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 การกำกับดูแลกิจการ หรือ บรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG) คือ เคร่ืองมือกำกับควบคุม
กิจการเพ่ือรักษาสมดุลของสิทธิและหนาท่ีของผูมีสวนไดเสียในกิจการ ซึ่งไดแก ผูบริหาร กรรมการบริษัท 
ผูถือหุน  และ ผูมีสวนไดเสียอื่นๆเพื่อใหกิจการดำเนินการบรรลวุัตถุประสงคของกิจการเปนสำคัญ (OECD, 
2004)    การกำกับดูแลกิจการมีความสำคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะสำหรับประเทศซึ่งจำเปนตองพึ่งพาเงินลงทุน
จากตางประเทศ เชนประเทศไทย การกำกับดูแลกิจการจะชวยสรางความม่ันใจใหกับเจาของเงินวาจะไดรับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Shleifer & Vishny, 1997)เน่ืองจากการกำกับดูแลกิจการชวยลดปญหา
ความขัดแยงของผลประโยชน(Confl ict of Interest) ระหวางผูบริหาร และ เจาของกิจการ และชวยปองกัน
พฤติกรรมการฉกฉวยผลประโยชนของผูบริหาร สงผลใหผูบริหารใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
ลดตนทุนทางการเงนิ  โดยสรุปจากการกำกบัดูแลกจิการชวยลดการตกแตงกำไร และเพ่ิมผลการประกอบการของ
กิจการใหดีขึ้น 

 บทความนี้มุงทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลกิจการ การจัดการกำไรและผลการดำเนิน
งานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทถือวาเปนหนึ่งในกลไกสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ การคัดสรร
คณะกรรมการบริษัทใหมีโครงสรางองคประกอบคุณลักษณะที่ดีจะชวยถวงดุลอำนาจผูบริหารมิใหใชอำนาจ

ในทางท่ีไมชอบ ซึ่งสามารถลดการจัดการกำไร และ เพิ่มผลประกอบการของกิจการ นอกจากนี้ผูเขียนได
มุงเนนทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวกับผลกระทบของคณะกรรมการบริษัทตอการจัดการกำไรและผลการดำเนินงาน
ของบริษัท และไดอธิบายถึงทฤษฏีที่เกี่ยวของ ดังเชนทฤษฏีตัวแทน (Agency theory) และทฤษฏีเกี่ยวกับ
แรงจูงใจผูบริหาร (Positive Accounting Theory) เปนตน
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ABSTRACT

Corporate governance is a set of control mechanisms to achieve the objectives 
of the company by balancing the relationships between the company’s management, 
its board, its shareholders and other stakeholders (OECD 2004). The presence of 
good corporate governance, within an individual company and across an economy as 
a whole, helps to provide a degree of investor confi dence (Shleifer & Vishny, 1997).  
This is necessary for the emerging market, including Thailand.  In addition, effective 
corporate governance can reduce the confl ict of interest between management and 
shareholders as well as prevent the management being opportunistic. Management is 
encouraged to use resources more effi  ciently. The cost of capital is also lower.  As 
a result, the fi rm is able to reduce earnings management and to increase fi nancial 
performance. 

This paper offers literatures related to corporate governance, earnings manage-
ment, and fi rm performance.  The board of directors is one of the most important 
corporate governance mechanisms. It is believed that well selected boards with good 
structure and characteristics can decrease the likelihood of management’s abuse of 
power in the fi rm and increase fi rm performance.  Besides, the authors focus on the 
literature about the impact of the board of directors on earnings management and 
fi rm performance.  They also explain on related theories such as agency theory in 
this paper.  

Keywords : Corporate Governance, Board of Directors, Earnings Management, 
Firm Performance
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º·¹Ó • •
ภายหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ  ในป พ.ศ. 2544-

2545 ไดมีการเผยแพรเกี่ยวกับวิธีการตกแตงตัวเลข
ทางบัญชขีองผูบรหิาร  ยกตัวอยางเชน บรษิทั Enron 
ซึ่งเปนบริษัทยักษใหญในวงการธุรกิจคาพลังงานของ
สหรัฐ ไดมีการปกปดและตกแตงตัวเลขทางบัญชี 
ดวยวิธกีารโอนถายตัวเลขการกูยมืเงินหรือการกอหน้ี
จำนวนมากมาย และผลขาดทุนของบริษัท ออกจาก
งบการเงินของบริษัทไปยังนิติบุคคลจัดตั้ง ที่เรียกวา 
นิติบุคคลเฉพาะ (Special Purpose Entities: SPE) 
หรือกรณี บริษัท Bristol-Myers Squibb ไดตกแตง
กำไรของบริษทัใหสงูเกินจริง โดยการสงสนิคาคงเหลือ
ใหผูคาสงเกินกวาที่จะขายได เพื่อบันทึกรายการขาย 
หรือ กรณี บริษัท AOL Time Warner ไดแสดงยอด
ขายสงูเกนิจรงิโดยบนัทกึรายการแลกเปลีย่น (Barter) 
และ สินคาที่ผูอื่นฝากขายเปนรายได เพื่อรักษาระดับ
การเติบโต เปนตน (Badawi, 2008)  เหตุการณ
ดังกลาวกระตุนหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีให
เกิดขึ้นอยางแพรหลายในเวลาตอมา

 แรงจูงใจท่ีทำใหผูบริหารจัดการกำไร หรือ 
ตกแตงกำไรมีหลายประการ เชน เพือ่เพิม่ผลตอบแทน

ใหกบัตนเอง (Bonus Plan) เนือ่งจากยอดโบนสัปลาย
ปที่ผูบริหารไดรับคำนวณขึ้นจากผลกำไรระหวางป
ของกิจการ หรือ เพื่อใหธนาคารยินดีที่จะใหกูยืมเงิน
กบับริษทัในเง่ือนไขท่ีด ีดวยวธิตีกแตงกำไรใหธนาคาร
เขาใจวาบริษัทมีกำไรที่ดี สามารถจายคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ยไดตามกำหนด หรือ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิด
สัญญาเงินกูในกรณีที่สัญญาเงินกูกำหนดขอจำกัด
ตางๆ เชน อตัราสวนหนีส้นิตอทนุ (Debt Covenant) 
ผูบรหิารของบรษิทัอาจมแีรงจงูใจในการตกแตงบญัช ี
เพ่ือหลีกเล่ียงการผิดเง่ือนไขในสัญญาเงินกู หรือ
ผูบริหารอาจมีแรงจูงใจตกแตงกำไรซ่ึงมาจากความ
เชือ่ของผูบริหารวากำไรมอีทิธพิลตอการตดัสนิใจของ

ผูลงทุน ดังน้ันผูบริหารอาจจะชะลอหรือรีบเรงตัดสินใจ
เกี่ยวกับการผลิตและ/หรือการตัดสินใจเก่ียวกับการ
ลงทุนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการยืดหยุนกำไร 

การตกแตงบัญชี และ บิดเบือนการรายงาน
สถานะทางการเงินของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยโดยมีวัตถุประสงคใหราคาหุนของ
บริษัทตนเองดูดี ดึงดูดนักลงทุนอาจสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ  รัฐบาลไทยไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว
จึงใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มข้ึน 
ตัวอยางเชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
แหงชาติ การออกพ .ร .บ .วิชาชีพนักบัญชี และ 
ปรับปรุงพ.ร.บ. บริษัทมหาชน เพื่อใหนักลงทุน
สามารถนำหลกัการกำกบัดแูลกจิการมาเปนเกณฑใน
การพิจารณาความโปรงใสของตัวเลขทางบัญชีของ
บริษัท ซึ่งถือเปนการเพ่ิมมูลคาใหกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Gover-
nance : CG) คือ ระบบการกำกับและควบคุมกิจ
การเพื่อรักษาความสมดุลของสิทธิและหนาท่ีของผูมี
สวนเก่ียวของตางๆ อนัไดแก คณะกรรมการ ผูบรหิาร 
ผูถือหุนหรือ ผูมีสวนไดเสียอื่น โดยไดกำหนด
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อใชในการตัดสินใจ
สำหรับกรณีตางๆโดยยึดถือวัตถุประสงคของกิจการ
เปนสำคัญ (Organization for Economic Co-
operation and Development: OECD) ดังท่ี 
Shleifer & Vishny (1997) ไดอธิบายวา การกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี เปนกลไกที่สรางความมั่นใจแก
นักลงทุนวาจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการ

 หลักสากลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
(OECD, 1999) แบงเปน 5 หมวด ไดแก สทิธขิองผูถอืหุน 
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม บทบาทผูมีสวน
ไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หลักการทั้งหา
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หมวดเปนกลไกท่ีเช่ือวาจะชวยลดพฤติกรรมการ
คำนึงถึงประโยชนสวนตนของผูบริหาร และชวย
เพิม่มลูคาใหกบักจิการ ตัง้แตป 2545 ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไดตระหนักถึงความสำคัญของการ
กำกับดูแลกิจการตามหลักสากลและไดดำเนินการ
อยางตอเนื่องในการสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมี
ระบบการกำกับดูแลกิจการตามสากล โดยในป 2545 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกำหนดหลักการ
กำกับดูแลกิจการท่ีดีสิบหาเรื่องครอบคลุมท้ังหา
หมวดตามหลักสากล เพื่อใหบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยไดปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีในขั้นแรก เพื่อเปนจุดเริ่มตนใหบริษัท
นำแนวทางการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติใหเปน
รูปธรรม

หลักฐานเชิงประจักษจำนวนมากสนับสนุน
ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่มีตอผลการ
ดำเนินงานของบริษัท ตัวอยางเชน  Gompers et al. 
(2003) ไดสรางดัชนีกลไกกำกับดูแลกิจการ 24 ขอ 
ที่ชื่อวา G Index แลวนำดัชนีดังกลาวซ่ึงถือเปน
ตัววัดระดับการใหสิทธิแกผูถือหุนไปทดสอบกับกลุม
ตัวอยางบริษัทในสหรัฐอเมริกาจำนวน 1,500 บริษัท 
ในชวงป 1991-1999 ผลการศึกษาพบวาบริษัทท่ีให
สิทธิผูถือหุนนอยจะมีผลการดำเนินงานท่ีต่ำ สวน
บริษัทที่ใหสิทธิผูถือหุนมากจะมีมูลคาบริษัท ผลกำไร
สงูและอตัราการเตบิโตของยอดขายสงู ทัง้นีเ้นือ่งจาก
นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในบริษัทที่ใหสิทธิกับตนเอง
มาก และมั่นใจวาตนเองจะไดรับการปกปองสิทธิจาก
บริษัทดังกลาวจึงเปนการเพ่ิมมูลคาของบริษัท  

นอกจากน้ี Brown and Caylor (2004) ได
ศึกษาความสัมพันธระหวางการกำกับดูแลกิจการ
และผลการดำเนินงานของบริษัทในสหรัฐอเมริกา
จำนวน 2,347 บริษัทโดยสรุปผลวาบริษัทที่มีระดับ

การกำกับดูแลกิจการท่ีดีมีโอกาสสูงที่จะมีผลการ
ดำเนินงานที่ดีทั้งในดานกำไร อัตราการเติบโตของ
ยอดขาย รวมถึงการผลตอบแทนตอผูถือหุนและ
มูลคาราคาตลาดซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสอดคลอง
กันกับ Myajima (2005) ซึ่งไดศึกษาผลกระทบของ
การปฏิรูปการกำกับดูแลกิจการที่มีตอระดับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในญี่ปุน ผลการศึกษาพบวา
บริษัทท่ีมีระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะมีผลการ
ดำเนินงานที่ดี 

สำหรับตลาดเกิดใหม 19 ประเทศซ่ึงรวม
ประเทศไทยดวย Patel et al. (2002) ไดศึกษาความ
สัมพันธระหวางความสามารถในการประกอบกิจการ
ของบริษัท กับ ดัชนีแสดงระดับการเปดเผยขอมูล
การกำกับดูแลกิจการ ที่ชื่อวา Standard & Poor’s: 
Transparency and Disclosure ผลการศึกษา พบวา 
อัตราสวนราคาตลาดหุนตอมูลคาตามบัญชีของหุน 
(P/BV ratio) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ระดับการกำกับดูแลกิจการ หรือ อีกนัยหนึ่งบริษัทท่ี
มีระดับการเปดเผยขอมูลการกำกับดูแลกิจการสูงจะ
มีอัตราสวนดังกลาวดีตามซ่ึงหมายถึงมีมูลคากิจการสูง

สำหรับงานวิจัยเฉพาะขอมูลในประเทศไทย 

Suchada (2009) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางผล
การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ 
จำนวน 100 บริษัท หรือ SET 100 และระดับการ
เปดเผยขอมูลการกำกับดูแลกิจการ โดยใหคะแนน
ของการเปดเผยขอมลูการกำกับดแูลกิจการตาม ดชัน ี
Standard & Poor’s: Transparency and 
Disclosure ซึ่งถือเปนตัวแทนของการกำกับดูแล
กิจการท่ีดีและพบวาคะแนนการเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใสทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย 
มคีวามสมัพนัธเชงิบวกกบัผลประกอบการของบรษิทั 
(ROA, Tobin’s Q and  Stock Return) โดยเฉพาะ
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ความโปรงใสเกี่ยวกับหัวขอนโยบายการบัญชี และ 
รายละเอยีดนโยบายการบญัชทีีก่จิการเลอืก ซึง่หมาย
ความวาบริษัทที่เปดเผยขอมูลในเร่ืองดังกลาวมากมี
ผลทำใหกิจการมีผลประกอบการดีขึ้นตาม

บทความนี้จะมุงอธิบายถึงความสำคัญและ
ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการท่ีมีตอการจัดการ
กำไรและผลการดำเนินงานของกิจการ โดยเนนให
เห็นถงึ  บทบาท หนาทีแ่ละ โครงสรางของคณะกรรมการ 
รวมถึงไดสรางกรอบการทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวของกับผลกระทบของคณะกรรมการบริษัทที่มี
ตอการจัดการกำไร และผลประกอบการของกิจการ 
เน่ืองจากเช่ือวาคณะกรรมการบริษัทเปนกลไกการ
กำกบัดแูลกจิการทีเ่หน็เปนรูปธรรมและสงผลตอการ
ดำเนินงานของกิจการและสามารถลดการจัดการ
กำไรไดอยางชัดเจน

การกำกับดูแลกิจการ • •
นิยามของการกำกับดูแลกิจการโดยตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ ระบบ ที่จัดใหมี
กระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนำและ

การควบคุมของกิจการใหมีความโปรงใส และสราง
ความสามารถในการแขงขัน โดยรักษาเงินลงทุน และ 
เพ่ิมคุณคาแกผูถือหุนระยะยาว โดยคำนึงถึงผูมี
สวนไดเสีย และประโยชนโดยสวนรวม (ศิลปพร 
ศรีจั่นเพชร, 2553) การกำกับดูแลกิจการเปนกลไก
ชวยลดพฤติกรรมการคำนึงถึงประโยชนสวนตนของ
ผูบริหารและชวยเพิ่มมูลคาใหกับกิจการ  ดังท่ี
ทฤษฏีตัวแทน (Agency Theory) อธิบายวาผูบริหาร 
( Agen t )  และ เจ าของบ ริษั ท  ( P r i nc ipa l ) 
ไมใชบุคคลเดียวกัน จึงเปนการยากท่ีผูบริหารจะ
ตัดสินใจดำเนินงานบนประโยชนของผูเปนเจาของ

บริษัทอยางเต็มความสามารถ   กิจการจำเปนตองมี
สัญญาเพื่อผูกใจผูบริหารและจำเปนตองกำหนด
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อใชในการตัดสินใจ
สำหรับกรณีตางๆโดยยึดถือวัตถุประสงคของกิจการ
เปนสำคัญ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักสากลของ 
Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) ฉบับป 1999 แบงเปน 
หาหมวดไดแก สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียม บทบาทผูมีสวนไดเสีย การเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใส และ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และไดมีการออกฉบับปรับปรุงแกไข
ป 2004 โดยไดเพิ่มเติมขยายเปนหกหมวด เพิ่มการ
สรางความม่ันใจในการมีกรอบโครงสรางของการ
กำกับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล หลักการท้ังหกหมวด
ไดอธิบายเพิ่มเติมดังตารางท่ี1 

