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Abstract 

 This research examines the relation between level of financial distress and accruals-based 

earnings management. All firms in the sample are listed company in the Stock Exchange of Thailand 

(SET) over the period 2011-2015. The level of financial distress is measured by Altman’s EM – Score 

Model (Altman, Hartzell, & Peck, 1995) and accruals-based earnings management is measured 

by Kothari’s Performance-Matching Model (Kothari, Leone, & Wasley, 2005). The research found 

that level of financial distress is significantly negative with accruals-based earnings management. 

Distressed firms have lower accruals-based earnings management than non-distressed firms that 

are grey zone firms and healthy firms. Non-distressed firms engage in earnings management to 

avoid being classified as distressed firm or for management’s interest. The value gained from 

the research is to remind investors and users of financial statements of the financial report’s 

reliability. They should be careful when making decisions and be aware of the possibility that 

healthy companies might be engaging in earnings management and show no signs of financial 

distress. The relevant regulators should consider and establish laws and regulations to ensure

the accuracy and reliability of financial information reported by the companies.   

Keywords: financial distress, accruals-based earning management, EM–Score model, performance-

 matching model
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บทคัดย่อ

	 งำนวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับควำมเครียดทำงกำรเงิน	 (Level	

of financial distress)	 และกำรตกแต่งก�ำไร	 (Earnings	management)	 ของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่ำงปี	 พ.ศ.	 2554-2558	 โดยใช้	 EM–Score	 Model	 ของ	 Altman,	

Hartzell,	และ	Peck	(1995)	ในกำรวัดระดับควำมเครียดทำงกำรเงิน	และใช้	Performance-Matching	Model	

ของ	Kothari,	Leone,	และ	Wasley	(2005)	ในกำรค�ำนวณรำยกำรคงค้ำงตำมปกติเพื่อใช้ในกำรค�ำนวณระดับ

กำรตกแต่งก�ำไรจำกรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำร	ผลกำรศึกษำ	พบว่ำ	 ระดับภำวะควำมเครียด

ทำงกำรเงินและกำรตกแต่งก�ำไรผ่ำนรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดลุยพนิจิของผูบ้ริหำรมคีวำมสัมพันธ์กันในเชิงลบอย่ำง

มีนัยส�ำคัญทำงสถติิ	กล่ำวคือ	บรษิทัที่ประสบภำวะควำมเครยีดทำงกำรเงนิจะมีระดับกำรตกแต่งก�ำไรที่น้อยกว่ำ

บริษัททีไ่ม่ประสบควำมเครียดทำงกำรเงนิ	เนือ่งจำกบริษัททีไ่ม่ประสบภำวะควำมเครียดทำงกำรเงนินัน้จะท�ำกำร

ตกแต่งก�ำไรเพื่อปกปิดสภำวะควำมเครียดทำงกำรเงินของบริษัท	หรือเพื่อผลประโยชน์ของผู้บริหำร	งำนวิจัยใน

ครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้รำยงำนกำรเงินในกำรพิจำรณำถึงควำมน่ำเชื่อของรำยงำนทำงกำรเงิน	

ผู้ใช้รำยงำนทำงกำรเงินควรระมัดระวังในกำรตัดสินใจ	 และตระหนักถึงควำมเป็นไปได้ในกำรตกแต่งก�ำไรของ

ผูบ้ริหำรในบริษัททีแ่สดงผลประกอบกำรทีด่แีละไม่มสัีญญำณของควำมเครียดทำงกำรเงิน	รวมถึงหน่วยงำนก�ำกับ

ดแูลทีเ่ก่ียวข้องควรพิจำรณำก�ำหนดกฎระเบียบให้รัดกุมมำกยิง่ข้ึนเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กับผูใ้ช้รำยงำนกำรเงิน		

ค�ำส�ำคัญ:	ควำมเครียดทำงกำรเงิน	กำรตกแต่งก�ำไร	EM–Score	model	performance-matching	model
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บทน�ำ

	 จำกเหตุกำรณ์ในอดีต	กรณีกำรล้มละลำยของบริษัทขนำดใหญ่	 เช่น	Enron	Global	Crossing	และ	

WorldCom	 ได้ช้ีให้เห็นว่ำบริษัทที่มีควำมเส่ียงล้มละลำยมีแนวโน้มที่จะเก่ียวข้องกับกำรตกแต่งก�ำไรหรือทุจริต

เพ่ือปกปิดสภำวะควำมเครียดทำงกำรเงนิของกิจกำร	กำรศึกษำในอดตีได้ช้ีให้เหน็ว่ำควำมเครียดทำงกำรเงนินัน้มี

ควำมสมัพันธ์กับกำรตกแต่งก�ำไรของกิจกำร	เช่น	งำนวิจยัของ	Rosner	(2003)	ทีพ่บว่ำ	กิจกำรทีล้่มละลำยนัน้จะ

มแีรงจงูใจในกำรท�ำให้ผลประกอบกำรสูงเกินควำมเป็นจริงในช่วงปีก่อนทีจ่ะล้มละลำย	จงึท�ำให้ไม่ปรำกฏสัญญำณ

ของภำวะควำมเครียดทำงกำรเงินเป็นสัญญำณเตือนล่วงหน้ำ	 อย่ำงไรก็ตำม	 ทิศทำงของควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

กำรตกแต่งก�ำไรกับควำมเครียดทำงกำรเงินนั้นยังไม่ชัดเจนนัก	 เนื่องจำกบำงงำนวิจัยระบุว่ำภำวะควำมเครียด

ทำงกำรเงินและกำรตกแต่งก�ำไรมีควำมสัมพันธ์เป็นลบ	เช่น	งำนวิจัยของ	Demirkan	และ	Platt	(2009)	รวมถึง

