยิงัมแีนวโน้มทีจ่ะลงทนุในบริษัททีม่กีารรายงาน

ผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นเรื่อย	ๆ		(Ammer,	Holland,	Smith,	&	Warnock,	2012;	Leuz,	Lins,	&	Warnock,	

2010)	จงึอาจเป็นเหตผุลทีส่�าคญัว่านักลงทนุต่างชาตจิะท�าให้ระดบัการจดัการก�าไรของกิจการสูงข้ึน	(Lel,	2013)	

แต่มีข้อโต้แย้งจากงานวิจัยของ	 Alzoubi	 (2016)	 พบว่า	 การถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ	 (Foreign	 Ownership)

ส่งผลกระทบต่อคณุภาพของรายงานการเงิน	โดยช่วยลดรายการคงค้างของกิจการ	สอดคล้องตามทฤษฎกีารก�ากับ

ดูแลกิจการ	รวมทั้ง	An	(2015)	พบว่า	การถือหุ้นโดยชาวต่างชาติส่งผลให้คุณภาพของรายงานการเงินเพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาจากความระมัดระวังทางบัญชี	 (Accounting	 Conservatism)	 อย่างไรก็ตาม	 งานวิจัยของ

Ji,	Ahmed,	&	Lu	(2015)	ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติและคุณภาพก�าไร

ในประเทศจีน	

	 ส�าหรับการศึกษาในประเทศไทยของสัจจวัฒน์	 จันทร์หอม	 และศิลปพร	 ศรีจั่นเพชร	 (2555)	 พบว่า

บริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นโดยครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพก�าไร	 ในขณะที่นิพัฒน์	 โพธิ์วิจิตร,

พิรุณา	 ไบโลวัส,	 และฐิติมา	 สิทธิพงษ์พานิช	 (2555)	 พบว่า	 นักลงทุนในกลุ่มแองโกล-อเมริกันในประเทศไทย

ท�าให้ระดับการจัดการก�าไรลดลง	 ซ่ึงจะช่วยให้คุณภาพก�าไรเพ่ิมข้ึน	 รวมทั้งงานวิจัยของประภาพร	ณ	 นรงค	์

(2549)	พบว่า	การถือหุ้นของผู้บริหารต่างชาติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

	 อย่างไรก็ดี	 งานวิจัยที่ศึกษาถึงผลกระทบของนักลงทุนต่างชาติและคุณภาพก�าไรในประเทศไทยยังมี

จ�านวนน้อย	รวมท้ังผลการวิจยัในอดตียงัไม่ชัดเจน	(Mixed	Result)	ว่านกัลงทนุต่างชาตจิะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

การก�ากับดูแลกิจการ	 มีความโปร่งใสในการจัดท�ารายงานการเงิน	 เพื่อช่วยเพ่ิมคุณภาพก�าไรได้หรือไม่	 ทั้งนี้

ผลการวิจัยในอดีตเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการต่อคุณภาพของรายงานทางการเงินยังไม่ชัดเจนและให้ผลที่

ขัดแย้งกันในบางคุณลักษณะ	 ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดในกระบวนการวิจัย	 เนื่องจากแต่ละประเทศมีบริบทที่แตกต่าง

กันในเร่ืองความเข้มงวดของการก�ากับติดตามของหน่วยงานก�ากับดูแล	 (เกรียงไกร	 บุญเลิศอุทัย	 และ

อนวัุฒน์	ภกัด,ี	2561)	จงึเป็นทีม่าของการวิจยั	ดงันัน้	ในการวิจยัคร้ังนีค้าดว่าโครงสร้างการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ

จะช่วยเพิ่มคุณภาพก�าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จึงก�าหนดสมมติฐานไว้	ดังนี้

	 H1:	โครงสร้างการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพก�าไร

ตัวแปรควบคุม

	 Positive	 Accounting	 Theory	 ได้อธิบายสมมติฐานต้นทุนทางการเมือง	 (The	 Political	 Cost	

Hypothesis)	 ไว้ว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่จะถูกรัฐบาลมองว่าเอาเปรียบสังคมและน�าเสนอก�าไรท่ีบิดเบือนจาก
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ความเป็นจริง	 จึงต้องตรวจสอบว่าบริษัทในลักษณะดังกล่าวแสดงก�าไรไว้สูงเกินจากความเป็นจริงหรือไม่

ซ่ึงอาจเป็นแรงกดดนัให้บริษัทไม่แสดงผลก�าไรทีสู่งเกินไปด้วยการปรับราคาสนิค้าลดลง	ดงันัน้	ตามสมมตฐิานนี้

จงึมองว่าผูบ้ริหารของบริษัทอาจเลอืกนโยบายการบญัชีทีท่�าให้ตวัเลขก�าไรลดลง	(Watts	&	Zimmerman,	1986)	

ทั้งนี้งานวิจัยของ	Ali,	Noor,	Khurshid,	&	Mahmood	(2015)	พบว่า	ขนาดกิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

การจัดการก�าไรในประเทศปากีสถาน	 กล่าวคือ	 กิจการขนาดใหญ่จะท�าให้คุณภาพก�าไรลดลง	 รวมทั้ง	 Barton	