ตั้งแตป พ.ศ. 2545 ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดตระหนกัถึงความสำคญัของการกำกบั
ดูแลกิจการและไดดำเนินการอยางตอเนื่องในการ
สงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแล
ตามหลักการกำกบัดแูลตามหลกัสากล โดยในป 2545 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกำหนดหลักการ
กำกับดูแลกิจการสิบหาเรื่องสำคัญเพื่อใหบริษัท          
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดปฏิบัติตามในขั้น
แรก เพือ่เปนจดุเริม่ตนใหบรษิทันำแนวทางการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดีไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ในหลักการ
สบิหาเร่ืองมีหวัขอท่ัวไปสองเร่ืองเก่ียวกับ นโยบายการ
กำกับดูกิจการท่ีเปนลายลักษณอักษร (Policy on 
Corporate Governance) และ การขจัดปญหา
ความขัดแยงของผลประโยชนระหวางกรรมการ 
ผูบริหาร และ ผูถือหุน (Confl ict of Interest) และ
มีหัวขอเฉพาะเก่ียวกับผูถือหุนสามเรื่อง คือใหกิจการ
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ตองกำหนดสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน
(Shareholders: Rights and Equitable Treatment) 
กำหนดหลักปฏิบัติสำหรับการประชุมผูถือหุน 
(Shareholders’ Meetings)  และจัดใหมกีารสงเสรมิ
ความสัมพันธกับนักลงทุน (Relations with 
Investors)  นอกจากน้ียงัม ี ขอพงึปฏบิตัอิกีหนึง่เรือ่ง
เกี่ยวกับการกำหนดสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 
(Various Groups of Stakeholders)  

ทั้งนี้หัวขอสวนใหญเกาในสิบหาขอจะเปน
การกำหนดเก่ียวกบับทบาทหนาทีแ่ละโครงสรางของ
คณะกรรมการไดแก  คณะกรรมการควรมีภาวะผูนำ

และวสิยัทัศน (Leadership and Vision) ควรสงเสรมิ
ใหเกิดจริยธรรมธุรกิจในองคกร (Business Ethics) 
ควรกำหนดใหมีระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน (Controlling Systems and Internal Audit) 
รวมถึงแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมคณะกรรมการ 
(Board of Directors’ Meetings) หลักเกณฑการ
พิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร 
(Remuneration for Directors and the 
Management) นอกจากน้ี ควรจัดใหมีการทำ
รายงานคณะกรรมการบริษัทที่เปนลายลักษณอักษร 
(Directors’ Reporting) 

μÒÃÒ§·Õè 1 : หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี Organization for Economic Co-operation and Develop 
   ment (OECD)

ËÅÑ¡¡ÒÃ OECD ¤ÓÍ¸ÔºÒÂ

โครงสรางพ้ืนฐานของการกำกับ

ดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล

• ตองมุงสรางเสริมใหตลาดทุนมีความโปรงใสและเปนตลาดทุนท่ีมีประสิทธิ-
ภาพ กรอบการปฏิบัติตองสอดคลองกับหลักของกฎหมาย (Rule of Law)  
และมีการแบงแยกหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในแตละหนวยงานที่มีอำนาจ
หนาที ่ไมวาจะเปนหนวยงานท่ีมอีำนาจในการช้ีแนะการปฏิบตังิาน (Super-
visory) หนวยงานกำกับดูแล (Regulatory) หรือหนวยงานที่มีหนาที่ใน
การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement)

สิทธิของผูถือหุนและบทบาทหนาที่

ที่สำคัญของผูเปนเจาของ

• ปกปองคุมครองและสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุน ทั้งสิทธิพื้นฐานและ
สิทธิอื่นที่ผูถือหุนควรจะได เชนสงเสริมใหผูถือหุนมีสิทธิที่จะเขารวมในการ
ตัดสินใจ หรือไดรับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัท ที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในปจจัยพื้นฐานของบริษัท ผูถือหุนควรไดรับแจงกฎระเบียบ
ตางๆ ซึ่งใชควบคุมการประชุมใหญผูถือหุนนั้น และกระบวนการในการ
ออกเสียงลงคะแนนอยางชัดเจน  เปนตน

การปฏิบัติตอผูถือหุน

อยางเทาเทียมกัน

• สงเสริมการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุน
รายยอย หรือผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติ และผูถือหุนทุกรายควรมีโอกาสที่
จะไดรับการชดเชยอยางเหมาะสม ในกรณีที่สิทธิของความเปนผูถือหุนของ
ตนถูกละเมิด

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

ในการกำกับดูแลกิจการ

• สงเสริมใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ทั้งท่ีเปนไปตามขอบังคับ
ของกฎหมาย หรือโดยการตกลงรวมกัน ควรกระตุนใหเกิดความรวมมือกัน
ระหวางบริษัทและผูมีสวนไดเสียในการสรางความม่ังค่ัง สรางงาน และ
สรางความย่ังยืนของบริษัทบนฐานะการเงินที่มั่นคง
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ËÅÑ¡¡ÒÃ OECD ¤ÓÍ¸ÔºÒÂ

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

• ขอมลูขาวสารท่ีมนียัสำคัญของบริษทั จะมกีารเปดเผยอยางถกูตอง ครบถวน 
และตรงตอ เวลาที่ กำหนดไว  ซึ่ งขอมูลข าวสารที่ มีนัยสำคัญนั้น 
รวมถึงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปนเจาของ และกระบวน
การของการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบตอผลของการปฏิบัติหนาที่   
ของตน(Accountability) คณะกรรรมการบริษัทมีการกำหนดกลยุทธ    
ในการดำเนินงาน มกีารวางระบบท่ีมปีระสิทธภิาพในการติดตามและวัดผล
การดำเนินงานของผูบริหาร

·ÕèÁÒ : OECD (2004)

สำหรับโครงสรางคณะกรรมการท่ีดี ควรมี
การแยกผูดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการ 
กบัผูดำรงตำแหนงผูบรหิาร (Aggregation or Segre-
gation of Positions) ควรใหมีการถวงดุลอำนาจ
ของกรรมการท่ีมใิชผูบริหาร (Balance of Power for 
Non-Executive Directors) และ มีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ (Committee) เพื่อชวยพิจารณา 
รายละเอียดและกล่ันกรองงานตามความจำเปนของแตละ
สถานการณโดยเฉพาะอยางยิ่ง คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

 ในป พ.ศ. 2549 ตลาดหลักทรัพยไดดัดแปลง
หลักการกำกับดูแลกิจการใหสอดคลองกับ OECD 
มากขึ้นหลักการกำกับดูแลกิจการจึงเพิ่มเปน 40 ขอ 
ตัวอยางเชน เพิ่มเรื่องการเผยแพรวาระการประชุม
ลวงหนาใน Website รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสง
คำถามลวงหนากอนประชุม เปดโอกาสผูถือหุน
รายยอยเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ  มีมาตรการ
ในการส่ือสารกับผูมีสวนไดเสียมากข้ึน มีการกำหนด
นโยบายในการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคมอยางชัดเจน 
มีการเผยแพรขอมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผาน Website เปดเผยคาตอบแทนของกรรมการ
แตละทาน กำหนดใหมีการทบทวนนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการ ทบทวนระบบการควบคุมภายใน และ

ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละครั้ง 
เปนตน

º·ºÒ· Ë¹ŒÒ·Õè áÅÐ â¤Ã§ÊÃŒÒ§ 
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· • •

คณะกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุน 
(Agent) โดยหลักการคณะกรรมการมีอำนาจตาม
กฏหมาย (legitimate) ในการดำเนินการตามกฏหมาย
แทนผูถือหุน แตในทางปฏิบัติ คณะกรรมการไมไดมี
บทบาทหนาทีใ่นการบรหิารจดัการงานประจำวนั แต
ไดมอบหมายหนาที่ดังกลาวใหฝายบริหาร โดย 
คณะกรรมการจะทำหนาท่ีในการกำกับดูแลในระดับ
นโยบาย และ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ 
การสรรหา แตงตั้ง และประเมินผลงานผูบริหาร
ระดับสูง นอกจากน้ีคณะกรรมการยังมีหนาที่ตอง
สอดสอง ควบคุม กำกับดูแล เสนอความคิดเห็น เพื่อ
ใหกิจการสามารถบรรลุเปาหมายตามนโยบายและ
กลยุทธที่วางไว ดังนั้นการสรางกลไกโครงสรางเพื่อ
รองรับบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการจึงเปน
สิ่งที่ควรทำอยางยิ่ง คณะกรรมการไมควรเปนเพียง 
ตรายาง ซ่ึงมีบทบาทเฉพาะการรับรองทุกเรื่องที่ฝาย
บริหารนำเสนอโดยขาดการพิจารณาไตรตรองอยาง
รอบคอบ
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 คณะกรรมการบริษัทที่ดีควรทำหนาที่เปน
ผูแทน (Fiduciaries) ของผูถือหุน เพื่อกำกับดูแล
และควบคุมพฤติกรรมของผูบริหาร ชวยลดความ
ขัดแยงของผลประโยชน (Confl ict of Interest) ซึ่ง
ผูบริหารอาจเห็นประโยชนสวนตนจนขัดแยงตอ
ประโยชนของกิจการ คณะกรรมการบริษัทสามารถ
ชวยเพ่ิมความม่ันใจวาผูบรหิารจะสามารถบริหารงาน
ใหสอดคลองกับการสรางมูลคาแกกิจการมากที่สุด 
โดยสรุป White (2006) กลาวไววาคณะกรรมการ
บรษิทัตองทำหนาทีด่วยความซือ่สตัยสจุรติ (Duty of 
Loyalty) โดยตองตรวจสอบและหาทางแกไขการ
ดำเนินการของกิจการใหเกิดประโยชนแกผูถือหุนสูง
ที่สุดแกผูถือหุน และมีหนาที่ดูแลกิจการแทนเจาของ
ดวยความระมัดระวงั (Duty of Care) กรรมการตอง
ใชความรูความสามารถของตนเพื่อผูถือหุน และ มี
หนาทีต่องตดัสนิใจอยางชาญฉลาด (Good Business 
Judgment) เพื่อประโยชนของผูถือหุนเปนหลัก 

 รูปแบบโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท
มีสองแบบ คือ Unitary Board  และ Two-Tier 
Board ประเทศไทยมีโครงสรางคณะกรรมการบริษัท
แบบ Unitary Board แตละบริษัทจะมีคณะกรรมการ
บริษัทที่มีอำนาจตามกฏหมายเพียงคณะเดียว 
ซึ่งประกอบดวยกรรมการสองแบบ คือแบบภายใน
หรือกรรมการบริหาร และแบบภายนอกหรือ
กรรมการอิสระ กรรมการบริหารสามารถถูกเลือกมา
จากอดีตผูบริหาร ผูบริหารปจจุบัน หรือตัวแทน
ผูถือหุนใหญก็ได สวนกรรมการอิสระจะตองไมเปน
อดีตพนกังาน หรอืผูบริหาร หรอืมคีวามเกีย่วของใดๆ
กับบริษัท สำหรับ Two-Tier Board จะไดรับความ
นิยมในประเทศฝ งยุ โรป  เชน  เยอรมัน  และ 
เนเธอรแลนด แตละบรษิทัจะมคีณะกรรมกรรมการที่
มีอำนาจตามกฎหมายสองคณะ คือ Supervisory 
Board ทำหนาที่ควบคุมดูแลในระดับนโยบาย และ 

Management Board ทำหนาที่บริหารจัดการงาน
ประจำวัน ผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการใน 
Supervisory Board และ Supervisory Board 
จะแตงตั้ง Management Board อีกครั้งหนึ่ง 
บทบาทหนาท่ีของกรรมการใน Two-Tier Board 
คอนขางชัดเจน คือ Management Board ทำหนาที่
ดูแลการบริหารแลวรายงานตอ Supervisory Board 
ซึง่ทำหนาท่ีเปนตวัแทนผูถอืหุน มอีำนาจควบคุมและ
รับผิดชอบเรื่องนโยบายและกลยุทธ Supervisory 
Board จะประกอบดวยคณะกรรมการอิสระทั้งหมด 

องคประกอบของคณะกรรมการที่ดีควรสราง
กลไกการถวงดุลอำนาจภายในไดอยางเหมาะสม คือ 
จัดใหมีกรรมการอิสระในสัดสวนที่พอเหมาะ  
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีพรอมจะใช
ดุลยพินิจของตนเองอยางอิสระ  พรอมจะโตแยง
กรรมการอื่นๆหรือฝายบริหาร เพื่อประโยชนของ
บริษัทและผูถือหุน  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระบุวา
กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการท่ีมิใชกรรมการ
บริหาร คือไมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงาน และ
ไมถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจำนวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียง ทั้งนี้เนื่องจากโดยภาพรวมแลวกรรมการมี
หนาท่ีปกปองผลประโยชนของผูถือหุน กรรมการ
อิสระจึงนาจะทำหนาท่ีนี้ไดดีกวากรรมการภายใน 
อยางไรก็ตามในความเปนจริงคณะกรรมการยังมี
หนาที่ตองใหคำแนะนำและดูแลกิจการ ดวยเหตุนี้
กรรมการภายในจึงมีความสำคัญ เนื่องจากความ
คุนเคยและมีขอมูลเก่ียวกับบริษัทมากกวากรรมการ
อสิระ จงึนาจะทำหนาท่ีใหคำแนะนำในการบริหารได
ดีกวา สำหรับสัดสวนของคณะกรรมการอิสระที่
เหมาะสมยังไมมีงานวิจัยกำหนดอยางแนชัดซึ่งอาจ
ขึ้นอยูกับแตละอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนดใหอยางนอย 1 ใน 
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3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการ
บริษัทเปนกรรมการอิสระ

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ดี
ควรประกอบดวยคณะกรรมการที่มีความรู ความ
สามารถและประสบการณในการดำเนินการธุรกิจ
อยางเพียงพอ และคณะกรรมการควรยึดหลักปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย คือ มีความยุติธรรม (Fairness) 
ความโปรงใส (Transparency) ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ (Accountability) และความรับผิดชอบ
ในงาน (Responsibility) คณะกรรมการมีความ
รบัผดิชอบตอผูถอืหุนบริษทัโดยรวมท้ังหมด มใิชตอผู
ถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นการตัดสินใจ
ใหบริษัทดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชนแก ผูถือหุน
รายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะจะทำใหเกิดความไมยุติธรรม
คณะกรรมการตองดำเนินงานดวยความโปรงใสตอ             
ผูมีสวนไดเสียอื่นของบริษัทดวย กรรมการทุกคนที่

อยูในคณะกรรมการมีความรับผิดชอบเทากันในมติ
ของกรรมการท้ังคณะ อยางไรก็ตามกรรมการบางคน
อาจจะไมตองรวมรับผิดชอบในมติบางเรื่อง หาก
ปรากฏในรายงานการประชมุวามกีารแสดงความเหน็
คัดคานกับมติในเรื่องดังกลาวเปนลายลักษณอักษร

คณะกรรมการบริษัทควรมีคณะอนุกรรมการ
ยอย เพือ่ใหการดำเนนิงานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เชน 
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน  ทำหนาที่
พิจารณาหลักเกณฑในการจายและรูปแบบคาตอบ
แทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงเพ่ือเสนอ
ความคิดเห็นตอคณะกรรมการบริษัท การที่บริษัท
ตองมคีณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนเพ่ือตองการ
ใหมีคนกลางสรางความเชื่อมั่นและความโปรงใส ใน
ทางกลับกันหากบริษัทไมมีคณะกรรมการกำหนดคา
ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทก็ตองทำหนาที่นี้เอง 
ทำใหขาดความเปนอสิระ ขาดความเช่ือมัน่และความ
โปรงใสได 

μÒÃÒ§·Õè 2 : ตัวอยางคุณสมบัติองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีดี (Board Characteristics)

¤Ø³ÊÁºÑμ Ô ¤ÓÍ¸ÔºÒÂ

คณะกรรมการอิสระ 

(Outside Directors)

• คณะกรรมการบริษัทควรมีสัดสวนกรรมการอิสระสูงพอสมควรเน่ืองจาก
คณะกรรมการอิสระจะมีความรูความสามารถและประสบการณที่หลาก
หลายและมีดุลยพินิจการตัดสินใจที่เปนอิสระ 

จำนวนกรรมการในคณะกรรมการบรษิทั

(Board Size)