งำนวิจยัของ	Ghazali,	Shafie,	และ	Sanusi	(2015)	ในขณะทีง่ำนวิจยับำงงำนระบวุ่ำภำวะควำมเครียดทำงกำรเงิน

และกำรตกแต่งก�ำไรมีควำมสัมพันธ์เป็นบวก	เช่น	งำนวิจัยของ	DeAngelo,	DeAngelo,	และ	Skinner	(1994)	

และงำนวิจัยของภัศรำ	พิริยมำนันท์	(2554)

	 ดังนั้น	 กำรศึกษำในคร้ังนี้จึงมุ่งยืนยันให้เห็นถึงลักษณะของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเครียดทำง

กำรเงิน	 และกำรตกแต่งก�ำไรในบริบทของประเทศไทย	 เพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้รำยงำน

กำรเงินของไทยในกำรพิจำรณำถึงควำมน่ำเช่ือถือและเพ่ิมควำมระมัดระวังในกำรใช้รำยงำนกำรเงินเมื่อกิจกำร

มีสถำนะทำงกำรเงินที่สุ่มเสี่ยงจะท�ำกำรตกแต่งก�ำไร	

วัตถุประสงค์

	 1.	เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเครียดทำงกำรเงิน	 (Financial	 distress)	 และกำรตกแต่ง

ก�ำไร	(Earnings	management)	ของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ระหว่ำงปี	พ.ศ.	2554-2558

	 2.	เพ่ือศึกษำถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับควำมเครียดทำงกำรเงิน	 (Level	 of	 financial distress) 

และกำรตกแต่งก�ำไร	(Earnings	management)	ของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่ำงปี	พ.ศ.	

2554-2558

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 1. ควำมเครียดทำงกำรเงิน (Financial distress)

	 	 คอื	สภำวะทีกิ่จกำรประสบกับควำมยำกล�ำบำกและไม่สำมำรถปฏบิตัติำมภำระผกูพันได้	ควำมเครียด

ทำงกำรเงินนี้อำจน�ำไปสู่กำรล้มละลำยของกิจกำร	 ในอดีตจึงได้มีกำรศึกษำเพ่ือที่จะสร้ำงแบบจ�ำลองในกำร

พยำกรณ์โอกำสในกำรล้มละลำย	 (Bankruptcy	 Prediction	 Model)	 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรเตือนภัยให้

นักลงทุนและผู้ใช้รำยงำนกำรเงินเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรตัดสินใจมำกยิ่งขึ้น	งำนวิจัยส่วนใหญ่ที่ต้องกำรวัด

สุขภำพทำงกำรเงินของกิจกำรจงึมกัใช้แบบจ�ำลองกำรพยำกรณ์โอกำสในกำรล้มละลำย	เช่น	งำนวิจยัของ	Rosner	

(2003)	Demirkan	และ	Platt	(2009)	และ	Ghazali	และคณะ	(2015)	เป็นต้น	โดยแบบจ�ำลองที่เหมำะสม
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กับตลำดของประเทศไทยและเป็นที่นิยมในงำนวิจัยอย่ำงกว้ำงขวำง	 (ประเสริฐ	 ลีฬหำวำสน์	 และมนวิกำ	

ผดุงสิทธิ์,	 2552)	 คือ	 EM–Score	Model	 ของ	 Altman,	 Hartzell,	 และ	 Peck	 (1995)	 ที่พัฒนำขึ้นส�ำหรับ

ประเทศในเศรษฐกิจเปิดใหม่	(Emerging	Market	Model	หรือ	EM)	ซึ่งมีสมกำร	ดังนี้	

Z= 6.56X
1
+3.26X

2
+6.72X

3
+1.05X

4

 X
1
	 :	อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่อสินทรัพย์รวม	(Net	working	capital	/	Total	assets)

 X
2
	 :	อัตรำส่วนก�ำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม	(Retained	earnings	/	Total	assets)

 X
3
	 :	อัตรำส่วนก�ำไรก่อนดอกเบี้ยและภำษีต่อสินทรัพย์รวม		(Earnings	before	interest	and	taxes/	

   Total assets)

 X
4
	 :	อัตรำส่วนมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นต่อมูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สิน	 (Book	 value	 of	

	 	 	 equity	/	Book	value	of	liabilities)

	 นอกจำกนั้น	 ยังมีงำนวิจัยที่น�ำกำรพยำกรณ์โอกำสในกำรล้มละลำยมำประยุกต์เพ่ือศึกษำเก่ียวกับ

กำรจัดกำรก�ำไรในบริษัทที่ล้มละลำย	เช่น	งำนวิจัยของ	Rosner	 (2003)	ที่ศึกษำบริษัทในสหรัฐอเมริกำจ�ำนวน	

293	บริษัท	โดยแบ่งเป็นบริษัทปกติจ�ำนวน	242	บริษัท	และบริษัทที่เข้ำข่ำยล้มละลำยจ�ำนวน	51	บริษัท	และ

พบว่ำ	บริษัทมแีนวโน้มทีจ่ะท�ำกำรตกแต่งก�ำไรเพ่ือปกปิดสภำวะควำมเครียดทำงกำรเงนิ	ท�ำให้บริษัททีล้่มละลำย

บำงบริษัทไม่เคยปรำกฏสัญญำณควำมเครียดทำงกำรเงินที่จะน�ำไปสู่กำรล้มละลำยนั้น	ๆ	มำก่อน

 2. กำรตกแต่งก�ำไร (Earning management)

	 กำรตกแต่งก�ำไร	 คือ	 กำรที่ผู ้บริหำรใช้ดุลยพินิจในรำยงำนและรำยกำรต่ำง	 ๆ	 ทำงกำรเงินเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนผลกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 ท�ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดควำมเข้ำใจผิดเก่ียวกับประสิทธิภำพในกำร