และ	Simko	(2002)	ได้อธิบายว่าบริษัทขนาดใหญ่มีแรงกดดันตามความคาดหวังจากนักลงทุน	อาจท�าให้บริษัท

ใช้เทคนิคการจัดการก�าไรในการจัดท�างบการเงิน	โดยจะท�าให้คุณภาพก�าไรของกิจการลดลงเช่นกัน	นอกจากนั้น

งานวิจัยในอดีต	ยังพบว่า	ขนาดกิจการส่งผลกระทบต่อความระมัดระวังทางบัญชี	(เกรียงไกร	บุญเลิศอุทัย	และ

อนุวัฒน์	ภักดี,	2561;	สัจจวัฒน์	จันทร์หอม	และศิลปพร	ศรีจั่นเพชร,	2555;	Ahmeda	&	Duellman,	2007;	

Ho,	 2009)	 ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจึงน�าขนาดกิจการเป็นตัวแปรควบคุมเช่นเดียวกับงานวิจัยในอดีต	 (Yang	

et	al.,	2014)

แนวคิดคุณภำพก�ำไร 

	 ในปี	1934	คุณภาพก�าไร	(Earnings	Quality)	ถูกน�ามาใช้ในงานวิจัยเป็นครั้งแรก	ซึ่งเป็นเรื่องยากใน

การท�าความเข้าใจ	(Givoly	et	al.,	2010)	โดย	Sloan	(1996)	และ	Richardson	et	al.	(2005)	พบว่า	กระแส

เงินสดสามารถอธบิายก�าไรของกิจการได้ดกีว่ารายการคงค้าง	อาจกล่าวได้ว่ารายการคงค้างส่งผลให้คณุภาพก�าไร

ต�่า	รวมทั้งรายการคงค้างที่ไม่น่าเชื่อถือส่งผลให้ความมีเสถียรภาพก�าไรต�่า	โดยการรายงานก�าไรที่มีเสถียรภาพ

เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของก�าไร	 (Penman	 &	 Zhang,	 2002)	 ในท�านองเดียวกันการจัดการก�าไร

จะท�าให้คณุภาพก�าไรลดลง	(Dechow	&	Dichev,	2002;	Pae,	2011)	ดงันัน้	รายการคงค้างทีไ่ม่ปกต	ิ(Abnormal	

Accruals)	 จึงเป็นตัวแทนคุณภาพก�าไรที่ต�่า	 หรือการรายงานก�าไรเพียงเล็กน้อยและการหลีกเลี่ยงผลขาดทุน

ถือเป็นการจัดการก�าไร	(Dechow,	Ge,	&	Schrand,	2010)	

	 ความระมัดระวังทางบัญชี	 (Accounting	 Conservatism)	 กับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ	 ถือว่า

เป็นประเด็นส�าคัญที่กิจการต้องน�ามาพิจารณา	 ซึ่งกิจการต้องจัดท�างบการเงินโดยค�านึงถึงความระมัดระวังทาง

บญัชี	โดยจะไม่รับรู้ก�าไรหรือสนิทรัพย์ทีสู่งเกินไปเมือ่ยงัไม่มคีวามแน่นอน	ทัง้นี	้ความระมดัระวังทางบญัชียงัเป็น

ลักษณะพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของงบการเงิน	(Song,	2015;	Xu	&	Lu,	2008)	และสะท้อนคุณภาพ

ก�าไรของกิจการ	นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่พยายามทดสอบคุณภาพก�าไรผ่านตัวแบบความระมัดระวังทางบัญชี	

(Ball	 &	 Shivakumar,	 2005;	 Basu,	 1997;	 Dechow	 et	 al.,	 1998)	 คือ	 ตัวแบบการรับรู้ผลขาดทุนอย่าง

ทันเวลา	 (Timely	 Loss	 Recognition)	 หากกิจการมีการรับรู้รายการขาดทุนอย่างทันเวลาจะเป็นการรายงาน

ก�าไรที่มีคุณภาพสูง	อย่างไรก็ตาม	ความมีเสถียรภาพของรายการคงค้าง	และการรับรู้ผลขาดทุนอย่างทันเวลา

จึงเป็นตัวแทนของคุณภาพก�าไร	 ซ่ึงถูกน�ามาใช้ในงานวิจัยอย่างกว้างขวาง	 แต่งานวิจัยในอดีตยังไม่สามารถ

สรุปได้ว่าตวัช้ีวัดใดสะท้อนคณุภาพก�าไรได้ดท่ีีสุด	(Dechow	et	al.,	2010)	ในงานวิจยัคร้ังนีจ้งึใช้ความระมดัระวัง

ทางบญัชีเป็นตวัแทนคุณภาพก�าไรเช่นเดยีวกับงานวิจยัในอดตี	(Ball	&	Shivakumar,	2005;	Yang	et	al.,	2014)
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	 การวิจัยครั้งนี้ใช้ตัวแบบความระมัดระวังทางบัญชีของ	Ball	และ	Shivakumar	(2005)	ซึ่งเป็นตัวแบบ