• จำนวนกรรมการบริษัทควรปริมาณที่เหมาะสมข้ึนอยูกับขนาดของบริษัท 
หากมกีรรมการนอยเกนิไปจะทำใหขาดกรรมการผูมคีวามรูความเชีย่วชาญ
ในเรื่องที่จำเปน อยางไรก็ตามการมีกรรมการมากเกินไป อาจจะทำใหเกิด
ความขัดแยงไดงาย และเปนอุปสรรคตอการทำงาน

การแบงแยกหนาที่ประธาน 

กรรมการกับผูบริหาร

• ประธานกรรมการบริษัท ไมควรดำรงตำแหนงผูบริหารภายใน (Insider 

Chairman) โดยเฉพาะอยางย่ิงไมควรดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการบริษัท 

(Dual CEO) เพือ่ปองกนัปญหาความขดัแยงเรือ่งผลประโยชน (Confl ict of 

Interest)

คณะกรรมการตรวจสอบ

(Audit Committee)

• คณะกรรมการตรวจสอบควรมีความรูความเช่ียวชาญทางบัญชีการเงินเพื่อ

ชวยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาประเด็นดานบัญชีการเงิน 

รวมถึงระบบการควบคุมภายใน และ การประเมินความเส่ียง
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¤Ø³ÊÁºÑμ Ô ¤ÓÍ¸ÔºÒÂ

คณะกรรมการอ่ืน

(Other Committee)

• ควรมีคณะกรรมการแตงตั้ ง (Nominating Committee) และ 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (Compensation Committee) เพื่อ

ชวยในการคดัสรรผูมคีวามรู ความสามารถ และความเชีย่วชาญท่ีเหมาะสม

มาทำงานใหกับบริษัท และ เพื่อใหบริษัทเพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการ

พิจารณาคาตอบแทนใหกับผูบริหารและกรรมการบริษัท

การประชุม ของกรรมการบริษัท

(Board Meeting)

• คณะกรรมการมีหนาทีก่ำหนดนโยบายของบริษทัในภาพรวม และเพ่ือตรวจ

สอบการดำเนินงานของผูบริหาร ความถ่ีในการประชุมของคณะกรรมการ

บริษทัควรมีจำนวนท่ีเหมาะสม คณะกรรมการท่ีมกีารประชุมไมเพยีงพอจะ

ทำใหกรรมการไมสามารถนำความรูความสามารถมาใชในการกำหนด

นโยบายไดอยางเหมาะสม แตหากประชุมถี่เกินไปอาจจะทำใหคณะ

กรรมการไมมีมีเวลาเพียงพอที่จะทำงานในบทบาทหนาที่อื่น

จำนวนบริษัทที่กรรมการมีหนาที่

(Directorships)

• การที่กรรมการทำหนาที่เปนกรรมการในหลายบริษัทแสดงใหเห็นวา

กรรมการมีความรูความเช่ียวชาญอยางหลากหลายเปนที่ยอมรับ  อยางไรก็

ตามกรรมการคนดังกลาวอาจไมมีเวลาทุมเทใหกับงานของบริษัทเทาที่ควร

·ÕèÁÒ : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2541, 2549) และ Angkarat Priebjrivat and Suchada Jiamsagul (2010)

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º
μ ‹Í¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÓäÃ • •

Jensen and Meckling (1976) ไดนำเสนอ
ทฤษฏีตวัแทน (Agency Theory) โดยทฤษฎีดงักลาว
อธิบายถึงความสัมพันธระหวางเจาของกิจการและ
ผูบรหิาร โดยระบุวา เจาของกิจการไมสามารถบริหาร
งานไดเพยีงผูเดยีว เจาของกิจการ ซึง่ในท่ีนีค้อื ตวัการ 
(Principal) จึงมอบอำนาจในการบริหารงานให
ผูบริหาร ซึ่งในท่ีนี้คือ ตัวแทน (Agent) ในกรณีที่
ผลประโยชนของทั้งสองฝายไมตรงกัน และ ผูบริหาร 
เหน็แกประโยชนสวนตวั (Self- Interest) จะทำใหเกดิ 
ปญหาการเปนตัวแทน โดยผูบริหารทำกิจการใดๆ 
เพ่ือใหผลประโยชนตกแกตนและพวกพอง หรือใช
อำนาจท่ีตนมีสรางโอกาสใหตนสามารถตักตวง
ผลประโยชน ภายใตเงื่อนไขที่การกระทำน้ันเปนการ

กระทำท่ีถูกตอง หรือยากจะพิสูจนวาผิดกฎ ระเบียบ 

ทฤษฎี Positive Accounting Theory 
ซึ่งนำเสนอโดย Watts and Zimmerman (1986) 
อธิบายถึงแรงจูงใจ ของผูบริหารในการตกแตงตัวเลข
ทางบัญชี โดยกลาวถึงสมมติฐานเรื่องผลประโยชน
ของรัฐ (The Political Cost Hypothesis) สมมติฐาน
เรื่องการวางแผนเพ่ือรับผลตอบแทน (The Bonus 
Plan Hypothesis) และ สมมติฐานเร่ืองขอผูกมัด
ตามภาระหน้ีสิน  ( The Debt Covenant Hypoth-
esis)  โดยสรุปคือ ผูบริหารมีการวางแผนในการจัด
ทำตัวเลขทางบัญชี เชนผูบริหารอาจใชนโยบายการ
บัญชีที่หละหลวม (Aggressive Accounting ) เพื่อ
สรางผลประโยชนตามที่ตนคาดหวัง หรือ อาจจะใช
พฤตกิรรมลางบาง (Big Bath) เพือ่สรางโอกาสการทำ
กำไรในอนาคต เปนตน
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Ayres (1994) นำเสนอรูปแบบที่ผูบริหารใช
การตกแตงตัวเลข หรือ ดำเนินการจัดการกำไรเพ่ือ
ประโยชนสวนตัวสามรูปแบบ ไดแก 1) การบริหาร
รายการคงคาง (Accrual Management) หมายรวม
ถึงการปรับเปลี่ยนประมาณการทางบัญชีเพื่อเกลี่ย
กำไรใหเปนไปในทิศทางที่ผูบริหารตองการ 2) การ
ตัดสินใจของผูบริหารเก่ียวกับงวดบัญชีที่กิจการจะ
เร่ิมรบัเอามาตรฐานการบัญชทีีท่างการประกาศใชมา
ใชอยางเปนทางการ (Adoption of Mandatory 
Accounting Policies) ทั้งนี้เนื่องจากมีมาตรฐาน
การบัญชีออกมาใหมในระยะหลังเปนจำนวนมาก 
ประกอบกับการที่มาตรฐานมีการผอนปรนวันเริ่มตน
ในการนำมาตรฐานการบัญชีมาใชอยางเปนทางการ  
จึงเปดโอกาสใหผูบริหารสามารถตัดสินใจเลือกนำ
มาตรฐานการบัญชีนั้นมาใชในงวดบัญชีที่เกิดผลดีที่
สุด และ 3) การเปลี่ยนแปลงจากหลักการบัญชีที่เปน
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปสูอีกหลักการบัญชีหนึ่ง ท่ี
ผูบริหารเชื่อวาจะชวยสรางภาพลักษณของผลการ
ดำเนินงานท่ีดีกวา (Voluntary Accounting 
Changes) 

การวิจัยเชิงประจักษสวนใหญจะใชรายการ
คงคางท่ีใชดุลยพินิจของผูบริหาร (DAC: Discretionary 
Accrual) เปนตัวบงชี้การตกแตงบัญชี ซึ่งคำนวณ
จากผลตางระหวางกำไรสุทธิและกระแสเงินสดจาก
การดำเนินงาน (TAC: Total Accrual) หักลบดวย
รายการคงคางที่เกิดจากการดำเนินงานโดยปกติและ
ไมไดรับผลกระทบจากการใชดุลยพินิจของผูบริหาร 
(NDAC: Non Discretionary Accrual)  โดยท่ัวไป
ตัวแบบที่ใชวัดรายการคงคางที่ไมขึ้นกับดุลยพินิจ
ของผูบริหาร (NDAC) มีหาแบบ ประกอบดวย The 
Healy Model, The De Angelo Model , The 
Jones Model, The Industry Mode  และ The 
Modifi ed Jones Model โดยตัวแบบสุดทายไดรับ