ด�ำเนินงำนของกิจกำร	หรือท�ำให้กระทบต่อผลของสัญญำที่ขึ้นอยู่กับกำรรำยงำนตัวเลขทำงบัญชี

	 ผู้บริหำรมีแนวโน้มที่จะท�ำกำรตกแต่งก�ำไรเพ่ือหลีกเลี่ยงสภำวะควำมเครียดทำงกำรเงิน	 เนื่องจำก

ควำมเครียดทำงกำรเงินอำจท�ำให้กิจกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันกับเจ้ำหนี้ได้	 ผู้บริหำรอำจจะสูญเสีย

โบนัสหรือถูกแทนที่	และท�ำให้นักลงทุนขำดควำมเชื่อมั่นในกิจกำร	(Liberty	&	Zimmerman,	1986)	

	 กำรศึกษำในอดีตได้น�ำแนวคิดของรำยกำรคงค้ำงมำใช้เป็นตัวช้ีวัดถึงกำรตกแต่งก�ำไร	 โดย	 Kothari,	

Leone,	 และ	 Wasley	 (2005)	 ได้พัฒนำแบบจ�ำลอง	 Performance–Matching	 ที่ได้ควบคุมปัจจัยด้ำน

ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน	 โดยเพิ่มอัตรำผลตอบแทนของสินทรัพย์เข้ำไปในสมกำรถดถอย	 เพื่อลดโอกำส

ควำมสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นระหว่ำงรำยกำรคงค้ำงตำมปกติกับผลกำรด�ำเนินงำน	ซึ่งแบบจ�ำลองนี้ได้ถูกน�ำไป

อ้ำงอิงส�ำหรับกำรวัดกำรตกแต่งก�ำไรในงำนวิจัยในอดีตเป็นจ�ำนวนมำก	 เช่น	 Demirkan	 และ	 Platt	 (2009)	

ที่ศึกษำเก่ียวกับอิทธิพลของสภำวะทำงกำรเงินของกิจกำรต่อกำรใช้รำยกำรคงค้ำงในดุลยพินิจของผู้บริหำร

ในธุรกิจอุตสำหกรรมของสหรัฐอเมริกำ	 ในช่วงปี	 2001-2003	พบว่ำ	 ถ้ำบริษัทส่งสัญญำณถึงควำมเครียดทำง
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กำรเงิน	 จะมีแนวโน้มที่จะเก่ียวข้องกับกำรจัดกำรรำยกำรคงค้ำง	 เนื่องจำกต้องกำรที่จะปกปิดและไม่ต้องกำร

ถูกจดัเป็นกิจกำรทีเ่ผชิญสภำวะควำมเครียดทำงกำรเงนิ	ซ่ึงถ้ำหำกประสบควำมส�ำเร็จในกำรตกแต่งก�ำไร	บริษัท

ก็อำจถูกจัดเป็นบริษัทที่มีสุขภำพทำงกำรเงินที่ดี	ท�ำให้งำนวิจัย	พบว่ำ	ควำมเครียดทำงกำรเงินและกำรตกแต่ง

ก�ำไรมีควำมสัมพันธ์เป็นลบ	 และ	 Ghazali	 และคณะ	 (2015)	 ที่วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งพฤติกรรมกำร

ฉวยโอกำสของผู้บริหำร	 กลไกกำรตรวจสอบ	 และควำมเครียดทำงกำรเงิน	 ต่อกำรตกแต่งก�ำไร	 ในบริษัท

ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ประเทศมำเลเซีย	พบว่ำ	 ผู้บริหำรมีแนวโน้มที่จะตกแต่งก�ำไรเพื่อผลประโยชน์

ส่วนตัวเมื่อบริษัทมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดี	ในขณะที่ผู้บริหำรมีแนวโน้มจะตกแต่งก�ำไรน้อยลงเมื่อบริษัทเผชิญกับ

สภำวะควำมเครียดทำงกำรเงิน	

	 จำกกำรกล่ำวถึงงำนวิจัยที่ศึกษำถึงควำมสัมพันธ์ของควำมเครียดทำงกำรเงินและกำรตกแต่งก�ำไร

ข้ำงต้น	จะพบว่ำ	ภำวะควำมเครียดทำงกำรเงินและกำรตกแต่งก�ำไรมีควำมสัมพันธ์เป็นลบ	ในขณะที่งำนวิจัยใน

ประเทศไทย	พบว่ำ	ภำวะควำมเครียดทำงกำรเงนิและกำรตกแต่งก�ำไรมคีวำมสัมพันธ์เป็นบวก	เช่น	งำนวิจยัของ

ภัศรำ	พิริยมำนันท์	 (2554)	ที่พบว่ำ	บริษัทที่มีควำมเครียดทำงกำรเงินจะมีแนวโน้มที่ผู้บริหำรจะท�ำกำรตกแต่ง

ก�ำไรมำกกว่ำบริษัทที่มีสถำนะทำงกำรเงินปกติ	ดังนั้น	ในงำนวิจัยชิ้นนี้จึงศึกษำเพื่อที่จะยืนยันควำมสัมพันธ์ของ

ควำมเครียดทำงกำรเงินและกำรตกแต่งก�ำไรของบริษัทในประเทศไทย	ซึ่งน�ำไปสู่สมมติฐำนในกำรวิจัย	ดังนี้

	 H1	:	 ควำมเครียดทำงกำรเงินมีควำมสัมพันธ์กับกำรตกแต่งก�ำไรผ่ำนรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจ

	 	 	 ของผู้บริหำร	 เพ่ือยืนยันถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเครียดทำงกำรเงินกับกำรตกแต่งก�ำไร

	 	 	 ผ่ำนรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำรในกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ

	 H2	:	 ระดับของภำวะควำมเครียดทำงกำรเงินมีควำมสัมพันธ์เชิงลบกับกำรตกแต่งก�ำไร	 ผ่ำนรำยกำร

	 	 	 คงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำร	 ถ้ำหำกกิจกำรมีแนวโน้มท่ีจะท�ำกำรตกแต่งก�ำไรเพ่ือปกปิด

	 	 	 และหลีกเลีย่งกำรถูกจดัเป็นกิจกำรทีม่ภีำวะควำมเครียดทำงกำรเงิน	ดงันัน้	ผูวิ้จยัจงึคำดว่ำกิจกำร

	 	 	 ที่มีระดับควำมเครียดทำงกำรเงินอยู่ในระดับที่ต�่ำมำกหรือคลุมเครือจะมีกำรตกแต่งก�ำไรผ่ำน

	 	 	 รำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำรมำกกว่ำกิจกำรที่ถูกจัดว่ำมีควำมเครียดทำงกำรเงิน

	 	 	 อยู่ในระดับสูง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 ข้อมูลทำงกำรเงินรำยปีของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ช่วงปี	พ.ศ.	2554-

2558	จำกฐำนข้อมูล	SETSMART	และฐำนข้อมูล	EIKON	ด้วยข้อมูลตั้งต้น	724	บริษัท	3,620	ตัวอย่ำง	โดย

ผู้วิจัยท�ำกำรตัดข้อมูลกลุ่มอุตสำหกรรมกำรเงิน	 เนื่องจำกโครงสร้ำงทำงกำรเงินของกิจกำรเหล่ำนี้แตกต่ำงจำก

อุตสำหกรรมทั่วไป	จ�ำนวน	123	บริษัท	615	ตัวอย่ำง	และกิจกำรที่เข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอนและอยู่ระหว่ำงกำร

ฟื้นฟูกิจกำร	จ�ำนวน	40	บริษัท	200	ตัวอย่ำง	ซึ่งเป็นกิจกำรที่ประสบปัญหำควำมเครียดทำงกำรเงินอยู่แล้ว	รวม

ถึงกิจกำรที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน	 และกิจกำรที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีค่ำสูงหรือต�่ำเกินไป	 จ�ำนวน	 52	 บริษัท

260	ตัวอย่ำง	เพื่อให้งำนวิจัยครั้งนี้แสดงถึงค่ำเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำงในตลำดหลักทรัพย์ของประเทศไทยอย่ำง
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ระดับภาวะความเครียดทางการเงินและการตกแต่งก�าไรผ่านรายการคงค้างภายใต้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

เหมำะสม	 ท�ำให้งำนวิจัยนี้มีจ�ำนวนตัวอย่ำงคงเหลือที่ใช้ในกำรศึกษำทั้งสิ้น	 509	 บริษัท	 จ�ำนวนทั้งส้ิน	 2,490	

ตัวอย่ำง

	 ในกำรทดสอบสมมติฐำน	 ผู้วิจัยจะใช้กำรวิเครำะห์เชิงถดถอยพหุ	 (Multiple	 Regression	 Analysis)	

โดยเลือกใช้	 EM–Score	 Model	 ของ	 Altman	 และคณะ	 (1995)	 ที่พัฒนำข้ึนส�ำหรับประเทศในเศรษฐกิจ

เปิดใหม่	 (Emerging	Market	Model	หรือ	EM)	ที่เหมำะสมกับประเทศไทย	ในกำรวัดระดับควำมเครียดทำง

กำรเงิน	(ประเสริฐ	ลีฬหำวำสน์	และมนวิกำ	ผดุงสิทธิ์,	2552)	โดยมีแบ่งระดับควำมเครียดทำงกำรเงินเป็น	ดังนี้

	 1.	Distressed	zone	หมำยถึง	มีควำมเครียดทำงกำรเงิน	มีควำมเป็นไปได้สูงมำกที่จะล้มละลำย

	 2.	Grey	zone	หมำยถึง	ควำมเครียดทำงกำรเงินคลุมเครือ	อำจจะล้มละลำยหรือไม่ก็ได้

	 3.	Safe	zone	หมำยถึง	มีสุขภำพทำงกำรเงินที่ดี	มีควำมเป็นไปได้น้อยมำกที่จะล้มละลำย	

	 และใช้แบบจ�ำลองของ	 Kothari	 และคณะ	 (2005)	 ในกำรค�ำนวณรำยกำรคงค้ำงตำมปกติเพ่ือใช้ใน

กำรค�ำนวณระดบักำรตกแต่งก�ำไรจำกรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดลุยพินจิของผูบ้ริหำร	ซ่ึงเป็นแบบจ�ำลองทีถู่กใช้และ

อ้ำงถึงในงำนวิจัยในกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรตกแต่งก�ำไรมำอย่ำงต่อเนื่อง	เช่น	Ghazali	และคณะ	(2015)	และ	

Demirkan	และ	Platt	(2009)	เป็นต้น

	 จำกกำรศึกษำแนวคิดและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง	พบว่ำ	มีปัจจัยอื่น	ๆ	ที่อำจมีผลต่อกำรตกแต่งก�ำไรผ่ำน

รำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำรและควำมเครียดทำงกำรเงินของกิจกำร	เพื่อควบคุมผลกระทบของ

ปัจจัยอื่นที่อำจมีผลต่อตัวแปรที่สนใจในกำรวิจัย	 ผู้วิจัยจึงก�ำหนดตัวแปรควบคุมขึ้น	 ได้แก่	 1.	 ปัจจัยขนำดของ

กิจกำร	(Size)	อ้ำงองิงำนวิจยัในอดตี	พบว่ำ	ขนำดของกิจกำรนัน้มคีวำมสัมพันธ์ต่อกำรเพ่ิมข้ึนของขนำดรำยกำร