ความไม่เท่าเทียมกันในรายการคงค้าง	 (Asymmetry	 in	 Accruals)	 โดยการประมาณการสมการถดถอยเพ่ือ

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้าง	 (Accruals)	และกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน	 (Cash	Flow)

ที่พัฒนาจากตัวแบบของ	Dechow	et	al.	(1998)	เพื่อลดข้อจ�ากัดของตัวแบบของ	Basu	(1997)	ดังนี้

ACC = β
0
 + β

1
CFO + β

2
DCFO + β

3
CFO x DCFO + ε

	 จากตัวแบบดังกล่าวในกรณีที่มีผลขาดทุนหรือข่าวร้ายจะมีความสัมพันธ์เป็นบวก	 โดยจะพิจารณาค่า

β
3
	>	0	ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ากิจการรับรู้รายการขาดทุนอย่างทันเวลา	(Timely	Recognition	of	Losses)	

หรือมีความระมัดระวังทางบัญชี	ซึ่งถือว่ามีคุณภาพก�าไร	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้สนใจศึกษาผลกระทบของโครงสร้างการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติต่อคุณภาพก�าไรของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี	 2559-2560	 รวมระยะเวลา	 2	 ปี	

เนือ่งจากในปีดงักล่าวมกีารขยายตวัของสัดส่วนนักลงทนุต่างชาต	ิคดิเป็นจ�านวน	845	ตวัอย่าง	(ปี	2559	มจี�านวน	

420	 ตัวอย่างและปี	 2560	 มีจ�านวน	 425	 ตัวอย่าง)	 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ไม่รวมบริษัทที่ถูกเพิกถอน

เข้าข่ายถูกเพิกถอน	 อยู่ระหว่างการฟื้นฟูการด�าเนินงาน	 เนื่องจากไม่สามารถให้ข้อมูลทางบัญชีท่ีจ�าเป็นต่อการ

น�ามาศึกษาได้อย่างครบถ้วน	 รวมทั้งบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน	 กลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์	

และบริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 โดยเก็บข้อมูลจากงบการเงิน	 รายงานประจ�าปี	

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี	 (56-1)	 จากฐานข้อมูล	 SET	 SMART	 และเว็บไซด์ของคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยข้อมูลที่เ ก่ียวข้องกับตัวแปรทั้งหมดที่ใช ้

ในการวิจัย	แสดงดังตัวแบบต่อไปนี้

ACC = β
0
 + β

1
CFO + β

2
DCFO + β

3
CFO x DCFO + β

4
FOR + β

5
FOR x CFO + 

β
6
FOR x DCFO + β

7
FOR x CFO x DCFO + Control + ε

เมื่อ ACC = รายการคงค้างรวม	(ก�าไรสุทธิ	–	กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน/สินทรัพย์รวมปีก่อน)	

CFO = กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานหารด้วยสินทรัพย์รวมปีก่อน	

DCFO = ตัวแปรหุ่น	(Dummy	variable)	พิจารณาจาก	CFO	หากมีค่าเป็นลบเท่ากับ	1	หากไม่ใช่

เท่ากับ	0	

FOR = ตวัแปรหุ่น	(Dummy	variable)	หากกิจการมกีารถือหุน้โดยนกัลงทนุบคุคลและ/หรือสถาบนั

ที่เป็นต่างชาติให้มีค่าเท่ากับ	1	หากไม่ใช่เท่ากับ	0	

Control = ขนาดกิจการ	(Size)	วัดค่าจากค่าลอการิทึมของสินทรัพย์รวม
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	 จากตัวแบบดังกล่าวผู้วิจัยคาดว่า	β
1
 <	 0	 เมื่อรายการคงค้างมีบทบาทส�าคัญในการจ�ากัดปัญหาของ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	Ball	และ	Shivakumar	(2005)	และ	Givoly	และคณะ	(2010)	กล่าวว่า

ความระมัดระวังทางบัญชีพิจารณารายการคงค้างที่รับรู้ในปีซ่ึงท�าให้การรับรู้รายการก�าไรตามเกณฑ์คงค้างและ

กระแสเงินสดเกิดข้ึนต่างงวดกัน	 และในปีเดียวกันกิจการจะรับรู้รายการขาดทุนอย่างทันเวลาจึงท�าให้มีกระแส

เงนิสดตดิลบมากกว่า	ดงันัน้	จงึคาดว่าค่าสมัประสิทธิ	์β
3
	>	0	ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นว่ากิจการรับรู้รายการขาดทนุ

อย่างทันเวลา	(Timely	Recognition	of	Losses)	อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้คาดการณ์ว่าบริษัทที่มีนักลงทุน

ต่างชาติถือหุ ้นจะท�าให ้คุณภาพก�าไรเพ่ิมข้ึน	 ดังนั้น	 จึงคาดหวังว ่าสัมประสิทธ์ิ	 (β
7
)	 ของตัวแปร

FOR	 ×	 CFO	 ×	 DCFO	 จะมีค่าเป็นบวกอย่างมีนัยส�าคัญ	 และงานวิจัยคร้ังนี้ใช้ตัวแปรควบคุมเป็นขนาด