ความนยิมจากนกัวจิยัมากทีส่ดุ Dechow, Sloan และ 
Sweeney (1996) ไดสรุปและนำเสนอวิธีการ
เปรียบเทียบตัวแบบทั้งหาตัว และไดสรุปไววา 
ตัวแบบ Modifi ed Jones เปนตัวแบบที่ดีที่สุด
ในการตรวจสอบการใชดุลยพินิจของผูบริหารของ
บริษัทในการจัดการกำไร

การปรับเปล่ียน และ ควบคุมพฤติกรรมของ
ผูบริหารเพ่ือลดปญหาการตกแตงกำไรหรือจัดการ
กำไร อาจทำไดหลายวิธี เชน การออกแบบสัญญา
คาตอบแทน (Incentive Contract) โดยออกแบบ
สัญญาคาตอบแทนในลักษณะท่ีผลตอบแทนของ
ผูบริหารเปนไปในแนวทางเดียวกับผลประโยชนของ
ผูถือหุน เชนการใหผลตอบแทนคิดเปนอัตราสวน
รอยละจากผลกำไร หรอืการเปลีย่นแทนผูบรหิารจาก
การเขาครอบงำกิจการโดยปรปกษ (Hostile Take-
over) เปนตน อยางไรก็ดี แนวทางการแกปญหาขาง
ตนมีขอเสีย เชน กรณีการออกแบบสัญญาคาตอบ
แทน อาจเปนการยากท่ีจะออกแบบสัญญาให
สมบูรณแบบได ในขณะที่การเปล่ียนแทนผูบริหาร
จากการครอบงำกิจการโดยปรปกษ ถือวาเปนการ
กระทำที่รุนแรงและไมเหมาะสมกับสังคมไทยจึงเปน
สิ่งท่ีควรหลีกเล่ียง ดังนั้นวิธีที่ควรศึกษาและนำมาถือ
ปฏิบัติ เพื่อลดพฤติกรรมการจัดการกำไรของ
ผูบริหาร คือการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแล
กิจการ โดยเฉพาะบทบาทหนาที่ และโครงสรางของ
คณะกรรมการบริษัทท่ีมีผลตอการจัดการกำไร

งานวิจัยตางประเทศจำนวนมากพบความ
สัมพันธระหวางโครงสรางคณะกรรมการบริษัทและ
การจัดการกำไร เชน Beasley (1996) พบวา 
คณะกรรมการบริษัทท่ีมีจำนวนกรรมการมากเกินไปจะมี
โอกาสในการทำการทุจรติไดมากข้ึน อกีท้ัง Dechow, 
Sloan และ Sweeney (1996) พบวาบริษัทท่ีมี
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จำนวนกรรมการบริษัทมากเกินไป จะทำใหผูบริหาร
ไมปฏบิตัภิายใตหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป สวน 
Xie, Davidson III และ Dadalt (2003) พบวา 
คณะกรรมการบริษัทท่ีประกอบดวยผูเช่ียวชาญทาง
การบัญชีและการเงินมีความสัมพันธเชิงลบกับระดับ
การจัดการกำไร 

Klein (2002) พบวาการมีคณะกรรมการ
บริษัทที่เปนอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบมีผล
กระทบในเชิงลบกับพฤติกรรมการจัดการกำไร  เนื่อง
จากกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีความเปนกลางไม
อยูภายใตอิทธิพลของผูถือหุนใหญหรือผูบริหาร 
ทำใหสามารถใหความเห็นหรือตัดสินใจในเรื่องตางๆ
ไดโดยยึดถือเอาผลประโยชนในระยะยาวของบริษัท
เปนหลกั ไมใชเพือ่ผลประโยชนระยะสัน้ของผูบรหิาร
หรอืของผูถอืหุนแตเพยีงบางกลุม ดงันัน้การมจีำนวน
กรรมการอิสระที่ เหมาะสมเพียงพอที่จะถวงดุล
อำนาจกับกรรมการท่ีเปนผูบริหารหรือกรรมการท่ี
เปนผูถือหุนใหญ  ในทางตรงขามหากจำนวน
กรรมการอิสระมีนอยเกินไปก็อาจมีน้ำหนักไม
เพียงพอท่ีจะคัดคานความเห็นของกรรมการกลุมอ่ืนๆ  

ส ว น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ ป น
คณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือชวยสนับสนุนคณะ
กรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการ
บริหารงานทางการ เ งิน  การควบคุมภายใน 
การบริหารความเส่ียง รวมทั้ง การจัดทำรายงานทาง
การเงินเพ่ือใหการปฏิบัติและการเปดเผยขอมูลของ
สำนักงานเปนไปอยางโปรงใสและนาเชื่อถือ ดังนั้น
การมสีดัสวนจำนวนกรรมการตรวจสอบอสิระมากจะ
ทำใหการจัดการกำไรลดนอยลง ดังที่ Klein (2002) 
พบวา สัดสวนของกรรมการอิสระท่ีไดรับแตงตั้งให

ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธเชิง
ลบกบัระดบัการจดัการกำไร นอกจากนี ้Abbott, Park 
and Parker (2000) พบวาคณะกรรมการตรวจสอบใน
กิจการท่ีมีการทุจริตในการจัดทำงบการเงิน ประชุม
กันนอยกวาคณะกรรมการตรวจสอบในกิจการที่ไมมี
การทุจริตในการจัดทำงบการเงิน ดังนั้นจึงมีขอเสนอ
แนะวาคณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมกัน
อยางนอย 3-4 ครั้งตอป คณะกรรมการตรวจสอบ
ควรมีการประชุมกันอยางสม่ำเสมอเพ่ือใหเกิดความ
มีประสิทธิผลในการดำเนินงานและเพ่ือใหเกิดความ
เชื่อมั่นวากระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินมี
ความถูกตองเหมาะสม 

 สำหรับการวิจัยเชิงประจักษในประเทศไทย 
ปรีชา มาตรา (2549) พบวาการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย มีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขามกับการจัดการกำไร หรืออาจกลาวไดวาคณะ
กรรมการตรวจสอบมอีทิธพิลในการยบัยัง้การจดัการ
กำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  วรรณวิภา อรุณจิต (2548)ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางประเภทของสำนักงานสอบ
บัญชี ขนาดกิจการกับการจัดการกำไร ผลการ
ศึกษาพบวา ขนาดกิจการมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกับการจัดการกำไรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
และพบวาสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (Big 4 
Audit Firms) มีอิทธิพลในการยับยั้งการจัดการกำไร 
ตารางตอไปน้ีแสดงงานวิจัยเชิงประจักษแสดงความ
สัมพันธระหวางการจัดการกำไร (DAC) และ
โครงสรางองคประกอบของกรรมการบริษัท 
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μÒÃÒ§·Õè 3 : งานวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการและการจัดการกำไร
Authors

Variables 
Method 
Samples

Klein
(2002)

Xie et al.
(2003)

Liu & Lu
(2007)

Saleh, Iskandar 
&Rahmat
(2005)

Bukit & Iskandar 
(2009)

Dependent 
Variable

DAC 
(Jones’ Model)

DAC 
(Jones’ Model)

DAC 
(Modifi ed

Jones’ Model)

DAC 
(Jones’ Model)

DAC 
(Modifi ed

Jones’ Model)
Independent Variable:
Outside 
Directors X X X X

Audit Committee X X X
Other Commit-
tees X

Board Size X
Board Meeting X
Dual CEO X X X
Control Variables   X    X     X     X   X
Research 
Method OLS Regression OLS Regression OLS Regression Cross-Sectional 

OLS Regression
Cross-Sectional 
OLS Regression

Samples 692 US 
Firms–Years 
Observations 
from S&P 500 

Index

110 US Firms 
from S&P 500 
Index or 282  
Firms–Year 
Observations

1009 Listed 
China Firms 
or 5977 
Firm-Year 

Observations

561 Listed 
Malaysian 
Firms

155 Listed 
Malaysian
Firms

ËÁÒÂàËμ Ø : X หมายถึงตัวแปรในโมเดลของแตละงานวิจัย

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º
μ ‹Í¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· • • 

โครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการ
เปนปจจัยสำคัญที่สามารถเสริมใหการทำงานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการที่ดี
ควรประกอบดวยกรรมการอิสระเปนสวนใหญ 
กรรมการควรมีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ
ประสบการณเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท 
และ กรรมการอิสระทุกคนสามารถอุทิศเวลาและมี
ความพยายามในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความ
สามารถ.  Metrick and Ishik (2002) พบวาสัดสวน
ของกรรมการอิสระที่เหมาะสมชวยเสริมสรางให
คณะกรรมการทำหนาท่ีตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