รำยกำรคงค้ำงตำมดุลยพินิจของผู้บริหำร	(Becker,	Defond,	Jiambalvo,	&	Subramanyam,	1998;	Ghazali	

et	al.,	2015)	2.	ปัจจยัควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร	(Profitability)	จำกกำรศึกษำในอดตี	พบว่ำ	อตัรำผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย์รวม	 หรือ	 ROA	 มีควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร	 อีกทั้งกำรที่กิจกำร

ม	ีROA	ทีส่งูอำจจะเป็นแรงจงูใจให้ผูบ้ริหำรตกแต่งก�ำไรและแสดงให้เห็นว่ำกิจกำรมคีวำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

ในอนำคต	(Demirkan	&	Platt,	2009)	งำนวิจัยของ	Dechow,	Sloan,	และ	Sweeney	(1995)	พบว่ำ	ROA	

ที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินทรัพย์ของกิจกำร	 จะมีผลต่อรำยกำรคงค้ำงที่สูงเกินปกติ

จำกดลุยพินจิของผู้บริหำร	และ	3.	ปัจจยัสัดส่วนกำรก่อหนี	้(Leverage)	คอื	Debt	ratio	(D/A)	อ้ำงองิจำกงำนวิจยั

ของ	กฤษณำ	กัมปนำทโกศล	และชำญชัย	ตั้งเรือนรัตน์	(2551)	และ	Ghazali	และคณะ	(2015)	พบว่ำ	สัดส่วน

กำรก่อหนี้ของกิจกำรมีควำมสัมพันธ์กับกำรเพิ่มข้ึนของขนำดรำยกำรรำยกำรคงค้ำงตำมดุลยพินิจของผู้บริหำร	

จำกข้อมูลข้ำงต้น	งำนวิจัยจะมีสมกำรที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน	ดังนี้

	 สมกำรที่ใช้ทดสอบ	 H1:	DACC
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	 สมกำรที่ใช้ทดสอบ	 H2:	DACC
it
 = α

0
 + α

1
(DUM_GREY)

it
 + α

2
(DUM_DISTRESS)

it
 + 

    α
3
(SIZE)

it
 + α

4
(PROFIT)

it
 + α

5
(LEV)

it
 + β

i
 + u

it



131ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

พิมลพรรณ สืบศรี และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

DACC	 :	 รำยกำรคงค้ำงที่เกินกว่ำปกติ	(Discretionary	accruals)	

FIN_DISTRESS	 :	 คะแนนควำมเครียดทำงกำรเงิน	(EM–Score)	

DUM_GREY	 :	 มีค่ำเป็น	1	เมื่อเป็นกิจกำรที่อยู่ใน	Grey	zone	หำกถูกจัดอยู่	Zone	อื่นจะมีค่ำเท่ำกับ	0

DUM_DISTRESS	 :	 มีค่ำเป็น	 1	 เมื่อเป็นกิจกำรที่อยู่ใน	Distressed	 zone	หำกถูกจัดอยู่	 Zone	อื่นจะมีค่ำ

	 	 เท่ำกับ	0

SIZE	 :	 ขนำดของกิจกำร	(log	ฐำนสิบของขนำดสินทรัพย์รวมเฉลี่ย)

PROFIT	 :	 ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของกิจกำร	(ROA)

LEV	 :	 กำรก่อหนี้ของกิจกำร	(Debt	ratio)		

it	 :	 บริษัทที่	i	โดย	i	=	1,	2,	…	509	ในแต่ละปีที่	t

	 ในกำรทดสอบสมมติฐำนที่	 1	 จะเป็นกำรทดสอบหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเครียดทำงกำรเงินกับ

กำรตกแต่งก�ำไรผ่ำนรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำร	ในขณะที่สมกำรที่	(2)	จะใช้ทดสอบสมมติฐำน

ที่	2	โดยระบุภำวะทำงกำรเงินของกิจกำรออกเป็น	3	กลุ่มตำมแบบจ�ำลอง	EM–Score	ของ	Altman	และคณะ	

(1995)	ว่ำมีควำมสัมพันธ์กับกำรตกแต่งก�ำไรผ่ำนรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำรอย่ำงไร

ผลกำรวิจัย

 1. ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนำของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ

	 	 1.1	 จ�ำนวนและสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่ำงแบ่งตำมเกณฑ์ระดับควำมเครียดทำงกำรเงินจำก	 EM–	

Score Model

ตำรำงที่ 1	จ�ำนวนและสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่ำงแบ่งตำมเกณฑ์ระดับควำมเครียดทำงกำรเงิน

Year Safe zone % Grey zone % Distressed zone % Total

2554 310 62.25% 102 20.48% 86 17.27% 498

2555 311 62.45% 105 21.08% 82 16.47% 498

2556 306 61.45% 101 20.28% 91 18.27% 498

2557 306 61.45% 94 18.88% 98 19.68% 498

2558 291 58.43% 101 20.28% 106 21.29% 498

Total 1,524 61.20% 503 20.20% 463 18.60% 2,490

	 จำกตำรำงข้ำงต้น	แสดงให้เห็นถึงกำรแบ่งกลุม่ตวัอย่ำงออกเป็น	3	กลุม่	โดยใช้เกณฑ์ระดบัควำมเครียด

ทำงกำรเงินที่ได้จำก	EM-Score	Model	 ได้แก่	กลุ่มที่มีจ�ำนวนมำกที่สุด	คือ	Safe	zone	กลุ่มที่มีสุขภำพทำง

กำรเงินที่ดี	มีค่ำ	EM-Score	น้อยกว่ำ	1.1	คิดเป็น	61.20%	ของกลุ่มตัวอย่ำง	รองลงมำ	คือ	กลุ่ม	Grey	zone	