กิจการ	 (Size)	 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ	 Yang	 และคณะ	 (2014)	 ซ่ึงวัดค่าจากค่าลอการิทึมของสินทรัพย์

รวมของกิจการ	ณ	วันสิ้นงวด

สรุปผลการวิจัย

	 ส�าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	ปี	พ.ศ.	2559-2560	ผู้วิจัย

ใช้ข้อมลูจากบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทัง้หมด	2	ปี	คดิเป็นจ�านวน	845	ตวัอย่าง	

โดยค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ค่าสูงสุด	 (Maximum)	 ค่าต�่าสุด	 (Minimum)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	

แสดงดังตารางที่	1

ตารางที่ 1 สถิติพรรณนา	(Descriptive	Statistics)

ตัวแปรค่าต่อเนื่อง (Continuous Variables) n Minimum Maximum Mean S.D.

ACC 845 -4.1978 4.7772 -0.0091 0.2537

CFO 845 -0.7352 1.0386 0.0609 0.1308

∆NP
t

845 -1.6802 3.3295 0.0076 0.1530

∆NP
t-1

845 -2.1239 1.5710 0.0009 0.1331

Size 845 5.2265 14.6186 8.7786 1.5224

ตัวแปรค่าไม่ต่อเนื่อง	(Discrete	Variables)	 n Dummy	=	1 Dummy	=	0 %	of	1

FOR 845 505 340 59.80

DCFO 845 218 627 25.80

D∆NP
t-1

845 387 458 45.80

หมายเหตุ:	ACC	คือ	รายการคงค้างรวม	(ก�าไรสุทธิ-กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน/สินทรัพย์รวมปีก่อน),	CFO	คือ	กระแส

เงินสดจากการด�าเนนิงานหารด้วยสินทรัพย์รวมปีก่อน,	∆NP
t
	คอื	การเปลีย่นแปลงก�าไรสุทธขิองกิจการปีที	่t	หารด้วยสินทรัพย์

รวมปีที่	t-1,
 
∆NP

t-1
	คือ	การเปลี่ยนแปลงก�าไรสุทธิของกิจการปีที่	t-1	หารด้วยสินทรัพย์รวมปีท่ี	t-1,	และ	Size	คือ	ตัวแปร

ควบคมุ	วัดค่าจากค่าลอการิทมึของสนิทรัพย์รวม,	FOR	คอื	ตวัแปรหุน่	(Dummy	variable)	หากกิจการมกีารถือหุน้โดยนกัลงทนุ

บคุคลและ/หรือสถาบนัทีเ่ป็นต่างชาตใิห้มค่ีาเท่ากับ	1	หากไม่ใช่เท่ากับ	0,	DCFO	คอื	ตวัแปรหุ่น	(Dummy	variable)	พิจารณาจาก	

CFO	หากมีค่าเป็นลบเท่ากับ	1	หากไม่ใช่เท่ากับ	0,	และ	D∆NP
t-1
	คือ	ตัวแปรหุ่น	(Dummy	variable)	พิจารณาจาก	∆NP

t-1
 

หากมีค่าเป็นลบเท่ากับ	1	หากไม่ใช่เท่ากับ	0
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	 จากตารางที่	1	พบว่า	บริษัทตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมดจ�านวน	845	ตัวอย่าง	มีบริษัทที่มีผู้ถือหุ้น

โดยชาวต่างชาติจ�านวน	505	ตัวอย่าง	และบริษัทที่ไม่มีผู้ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติจ�านวน	340	ตัวอย่าง	

	 ก่อนการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู	(Multiple	Regression)	ได้ท�าการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์

ของตัวอย่าง	 โดยพิจารณาว่าตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการวิจัยมีความสัมพันธ์กันเองอยู่ในระดับสูงหรือไม่	 หาก

มีความสัมพันธ์กันเองสูงจะส่งผลให้เกิดปัญหา	 Multicollinearity	 ซ่ึงจะท�าให้การตีความหมายในการวิเคราะห์

ถดถอยไม่ถูกต้อง	ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละคู่แบบ	Spearman’s	 rho	

และ	Pearson	Correlation	แสดงในตารางที่	2

ตำรำงที่ 2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์

ตัวแปร ACC CFO DCFO FOR Size

ACC 1 -0.019 .120** 0.042 .115**

CFO -.239** 1 -.655** 0.062 0.004

DCFO .218** -.758** 1 -0.035 -0.027

FOR 0.039 .082* -0.035 1 .420**

Size .135** -0.025 -0.006 .433** 1

หมำยเหตุ:	**	Correlation	is	significant	at	the	0.01	level	(2-tailed),	*	Correlation	is	significant	at	the	0.05	level	

(2-tailed).	Spearman’s	rho	ด้านล่างซ้าย	Pearson	ด้านบนขวา	โดยที่	ACC	คือ	รายการคงค้างรวม	(ก�าไรสุทธิ-กระแส

เงนิสดจากการด�าเนนิงาน/สินทรัพย์รวมปีก่อน),	CFO	คอื	กระแสเงินสดจากการด�าเนนิงานหารด้วยสินทรัพย์รวมปีก่อน,	DCFO	