แทนเจาของไดอยางมีประสิทธิผล คณะกรรมการท่ี
ขาดความเปนอิสระมักจะคำนึงถึงประโยชนและผล
ตอบแทนสวนตัว และ มักจะถูกชักนำการตัดสินใจ
โดยอิทธิพลของกรรมการผูจัดการ 

การวัดผลประกอบการของบริษัทสามารถวัด
โดยใชตัวเลขกำไรทางบัญชี(Accounting-based 
Measure) หรือ ตัวเลขราคาตลาดหุนของบริษัท 
(Market-based Measure) ซึ่งการวัดแตละวิธีให
ขอมูลผลประกอบการในมุมมองที่แตกตางกัน เชน 
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย (ROA: Return on 
Assets) อธิบายถึงความสามารถของบริษัทในการ
สรางรายไดจากสินทรัพยรวม สวน Tobin’ Q อธบิาย
ถึงโอกาสของการลงทุนในบริษัท ถา Tobin’s Q 
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มากกวาหนึ่ง หมายความวานักลงทุนเห็นอนาคตของ
บรษิทัและเตม็ใจจะจายสวนเกนิทีม่ากกวามลูคาตาม
บัญชีของบริษัท อยางไรก็ตามทั้งสองวิธีก็มีขอดีและ
ขอเสีย เชน วิธีการวัดผลประกอบการของบริษัทดวย
กำไรทางบัญชี ตองวัดดวยความระมัดระวังเนื่องจาก
กำไรทางบัญชีงายตอการตกแตงและอาจจะไม
สะทอนถึงกำไรในอนาคต  สวน Tobin’s Q ถึงแมจะ
เปนการมองถึงโอกาสของกำไรที่นักลงทุนเห็นใน
อนาคต แตความนาเชื่อถือของวิธีนี้ขึ้นอยูกับการ
ประมาณการตัวเลขของตนทุนในการสรางสินทรัพย
ของบริษัทขึ้นมาใหม (Replacement Value)

งานวิจัยเชิงประจักษในตางประเทศจำนวน
มากพบความสัมพันธ ระหว าง โครงสร างของ
คณะกรรมการ และผลประกอบการของกิจการ ตัวอยางเชน 
Yermack (1996) พบวาขนาดของคณะกรรมการมี
ความสำคัญ บริษัทที่ประกอบดวยกรรมการจำนวน
นอยสามารถสรางผลประกอบการใหกับกิจการไดดี
กวาบริษัทท่ีมีกรรมการจำนวนมาก อาจเนื่องจาก
เปนการงายและรวดเร็วในการหาขอยุติการประชุม 
และ คณะกรรมการท่ีมีกรรมการจำนวนนอยจะ
สามารถทำงานรวมกันไดดีกวาคณะกรรมการท่ีมี
กรรมการจำนวนมาก อกีทัง้ Vafeas (1999) พบความ
สัมพันธในเชิงลบระหวางจำนวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการ และ ผลประกอบการของบริษัท อาจ
เน่ืองจากการประชุมของคณะกรรมการบอยเกินไป 
ทำใหเสยีเวลาในการแสดงบทบาทดานการตรวจสอบ 
หรือ หมายความวาบริษัทกำลังอยูในภาวะไมปกติทำ
ใหตองมีการประชุมบอย นอกจากน้ี Molz (1988) 
พบวา บริษทัทีม่ปีระธานกรรมการและกรรมการผูจดั
การเปนบุคคลคนเดียวกัน จะทำใหบทบาทของ
ประธานกรรมการถูกเบียดบังโดยบทบาทของ
กรรมการผูจัดการ โอกาสของการเปดเผยขอมูลที่ไม
นาพึงพอใจแกบุคคลภายนอกก็จะนอยลงเชนกัน 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนดให
บริษัทที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย แห ง
ประเทศไทยตองมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) และสนับสนุนใหมีคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทน เพ่ือเสริมบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทดานการกำกับดูแล
ทางการเงิน และ เพื่อใหบริษัทมีความโปรงใสในการ
บริหารงานย่ิงข้ึน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
หนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงนิ พจิารณาการเปด
เผยขอมูลทางการเงิน คัดเลือกและเสนอแตงตั้ง
ผูสอบบัญชี อีกทั้งมีหนาที่สอบทานระบบการตรวจ
สอบภายใน นโยบายทางการเงินที่สำคัญ และ          
การบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ  สำหรบัคณะกรรม
การสรรหาและคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนจะ
ชวยใหนักลงทุน มั่นใจวาผูบริหารและกรรมการ
บริษัทจะไมสามารถกำหนดคาตอบแทนของตนเอง
และพวกพอง นอกจากนีย้งัชวยใหกระบวนการจดัหา
ผูบริหารระดับสูงมีความโปรงใสและไดบุคคลากรท่ีมี
ความสามารถ 

งานวิจัยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางกรรมการ
บริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท มีหลายช้ิน 
เชน  Angkarat and Suchada (2010) ไดศึกษา
โครงสรางกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยท่ีมีขนาดใหญและสภาพคลองของ
การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดสูงจำนวนหน่ึงรอย
อันดับแรก(SET 100) ซึ่งเปนบริษัทที่มีขนาดใหญ
และสภาพคลองของการซ้ือขายในตลาดสูงจำนวน
หนึ่งรอยบริษัทแรกในป 2547 และพบวาขนาดของ
คณะกรรมการโดยเฉล่ียอยูที่ 11 คน สัดสวนของ
คณะกรรมการอิสระอยูระหวาง 33.33% ถึง 50% 
จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบอยูที่ 9 ครั้งเและ 7 ครั้ง
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ตามลำดับ ในหนึ่งรอยบริษัทมีเพียง 9 บริษัทท่ีมี
กรรมการผูจัดการและประธานกรรมการเปนบุคคล
คนเดียวกัน  นอกจากน้ีสัดสวนของบริษัท ท่ีมี
คณะกรรมการจดัสรรและหรอืคณะกรรมการกำหนด
คาตอบแทน มีถึง 62%จากการศึกษาเชิงประจักษ 
พบวาสำหรับบริษัท SET 100 ที่มีสัดสวนกรรมการ
อิสระในคณะกรรมการบริษัทสูงจะมีผลการดำเนิน

งานที่ดีในอนาคตวัดโดยใชอัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมและผลตอบแทนจากหุนสามัญ นอก
จากนี้บริษัทท่ีมีคณะกรรมการจัดสรรและหรือ
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนจะมผีลการดำเนนิ
งานท่ีดีในอนาคตวัดโดยอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเชิงประจักษอื่นแสดง
เพิ่มเติมในตารางท่ี 4

μÒÃÒ§·Õè 4 : งานวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการและผลประกอบ
   การบริษัท

Authors
Variables 
Method 
Samples

Yermack
(1996)

Vafeas & 
Theodorou

(1998)

Vafeas
(1999)

Kula
(2005)

Angkarat & 
Suchada
(2010)

Dependent 
Variable: 
Firm 
Performance

Tobin’s Q Market to 
Book Ratios

Market to 
Book Ratios 

Firm 
Performance 

Index

ROA
Stock Return

Independent Variable:
Outside 
Directors X X X X X

Audit Committee X X X
Other Committees X X X X
Board Size X X X X
Board Meeting X X
Dual CEO X X
Inside Chairman X
Directorships X X
Control Variables X X X X X
Research 
Method OLS Regression Cross-Sectional 

OLS  Regression
OLS & 2 Stage 
Lease Square

Cross-Sectional 
OLS Regression

Cross-Sectional 
OLS Regression

Samples 452 Large 
US Firms

250 Publicly 
Traded 

UK Firms

307 Firms 
Listed on 
Forbes

386 
Non-Listed 

Turkish Firms

100 Largest 
Thai Firms
(SET100)

ËÁÒÂàËμ Ø : X หมายถึงตัวแปรในโมเดลของแตละงานวิจัย

º·ÊÃØ» • • 
การกำกับดูแลกิจการไดรับการยอมรับอยาง

แพรหลายวาเปนการสรางมูลคาใหกับกิจการ โดย
เฉพาะสำหรับประเทศซ่ึงจำเปนตองพ่ึงพาเงินลงทุน