กลุ่มที่มีควำมเครียดทำงกำรเงินคลุมเครือ	 อำจจะล้มละลำยหรือไม่ก็ได้	 มีค่ำ	 EM-Score	อยู่ระหว่ำง	 1.1-2.6	
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ระดับภาวะความเครียดทางการเงินและการตกแต่งก�าไรผ่านรายการคงค้างภายใต้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

จ�ำนวน	 20.20%	 ของกลุ่มตัวอย่ำง	 และกลุ่มที่มีจ�ำนวนน้อยที่สุด	 คือ	 กลุ่ม	 Distressed	 zone	 หรือ	 กลุ่มที่มี

ภำวะควำมเครียดทำงกำรเงิน	มีควำมเป็นไปได้สูงมำกที่จะล้มละลำย	มีค่ำ	EM-Score	อยู่มำกกว่ำ	2.6	จ�ำนวน	

18.60%	ของกลุ่มตัวอย่ำง	

	 	 1.2	กำรเปรียบเทียบเชิงสถิติของรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำรระหว่ำงแต่ละระดับ 

ควำมเครียดทำงกำรเงินจำก	EM-Score	ของกลุ่มตัวอย่ำง

ตำรำงท่ี 2	กำรเปรียบเทยีบเชิงสถิตริะหว่ำงรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดลุยพินจิของผูบ้ริหำรกับระดบัควำมเครียดทำงกำรเงิน

DACC/ TA
i,t-1

Safe zone Grey zone Distressed  zone

Mean 0.1140 0.1004 0.0977

Minimum 0.0001 0.0001 0.0006

Maximum 5.3344 1.0246 1.6016

Standard deviation 0.1964 0.1189 0.1223

	 จำกตำรำงแสดงให้เห็นว่ำ	กลุม่ทีอ่ยู่ในระดบั	Safe	zone	นัน้มค่ีำเฉลีย่ของรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดลุยพินจิ

ของผู้บริหำรมำกที่สุด	รองลงมำ	คือ	กลุ่มที่อยู่ในระดับ	Grey	zone	และระดับ	Distressed	zone	ตำมล�ำดับ	

จำกข้อมูลเชิงสถิติตัวอื่น	ๆ	นั้น	ชี้ให้เห็นว่ำ	กลุ่ม	Safe	zone	นั้นมีช่วงของระดับรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจ

ของผู้บริหำรค่อนข้ำงกว้ำงกว่ำอีก	 2	 กลุ่มที่เหลือ	 โดยเมื่อน�ำแต่ละกลุ่มมำเปรียบเทียบกันด้วย	 t-test	 จะได้

ผลกำรเปรียบเทียบดังตำรำง	ต่อไปนี้

	 	 1.2.1	กำรจับคู ่เปรียบเทียบเชิงสถิติของรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำรระหว่ำง

แต่ละกลุ่ม

ตำรำงที่ 3	กำรจับคู่เปรียบเทียบเชิงสถิติของรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำรระหว่ำงแต่ละกลุ่ม

 

 

(1) (2) (3)

Safe zone Grey zone Safe zone Distress zone Grey zone Distress zone

Mean 0.114 0.100 0.114 0.098 0.100 0.098

Variance 0.039 0.014 0.039 0.015 0.014 0.015

Observations 1524 503 1524 463 503 463

t Stat 1.860 2.147 0.352

P(T<=t) one-tail 0.032 0.016 0.363

t Critical one-tail 1.646 1.646 1.647
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พิมลพรรณ สืบศรี และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

	 จำกกำรเปรียบเทียบคู่ที่	(1)	พบว่ำ	กลุ่ม	Safe	zone	นั้นมีค่ำเฉลี่ยของรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจ

ของผู้บริหำรมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของกลุ่ม	Grey	zone	ที่ระดับควำมเชื่อมั่น	95%	หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ	กลุ่ม	Safe	

zone	มีกำรตกแต่งก�ำไรมำกกว่ำกลุ่ม	Grey	zone	อย่ำงมีนัยส�ำคัญนั่นเอง

	 จำกกำรเปรียบเทียบคู่ที	่ (2)	 จะแสดงให้เห็นว่ำ	 กลุ่ม	 Safe	 zone	 นั้นมีค่ำเฉลี่ยของรำยกำรคงค้ำง

ภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำรมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของกลุ่ม	Distress	zone	ที่ระดับควำมเชื่อมั่น	95%	นั่นคือ	กลุ่ม	

Safe	zone	มีกำรตกแต่งก�ำไรมำกกว่ำกลุ่ม	Distress	zone	อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

	 จำกกำรเปรียบเทียบคู่ที่	(3)	ระหว่ำงกลุ่ม	Grey	zone	และกลุ่ม	Distress	zone	จะพบว่ำ	กลุ่มทั้ง	2	

นั้นมีค่ำเฉลี่ยของรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำรไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 จึงกล่ำวได้ว่ำ

กำรตกแต่งก�ำไรของกลุ่มตัวอย่ำงทั้ง	2	กลุ่มไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติ

 2. กำรทดสอบสมมติฐำนงำนวิจัย

	 	 2.1	สมมติฐำนที่	 1	 ควำมสัมพันธ์ของควำมเครียดทำงกำรเงินและกำรตกแต่งก�ำไรผ่ำนรำยกำร

คงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำรจำก	Fixed-Effects	Regression	Model

ตำรำงที่ 4	ควำมสัมพันธ์ของควำมเครียดทำงกำรเงินและกำรตกแต่งก�ำไรผ่ำนรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของ

	 ผู้บริหำรจำก	Fixed-Effects	Regression	Model

Y_DACC Coef. Std. Err. t-stat p-value

FIN_DISTRESS -.034 .015 -2.200 0.028*

LEV .051 .033 1.520 0.130

PROFIT .185 .073 2.540 0.011*

SIZE -.011 .039 -0.290 0.772

_CONS .176 .260 2.090 0.042

R-squared	:	0.332																													

	 จำกตำรำง	 พบว่ำ	 ควำมเครียดทำงกำรเงินนั้นมีควำมสัมพันธ์กับกำรตกแต่งก�ำไรผ่ำนรำยกำรคงค้ำง

ภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำรในทิศทำงลบ	 กล่ำวคือ	 เมื่อบริษัทมีระดับควำมเครียดทำงกำรเงินท่ีเพิ่มมำกข้ึน	

บริษัทจะท�ำกำรตกแต่งก�ำไรผ่ำนรำยกำรภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำรลดน้อยลง	 ส�ำหรับตัวแปรควบคุม	 ได้แก่	

สัดส่วนกำรก่อหนี้	(Leverage)	และขนำดของกิจกำร	(Size)	ไม่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยส�ำคัญกับกำรตกแต่ง

ก�ำไร	แต่ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร	 (Profitability)	 จะมีควำมสัมพันธ์กับกำรตกแต่งก�ำไรผ่ำนรำยกำรคงค้ำง

ภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำรอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	ด้วยระดับควำมเชื่อมั่นที่	95%

* 95% Confidence interval
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ระดับภาวะความเครียดทางการเงินและการตกแต่งก�าไรผ่านรายการคงค้างภายใต้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

	 	 2.2	สมมติฐำนที่	 2	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรตกแต่งก�ำไรผ่ำนรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของ

ผู้บริหำรและระดับของควำมเครียดทำงกำรเงินโดย	Fixed-effects	Regression	Model

ตำรำงที่ 5	ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรตกแต่งก�ำไรผ่ำนรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำรและระดับของ

	 ควำมเครียดทำงกำรเงินโดย	Fixed-effects	Regression	Model

Y_DACC Coef. Std. Err. t-stat p-value

DUM_GREY -.050 .024 -2.100 0.036*

DUM_DISTRESS -.063 .031 -2.060 0.040*

LEV .051 .034 1.520 0.130

PROFIT .186 .073 2.550 0.011*

SIZE -.009 .040 -0.210 0.830

_CONS

R-squared	:	0.330																																																

	 จำกตำรำงจะแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับควำมเครียดทำงกำรเงินและกำรตกแต่งก�ำไร

ผ่ำนรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำร	ที่ตัวแปรระดับควำมเครียดทำงกำรเงินกลุ่ม	Grey	zone	และ	

Distress	 zone	 นั้นมีควำมสัมพันธ์กับรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำรอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิต	ิ

ด้วยระดับควำมเชื่อมั่นที่	95%	โดย	กลุ่ม	Grey	zone	มีค่ำสัมประสิทธิ์	(Coefficients)	เท่ำกับ	-.050	และกลุ่ม	

Distress	zone	ที่มีค่ำสัมประสิทธิ์ติดลบมำกกว่ำกลุ่ม	Grey	zone	ซึ่งเท่ำกับ	-.063	พบว่ำ	ทั้ง	2	กลุ่มนั้นมีควำม

สัมพันธ์กับกำรตกแต่งก�ำไรผ่ำนรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำรในทิศทำงลบ	 โดยสอดคล้องกับ

ผลกำรศกึษำในสมมตฐิำนที	่1	คอื	บริษัทมรีะดบัควำมเครียดทำงกำรเงนิทีเ่พ่ิมมำกข้ึน	บริษัทจะท�ำกำรตกแต่งก�ำไร

ผ่ำนรำยกำรภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำรลดน้อยลง	 บริษัทที่มีระดับควำมเครียดทำงกำรเงินอยู่ในระดับ	 Grey	

zone	นัน้จะมรีะดบักำรตกแต่งก�ำไรทีม่ำกกว่ำบริษัททีม่รีะดบัควำมเครียดทำงกำรเงนิอยูใ่นระดบั	Distress	zone

 3. อภิปรำยผล

	 ระดบัภำวะควำมเครียดทำงกำรเงนิและกำรตกแต่งก�ำไรผ่ำนรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดลุยพินจิของผูบ้ริหำร

มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงลบอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	 กล่ำวคือ	 ยิ่งบริษัทมีระดับควำมเครียดทำงกำรเงินที่

เพ่ิมมำกข้ึนจะยิง่มกีำรตกแต่งก�ำไรผ่ำนรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดลุยพินจิของผูบ้ริหำรลดน้อยลง	ซ่ึงผลกำรศึกษำจำก

กำรวิเครำะห์เชิงสถิติด้วย	 t-test	 นั้นเป็นไปในทิศทำงเดียวกับกำรทดสอบสมมติฐำนด้วยสมกำร	 Regression

อกีทัง้ยงัสอดคล้องกับงำนวิจยัของ	Demirkan	และ	Platt	(2009)	และ	Ghazali	และคณะ	(2015)	ทีพ่บว่ำ	ผูบ้ริหำร

นั้นจะท�ำกำรตกแต่งก�ำไรน้อยลงเมื่อบริษัทเผชิญกับภำวะควำมเครียดทำงกำรเงิน	โดย	Demirkan	และ	Platt	

(2009)	ได้อธบิำยถึงเหตผุลทีท่�ำให้ผูบ้ริหำรตกแต่งก�ำไรมำกข้ึนเมือ่บริษัทมผีลกำรด�ำเนนิงำนทีด่แีละตกแต่งก�ำไร

* 95% Confidence interval

.160 .261 2.110 0.039
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พิมลพรรณ สืบศรี และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

น้อยลงเมือ่บริษัทถูกจดัว่ำมคีวำมเครียดทำงกำรเงนิไว้ว่ำ	เนือ่งจำกผูบ้ริหำรนัน้ต้องกำรปกปิดสภำวะควำมเครียด