คือ	ตัวแปรหุ่น	(Dummy	variable)	พิจารณาจาก	CFO	หากมีค่าเป็นลบเท่ากับ	1	หากไม่ใช่เท่ากับ	0,	FOR	คือ	ตัวแปรหุ่น	

(Dummy	variable)	หากกิจการมกีารถือหุน้โดยนกัลงทนุบคุคลและ/หรือสถาบนัทีเ่ป็นต่างชาตใิห้มค่ีาเท่ากับ	1	หากไม่ใช่เท่ากับ	

0	และ	Size	คือ	ตัวแปรควบคุม	วัดค่าจากค่าลอการิทึมของสินทรัพย์รวม

	 จากตารางที่	 2	พบว่า	 ตัวแปรอิสระแต่ละคู่มีค่าน้อยกว่า	 0.80	 (Stevens,	 1992)	 ซึ่งจะไม่ท�าให้เกิด

ปัญหา	Multicollinearity	 จนท�าให้การตีความหมายในการวิเคราะห์ถดถอยไม่ถูกต้อง	 ส�าหรับผลการวิเคราะห์

การถดถอยแสดงดังตารางที่	3
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ตำรำงที่ 3	ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตามตัวแบบ	Ball	and	Shivakumar	(2005)

 

Predicted 

sign

Model Without control fixed 

effect

Model With Control Fixed 

effect

Coef. t-Stat P-value Coef. t-Stat P-value

(Constant)   -0.043 .966  -0.195 .846

CFO - -.016 -0.046 .963 -.005 -0.015 .988

DCFO ? -.911 -3.297*** .001 -.929 -3.352*** .001

CFO	X	DCFO + .674 	2.669*** .008 .650  2.562** .011

FOR ? .042  0.606 .545 .039  0.558 .577

FOR	X	CFO ? -.013 -0.106 .916 -.010 -0.078 .938

FOR	X	DCFO ? .140 	1.749* .081 .140  1.741* .082

FOR	X	CFO	X	DCFO + .494 	4.692*** .000 .495 	4.696*** .000

Size ? -.018 -0.264 .792 -.015 -0.225 .822

Size	X	CFO ? -.025 -0.065 .948 -.033  -0.087 .931

Size	X	DCFO ? 1.010 	3.417*** .001 1.031 	3.476*** .001

Size	X	CFO	X	DCFO ? -.886 -3.284*** .001 -.865 	-3.187*** .001

Year	fixed	effect   No   Yes  

Industry	fixed	effect   No   Yes  

Adjusted R
2

  15.94%   15.79%  

F-stat    15.518***   10.867***

n   845   845  

หมำยเหตุ: ***, **, *	คอื	ระดบันยัส�าคญัที	่0.01,	0.05,	0.10	โดยที	่ACC	คอื	รายการคงค้างรวม	(ก�าไรสุทธ-ิกระแสเงินสดจาก

การด�าเนนิงาน/สินทรัพย์รวมปีก่อน),	CFO	คอื	กระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานหารด้วยสินทรัพย์รวมปีก่อน,	DCFO	คอื	ตวัแปรหุน่	

(Dummy	variable)	พิจารณาจาก	CFO	หากมค่ีาเป็นลบเท่ากับ	1	หากไม่ใช่เท่ากับ	0,	FOR	คอื	ตวัแปรหุน่	(Dummy	variable)	

หากกิจการมกีารถือหุน้โดยนกัลงทนุบคุคลและ/หรือสถาบนัทีเ่ป็นต่างชาตใิห้มค่ีาเท่ากับ	1	หากไม่ใช่เท่ากับ	0	และ	Size	คอื	ตวัแปร

ควบคุม	วัดค่าจากค่าลอการิทึมของสินทรัพย์รวม

ACC = β
0
 + β

1
CFO + β

2
DCFO + β

3
CFO x DCFO + β

4
FOR + β

5
FOR x CFO + 

β
6
FOR x DCFO + β

7
FOR x CFO x DCFO + Control + ε



โครงสร้างการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติและคุณภาพก�าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 ตัวแบบโดยรวมมีค่า	 Sig.	 F	 หรือ	 P-value	 อยู่ที่	 0.000	 ซึ่งค่าดังกล่าวมีค่า

น้อยกว่าระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนด	คือ	0.05	ถือว่าตัวแบบมีความเหมาะสม	และเมื่อพิจารณาค่า	Adjusted	R
2
 

พบว่าตัวแปรอิสระสามารถร่วมกันอธิบายตัวแปรตามได้	15.94%	นอกจากนั้น	เมื่อพิจารณาผลตามที่คาดหวังไว้

ในการวจิยั	พบว่า	ค่าสมัประสทิธิ	์(β
1
)	ของตัวแปร	CFO	มีค่าเปน็ลบแต่ไม่พบนัยส�าคญั	และค่าสมัประสิทธิ์	(β

3
)	

ของตวัแปร	CFO*DCFO	มค่ีาเป็นบวกและมนัียส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	0.01	ซ่ึงผลเป็นไปตามทีผู่วิ้จยัได้คาดหวัง

ไว้	จึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยมีความระมัดระวังทางบัญชีโดยมีการรับรู้รายการขาดทุน