จากตางประเทศ ทั้งเงินลงทุนทางตรง (Foreign 
Direct Investment) และเงินลงทุนในหลักทรัพย 
(Portfolio Investment) นักลงทุนตางชาติใหความ
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สำคญักบัการมกีารกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีและ กำหนด
เปนเง่ือนไขในการตัดสินใจลงทุน จงึเห็นไดวาบริษทัที่
ประสบความสำเร็จอาจใชการกำกับดูแลกิจการ 
ในรูปแบบตางๆเชน การแตงต้ังกรรมการอิสระ 
การมีคณะกรรมการตรวจสอบ และผูถือหุนรายใหญ 
เพื่อสรางความเช่ือมั่นแกผูมีสวนไดเสีย และทำให
เชื่อวาบริษัทเปนบริษัทที่ดีประสบความสำเร็จในการ
บริหารงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ นวลนภา 
อัครพุทธิพร และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2550) ซึ่งได
ศกึษาบริษทัในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยและ
พบวาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ไดรับ
การประเมินการกำกับดูแลกิจการในชวงคะแนนสูง
สงผลใหบริษัทมีมูลคากิจการสูงกวาบริษัทกลุมท่ีได
คะแนนการกำกับดูแลกิจการในชวงคะแนนที่ต่ำกวา
อยางเปนนัยสำคัญ

บทความน้ีจะมุ งอธิบายถึงความสำคัญ 
ทฤษฏีที่เกี่ยวของ และผลกระทบของการกำกับดูแล
กิจการท่ีมีตอการจัดการกำไรและผลการดำเนินงาน
ของกิจการ โดยเนนใหเห็นถึง บทบาท หนาที่และ 
โครงสรางของคณะกรรมการ เชน สัดสวนกรรมการ
อิสระ อนุกรรมการยอย การประชุมคณะกรรมการ
เปนตน บทความนี้ไดนำเสนอวรรณกรรมตางๆ ที่
เก่ียวของกับผลกระทบของคณะกรรมการบริษัทที่มี
ตอการจัดการกำไร และผลประกอบการของกิจการ 
เน่ืองจากเช่ือวาคณะกรรมการบริษัทเปนกลไกการ
กำกบัดแูลกจิการทีเ่หน็เปนรูปธรรมและสงผลตอการ
ดำเนินงานของกิจการและสามารถลดการจัดการ
กำไรไดอยางชัดเจน 

ตามหลักสากลโครงสรางของคณะกรรมการ
บริษัทเปนองคประกอบหลักที่สำคัญของการกำกับ
ดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้ง
จากผูถือหุน ใหทำหนาที่กำหนดเปาหมายทิศทาง

วิสัยทัศนแผนงาน และงบประมาณ รวมถึงทำหนาที่
ในการกำกับดูแลติดตามการทำงานของผูบริหารวา
ดำเนินงานเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ี
คณะกรรมการกำหนดใหอยางมีประสิทธิผลหรือ
ไมอยางไร การเลอืกองคประกอบหรอืโครงสรางคณะ
กรรมการอยางเหมาะสม สงผลใหการทำงานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งสามารถลด
ปญหาระหวางผูบรหิารและผูถอืหุน (Agency Costs)

 เมื่อผูบริหารและผูถือหุนมิใชบุคคลเดียวกัน
ยอมเกิดปญหาการขัดแยงผลประโยชนระหวาง
บุคคลดังกลาว เชน ปญหา Moral Hazard หมายถึง 
การท่ีผูถือหุนไมสามารถแนใจวาผูบริหารท่ีตนเอง
เลือกมาน้ันจะใชความพยายามในการทำงานเต็มที่
หรือไม ดังนั้นการเลือกคณะกรรมการที่มีโครงสราง
องคประกอบท่ีเหมาะสมจะสามารถเพ่ิมความม่ันใจ
ใหกับผูถือหุนในปจจุบันหรือนักลงทุนที่จะเปน
ผูถือหุนในอนาคต วาคณะกรรมการจะแสดงบทบาท
ในการสกัดก้ันพฤตกิรรมการหาประโยชนสวนตวัของ
ผูบริหาร และ พวกพอง และชวยใหการดำเนินงาน
ของผูบริหารเปนไปเพ่ือใหประโยชนของบริษัทอยาง
แทจริง ซึ่งจะสงผลใหการจัดการกำไรหรือการ
ตกแตงกำไรลดลงและผลการดำเนินงานการบริษัท
เพิ่มขึ้น  

 โครงสรางองคประกอบคณะกรรมการบริษัท
ที่ เหมาะสมไดแก มีการถวงดุลอำนาจผูบริหาร 
กำหนดสัดสวนกรรมการอิสระสูง มีการแยกบุคคลที่
ดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการ
ผูจัดการใหญ มีความถี่ในการจัดประชุมผูถือหุนบอย
ครั้ง หรือ มีการตั้งคณะกรรมการยอยที่เหมาะสมเพ่ือ
ชวยใหการทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เปนตน อยางไรก็ผลงานวิจัยในอดีตยังไม
ส า ม า ร ถ ส รุ ป โ ค ร ง ส ร า ง อ ง ค ป ร ะ ก อบขอ ง
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คณะกรรมการบริษัทไดอยางชัดเจน  เน่ืองจากพบวาความ 
เหมาะสมของโครงสรางองคประกอบมักจะแตกตาง
ตามลักษณะของบริษัทและตามอุตสาหกรรม อีกท้ัง
แตละโครงสรางองคประกอบจะสงผลกระทบตอตัว
แปรผลประกอบการแตละตัวไมเหมือนกัน ซึ่งอาจ
นำไปสูการทำวิจัยในอนาคตเพื่อจะหาขอสรุปวา
โครงสรางองคประกอบเชนไรจึงจะเหมาะสมกับลักษณะ
เฉพาะของอตุสาหกรรมและสำหรบัตวัแปรวดัผลการ
ดำเนินการ 

อุปสรรคในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ
ใหแพรหลายเกิดจาก ความเช่ือของคนสวนหนึ่งท่ีคิด
วาการกำกับดูแลกิจการเปนเพียงความนิยมชั่วขณะ
หนึ่ งและจะหายไปในไมช า  อีกทั้ งหนาที่ ของ
คณะกรรมการบริษัท ตองกระทำดวยความซ่ือสัตยและ
เอาใจใส จึงยากจะทำและยากจะวัดอยางเปน
รูปธรรม งานวิจัยในประเทศไทยซึ่งศึกษาอิทธิพล
ของการกำกับดูแลกิจการก็ยังมีจำกัดเนื่องจากขาด
ขอมูลที่เชื่อถือไดโดยเฉพาะบริษัทที่อยูนอกตลาด
หลกัทรัพย อกีท้ังตัวแปรท่ีใชวดัการกำกับดแูลกิจการ
ยังไมหลากหลาย ในชวงหลังมีการปรับปรุงการวัด
ตัวแปรการกำกับดูแลจากการวัดรายตัวเปนการวัด
โดยใชดัชนีหรือระดับคะแนนเพ่ือเปนตัวแทนตัวแปร
การกำกับดแูลกิจการหลายตัว ซึง่ยงัไมไดรบัการยอม
รับเทาที่ควร จึงยังตองแสวงหาตัวแทนที่จะใชวัดการ
กำกับดูแลกิจการตอไป 

งานวิจัยเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการใน
ประเทศไทยควรจะขยายเพ่ิมเติมออกไปใหครอบ
คลุมถึงอิทธิพลของ   ตัวแปรการกำกับดูแลกิจการ
อื่นๆอาทิ เชน สิทธิของผูถือหุน ความเทาเทียมกัน
ของผูถือหุน การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสของ
ขอมูลทางการเงิน บทบาทของผูมีสวนได เสีย  
และรวมไปถึง  บทบาทและประเภทของผูสอบบัญชี 

และความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน นอกจากนี้
การศึกษาในอนาคตอาจจะขยายเพ่ิมเติมตัวแปรกาจัด
การกำไรไปในประเด็นท่ีเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
ในดานอืน่ๆ เชน คณุภาพกำไร(Quality of Earnings) 
เปนตน อกีท้ังควรศึกษาถึงอทิธพิลของการกำกับดแูล
กจิการท่ีมตีอผลประกอบการสำหรับกจิการท่ีอยูนอก
ตลาดหลักทรัพย 
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