ทำงกำรเงินของบริษัทจงึได้ท�ำกำรตกแต่งก�ำไรข้ึน	เมือ่บริษัทถูกบดิเบอืนผลกำรด�ำเนนิงำนและตวัเลขทำงกำรเงิน

แล้ว	จึงท�ำให้บริษัทไม่ปรำกฏว่ำมีภำวะควำมเครียดทำงกำรเงิน	เช่นเดียวกับผลกำรศึกษำของ	Rosner	(2003)	

ที่พบว่ำบริษัทที่ล้มละลำยบำงบริษัทนั้นกลับไม่เคยปรำกฏสัญญำณควำมเครียดทำงกำรเงินที่จะน�ำไปสู่กำร

ล้มละลำยนัน้	ๆ 	มำก่อน	รวมถึงเมือ่บริษัทมผีลกำรด�ำเนนิงำนทีด่จีริง	ๆ 	โดยปรำศจำกซ่ึงควำมเครียดทำงกำรเงนิ	

ผูบ้ริหำรก็มกัจะมแีนวโน้มทีจ่ะตกแต่งก�ำไรเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน	ส�ำหรับในกรณทีีบ่ริษัทมกีำรตกแต่งก�ำไรน้อย

ลงเมือ่บริษัทเผชิญกับควำมเครียดทำงกำรเงิน	Demirkan	และ	Platt	(2009)	ยงัได้อธบิำยไว้อกีว่ำจะเกิดข้ึนเมือ่

บริษัทนั้นไม่มีส�ำรองทำงบัญชีที่จะไว้ใช้ในกำรตกแต่งก�ำไรเหลืออีกแล้ว	 สภำพทำงกำรเงินย�่ำแย่จนไม่สำมำรถ

ปกปิดได้	หรือผู้บริหำรเหน็ดเหนื่อยกับกำรปกปิดภำวะควำมเครียดทำงกำรเงินที่บริษัทประสบมำอย่ำงยำวนำน

สรุปผลกำรวิจัย

	 กำรวิจัยเพ่ือเพ่ือศึกษำถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับควำมเครียดทำงกำรเงิน	 (Level	 of	 financial	

distress)	 และกำรตกแต่งก�ำไร	 (Earnings	 management)	 ในคร้ังนี้	 ใช้ข้อมูลทำงกำรเงินรำยปีของบริษัท

ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่ำงปี	พ.ศ.	2554-2558	จำกกำรวิเครำะห์เชิงถดถอยพหุ

เพื่อทดสอบสมมติฐำนกับกลุ่มตัวอย่ำงที่ผ่ำนกำรจัดกระท�ำข้อมูลทั้งหมดจ�ำนวน	 509	บริษัท	 รวมทั้งสิ้น	 2,490	

ตัวอย่ำง	พบว่ำ	สำมำรถยอมรับสมมติฐำนทั้ง	2	สมมติฐำน	กล่ำวคือ	บริษัทที่แสดงผลประกอบกำรที่ดี	เผชิญ

กับระดับควำมเครียดทำงกำรเงินต�่ำ	 มีแนวโน้มที่จะท�ำกำรตกแต่งก�ำไรผ่ำนรำยกำรคงค้ำงภำยใต้ดุลยพินิจของ

ผู้บริหำรมำกขึ้น

	 กำรตกแต่งก�ำไรโดยผู้บริหำรของบริษัทเป็นกำรบิดเบือนประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนจริงของบริษัท	

รวมถึงลดควำมน่ำเช่ือถือและถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงินทีอ่ำจส่งผลโดยตรงต่อกำรตดัสินใจของผูใ้ช้รำยงำน

ทำงกำรเงิน	 ดังนั้น	 ผู้ใช้รำยงำนทำงกำรเงินควรระมัดระวังในกำรตัดสินใจ	 และตระหนักถึงควำมเป็นไปได้ใน

กำรตกแต่งก�ำไรของผู้บริหำรในบริษัทที่แสดงผลประกอบกำรที่ดีและไม่มีสัญญำณของควำมเครียดทำงกำรเงิน	

นอกจำกนี้	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เก่ียวข้องควรพิจำรณำก�ำหนดกฎระเบียบให้รัดกุมมำกยิ่งข้ึนเพ่ือสร้ำง

ควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้รำยงำนกำรเงิน

	 งำนวิจัยในครั้งนี้มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงจำกฐำนข้อมูล	SETSMART	และ	EIKON	

เท่ำนั้น	 และมีกำรใช้แบบจ�ำลองในกำรพยำกรณ์ตัวแปรในกำรศึกษำเพียงชนิดละ	 1	 ตัวแปร	 ส�ำหรับผู้ที่สนใจ

ศึกษำเร่ืองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับภำวะควำมเครียดทำงกำรเงินและกำรตกแต่งก�ำไรผ่ำนรำยกำรคงค้ำง

ภำยใต้ดุลยพินิจของผู้บริหำร	อำจใช้แบบจ�ำลองอื่น	ๆ	เป็นตัวแทนในกำรวัดค่ำตัวแปร	เพื่อเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือ

และลดข้อจ�ำกัดทีเ่กิดจำกกำรใช้แบบจ�ำลองเพียงรูปแบบเดยีวรวมถึงอำจจะก�ำหนดตวัแปรควบคมุเป็นปัจจยัอืน่

ที่อำจส่งผลกับระดับภำวะควำมเครียดทำงกำรเงินและกำรตกแต่งก�ำไรนอกเหนือจำกที่ปรำกฏในกำรศึกษำ

ในครั้งนี้เพื่อให้ได้ผลกำรศึกษำที่มีควำมน่ำเชื่อถือมำกยิ่งขึ้น
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