อย่างทันเวลา	ตามตัวแบบของ	Ball	และ	Shivakumar	(2005)	นอกจากนั้น	ในการวิจัยครั้งนี้ยังตั้งสมมติฐาน

ไว้ว่านักลงทุนต่างชาติช่วยให้คุณภาพก�าไรของบริษัทเพิ่มขึ้น	เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์	(β
7
)	ของตัวแปร	

FOR	×	CFO	×	DCFO	พบว่า	มีค่าเป็นบวกอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.01	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีนักลงทุน

ต่างชาตช่ิวยให้คณุภาพก�าไรสูงข้ึนเมือ่พิจารณาผ่านตวัแบบความระมดัระวังทางบญัชีของ	Ball	และ	Shivakumar	

(2005)	ดังนั้น	จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย	

	 การทดสอบเพ่ิมเติม	 (Robustness	 Check)	 เพ่ือพิจารณาผลกระทบของโครงสร้างการถือหุ้นโดย

ชาวต่างชาติ	ตามตัวแบบความไม่เท่าเทียมกันของการรับรู้รายการก�าไรและขาดทุน	(Asymmetric	Timeliness)	

ของ	 Basu	 (1997)	 ซ่ึงเป็นความแตกต่างระหว่างข่าวดีและข่าวร้ายโดยพิจารณาถึงความทันเวลาและ

ความมีเสถียรภาพของข้อมูลก�าไร	 ซ่ึง	 Asymmetric	 Timeliness	 สามารถใช้เป็นตัวแทนคุณภาพก�าไรได้	

งานวิจยัคร้ังนีจ้งึคาดว่าบริษัททีม่ผีูถื้อหุน้โดยชาวต่างชาตจิะช่วยให้คณุภาพก�าไรสูงข้ึน	เมือ่พิจารณาตามตวัแบบ

ของ	 Basu	 (1997)	 ซ่ึงความระมัดระวังทางบัญชีเป็นการอ้างอิงถึงความเร็วในการรับรู้ก�าไรเพ่ือสะท้อน

ข่าวร้ายและข่าวดี	(Givoly	et	al.,	2010)	โดยตัวแบบ	มีดังนี้

∆NP
t 
= β

0 
+ β

1
∆NP

t-1 
+ β

2
D∆NP

t-1 
+ β

3
D∆NP

t-1 
x

 
∆NP

t-1 
+ β

4
FOR + β

5
FOR x ∆NP

t-1  
+

β
6
FOR x D∆NP

t-1 
+ β

7
FOR x ∆NP

t-1 
x D∆NP

t-1 
+ Control + ε 

เมื่อ ∆NP
t

= การเปลี่ยนแปลงก�าไรสุทธิของกิจการปีที่	t	หารด้วยสินทรัพย์รวมปีที่	t-1

∆NP
t-1

= การเปลี่ยนแปลงก�าไรสุทธิของกิจการปีที่	t-1	หารด้วยสินทรัพย์รวมปีที่	t-1

D∆NP
t-1

= ตัวแปรหุ่น	(Dummy	variable)	พิจารณาจาก	∆NP
t-1
	หากมีค่าเป็นลบเท่ากับ	1	หากไม่ใช่

เท่ากับ	0	

FOR = ตัวแปรหุ่น	(Dummy	variable)	หากกิจการมีการถือหุ้นโดยนักลงทุนบุคคลและ/หรือสถาบัน

ที่เป็นต่างชาติให้มีค่าเท่ากับ	1	หากไม่ใช่เท่ากับ	0	

Control = ขนาดกิจการ	(Size)	วัดค่าจากค่าลอการิทึมของสินทรัพย์รวม

	 ในตัวแบบดังกล่าวบริษัทจะยังไม่รับรู้รายการก�าไรจนกว่าจะมีการเพิ่มข้ึนของกระแสเงินสดที่เกิดข้ึน

จริง	 จึงคาดว่าสัมประสิทธิ์ของ	β
1
	 จะมีค่าเป็นบวกอย่างมีนัยส�าคัญ	 ในทางตรงกันข้ามการรับรู้ผลขาดทุนที่ยัง



อนุวัฒน์ ภักดี ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

13ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562

ไม่เกิดข้ึนจริงทันทีจะส่งผลให้ก�าไรของบริษัทลดลง	 ซ่ึงผลดังกล่าวเกิดข้ึนจากการกลับรายการช่ัวคราวจะท�าให	้

β
3
	<	0	ซึ่งหมายถึงกิจการรับรู้รายการขาดทุนได้เร็วกว่าก�าไร	(Ball	&	Shivakumar	2005;	Givoly	et	al.,	2010)	

นอกจากนี้ค่าสัมประสิทธิ์	 β
3
	 และ	β

7
	 แสดงถึงความคงอยู่ส�าหรับการลดลงและเพิ่มขึ้นของรายการก�าไรหรือ

ระดับความระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทที่มีการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ	การวิจัยครั้งนี้จึงคาดว่าค่าสัมประสิทธิ์	

β
7
	 จะมีค่าเป็นลบอย่างมีนัยส�าคัญ	 เนื่องจากผู้ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติจะช่วยให้คุณภาพก�าไรของบริษัทสูงข้ึน	

เมื่อพิจารณาผ่านตัวแบบ	 Basu	 (1997)	 Earnings-based	 Model	 ซ่ึงได้แสดงผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์

ดังตารางที่	4	และผลการวิเคราะห์การถดถอยดังตารางที่	5	

ตำรำงที่ 4 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ตามตัวแบบ	Asymmetric	Timeliness	(Basu,1997)	

Variables ∆NP
t

∆NP
t-1

D∆NP
t-1

FOR Size

∆NP
t

1 -.170** 0.063 0.063 0.011

∆NP
t-1

-.097** 1 -.362** -0.001 0.034

D∆NP
t-1

0.062 -.863** 1 -.098** -.098**

FOR .087* .086* -.098** 1 .420**

Size 0.055 0.053 -.092** .433** 1

หมำยเหตุ:	**	Correlation	is	significant	at	the	0.01	level	(2-tailed),	*	Correlation	is	significant	at	the	0.05	level	

(2-tailed).	Spearman’s	rho	ด้านล่างซ้าย	Pearson	ด้านบนขวา	โดยที่	∆NP
t
	คือ	การเปลี่ยนแปลงก�าไรสุทธิของกิจการปีที่	

t	หารด้วยสินทรัพย์รวมปีที	่t-1,	∆NP
t-1
	คอื	การเปลีย่นแปลงก�าไรสุทธขิองกิจการปีที	่t-1	หารด้วยสินทรัพย์รวมปีที	่t-1,	D∆NP

t-1 

คือ	ตัวแปรหุ่น	(Dummy	variable)	พิจารณาจาก	∆NP
t-1
	หากมีค่าเป็นลบเท่ากับ	1	หากไม่ใช่เท่ากับ	0,	FOR	คือ	ตัวแปรหุ่น	

(Dummy	variable)	หากกิจการมกีารถือหุน้โดยนกัลงทนุบคุคลและ/หรือสถาบนัทีเ่ป็นต่างชาตใิห้มค่ีาเท่ากับ	1	หากไม่ใช่เท่ากับ	0	และ	

Size	คือ	ขนาดกิจการ	วัดค่าจากค่าลอการิทึมของสินทรัพย์รวม

	 จากตารางที่	4	ผลการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์แสดงให้เหน็ว่าไมม่ีปัญหาในการวเิคราะห์ถดถอยเพราะไมม่ี

ความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรอิสระ	 ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหา	 Multicollinearity	 ท�าให้การตีความหมายในการ

วิเคราะห์ถดถอยไม่ถูกต้อง	ส�าหรับผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงดังตารางที่	5
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14 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตำรำงที่ 5	ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตามตัวแบบ	Asymmetric	timeliness	(Basu,1997)	

 

Predicted 

sign

Model without control 

fixed effect

Model with control 

fixed effect

Coef. t-Stat P-value Coef. t-Stat P-value

(Constant)   -1.340 .181  -1.076 .282

∆NP
t-1

+ 0.229  0.581 .562 0.249  0.628 .530

D∆NP
t-1

? 0.625  2.810*** .005 0.615 	2.749*** .006

∆NP
t-1
X	D∆NP

t-1
- 1.173 	2.926*** .004 1.171 	2.914*** .004

FOR ? -0.007 -0.115 .909 -0.004 -0.071 .943

FOR	X	∆NP
t-1

? 0.238  1.272 .204 0.231  1.226 .221

FOR	X	D∆NP
t-1

? 0.030 	0.409 .682 0.028 	0.377 .707

FOR	X	∆NP
t-1
	X	D∆NP

t-1
- -0.513 -2.353** .019 -0.508 -2.320** .021

Size ? 0.062 	1.173 .241 0.057  1.042 .298

Size	X	∆NP
t-1

? -0.283 -0.677 .499 -0.296 -0.704 .482

Size	X	D∆NP
t-1

? -0.628 -2.700*** .007 -0.614 -2.621*** .009

Size	X	∆NP
t-1 
X	D∆NP

t-1
? -1.088 -2.931*** .003 -1.090 -2.927*** .004

Year	fixed	effect   No   Yes  

Industry	fixed	effect   No   Yes  

Adjusted R
2

  10.67%   10.34%  

F-stat   10.141***  7.067***

n   845   845  

หมำยเหตุ:	***,**,*	ระดับนัยส�าคัญที่	0.01,	0.05,	0.10	ตามล�าดับ	โดยที่	∆NP
t
	คือ	การเปลี่ยนแปลงก�าไรสุทธิของกิจการปีที่

t	หารด้วยสินทรัพย์รวมปีที	่t-1, ∆NP
t-1
	คอื	การเปลีย่นแปลงก�าไรสุทธขิองกิจการปีที	่t-1	หารด้วยสินทรัพย์รวมปีที	่t-1,	D∆NP

t-1 

คือ	ตัวแปรหุ่น	(Dummy	variable)	พิจารณาจาก	∆NP
t-1
	หากมีค่าเป็นลบเท่ากับ	1	หากไม่ใช่เท่ากับ	0,	FOR	คือ	ตัวแปรหุ่น	

(Dummy	variable)	หากกิจการมกีารถือหุน้โดยนกัลงทนุบคุคลและ/หรือสถาบนัทีเ่ป็นต่างชาตใิห้มค่ีาเท่ากับ	1	หากไม่ใช่เท่ากับ	0

และ	Size	คือ	ขนาดกิจการ	วัดค่าจากค่าลอการิทึมของสินทรัพย์รวม

∆NP
t 
= β

0 
+ β

1
∆NP
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+ β

2
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3
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4
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	 จากตารางที่	5	พบว่า	ตัวแบบโดยรวมมีค่า	Sig.	F	หรือ	P-value	อยู่ที่	0.000	ซึ่งค่าดังกล่าวมีค่าน้อย

กว่าระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนด	คือ	0.05	ถือว่าตัวแบบมีความเหมาะสม	และมีค่า	Adjusted	R
2
	เท่ากับ	10.67%	

นอกจากนั้น	เมื่อพิจารณาตามผลที่คาดหวัง	พบว่า	ค่าสัมประสิทธิ์	(β
1
)	ของตัวแปร	∆NP

t-1
	มีค่าเป็นบวกแต่ไม่

พบนัยส�าคัญทางสถิติ	และค่าสัมประสิทธิ์	(β
3
)	ของตัวแปร	∆NP

t-1
	X	D∆NP

t-1
	มีค่าเป็นบวกและมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 ซ่ึงไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้แสดงให้เห็นว่าบริษัทตัวอย่างในภาพรวมไม่ได้รับรู้รายการ

ขาดทุนเร็วกว่ารายการก�าไร	 แต่ผลการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่านักลงทุนต่างชาติช่วยให้คุณภาพก�าไรของบริษัท

เพิ่มขึ้น	 เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์	 (β
7
)	 ของตัวแปร	 FOR	X	∆NP

t-1
	 X	D∆NP

t-1
	 มีค่าเป็นลบอย่างมี

นัยส�าคัญที่ระดับ	 0.01	 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีนักลงทุนต่างชาติจะพยายามเพิ่มการรับรู้รายการขาดทุน

เร็วกว่ารายการก�าไรของบริษัท	จึงถือว่ามีความระมัดระวังทางบัญชีในการจัดท�างบการเงิน	

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 การวิจัยคร้ังนี้	 พบว่า	 การถือหุ้นโดยชาวต่างชาติช่วยเพ่ิมคุณภาพก�าไรให้กับบริษัทผ่านตัวแบบความ

ระมัดระวังทางบัญชี	 ซ่ึงนักลงทุนต่างชาติมีความเข้มแข็งในการก�ากับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดย

สามารถก�ากับติดตามการท�างานของฝ่ายบริหาร	 และช่วยให้การจัดท�ารายงานการเงินมีคุณภาพ	 ซ่ึงจะน�าไปสู่

ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูล	 รวมทั้งนักลงทุนต่างชาติยังมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน

ต่างประเทศที่หลากหลายเพ่ือใช้ในการตรวจสอบการด�าเนินงานได้อย่างอิสระ	 ดังนั้น	 ผลการวิจัยคร้ังนี้จึงให้

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติจะน�าไปสู่ความระมัดระวังทางบัญชีในการจัดท�ารายงาน

การเงินเพ่ือคณุภาพก�าไรทีสู่งข้ึน	สอดคล้องกับงานวิจยัของ	Beuselinck	และคณะ	(2017)	พบว่า	บริษัทมหาชน

ที่มีผู้ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติถือว่ามีกลไกการก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ	 โดยสามารถจ�ากัดการจัดการก�าไรของ

บริษัทได้	 และน�าไปสู่การมีคุณภาพก�าไร	 รวมทั้ง	 Guo	 และคณะ	 (2015)	 พบว่า	 กิจการที่มีสัดส่วนนักลงทุน

ตา่งชาตสิงูมีการจัดการก�าไรนอ้ยกว่ากจิการที่มนีักลงทุนต่างชาติต�่า	จากผลการวจิัยครัง้นี้จึงอาจสรปุไดว่้าบรษิทั

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการรายงานก�าไรที่มีคุณภาพ	(Earnings	Quality)	ผ่านตัวแบบ

ความระมัดระวังทางบัญชี	เมื่อบริษัทมีชาวต่างชาติถือหุ้น	

ข้อจ�ำกัดในกำรวิจัย

	 งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาคุณภาพก�าไรผ่านตัวแบบความระมัดระวังทางบัญชี	ซึ่งยังมีอีกหลายตัวแบบที่เป็น

ตัวแทนของคุณภาพก�าไร	ดังนั้น	งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาถึงตัวแปรคุณภาพก�าไร	โดยใช้ตัวแบบอื่น		ๆ 		เพื่อ

ยืนยันในผลการวิจัยคร้ังนี้	 นอกจากนั้น	 อาจพิจารณาถึงโครงสร้างการถือหุ้นในรูปแบบอื่น	 หรือทดสอบโดยใช้

ตัวแบบเช่นเดียวกับงานวิจัยครั้งนี้แต่ใช้ข้อมูลในระยะยาว	เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
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