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The Relationship between Earnings Management and Trading Volume of 
Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand ••

º·¤Ñ´Â‹Í
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการกําไรกับปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยชวงป พ.ศ. 2552 ถึง 2554 โดยแบบ
จําลองของ Dechow and Dichev (2002) ถูกนํามาใชในการคํานวณรายการคงคางท่ีเกิดจากดุลยพินิจ
ของผูบริหารซ่ึงเปนตัวสะทอนถึงระดับการจัดการกําไรของกิจการ ผลการศึกษาพบวา การจัดการกําไรมี
ความสัมพนัธในทิศทางเดียวกันกบัปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย โดยผลการศึกษาดังกลาวอาจสามารถอธิบาย
ไดโดยพฤติกรรมของนักลงทุนสวนใหญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีลักษณะแบบ Noise Trader 
ซึ่งจะมีการตอบสนองตอขอมูลทุกประเภทที่ไดรับโดยไมสามารถหรือใชเวลานานกวาปกติในการแยก
แยะคุณภาพของขอมูล (ธนโชติ, 2554) 

คําสําคัญ: การจัดการกําไร,รายการคงคางที่อยูในดุลยพินิจของผูบริหาร, ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย, 

ABSTRACT

 This paper examines the association between earnings management and trading 
volume of listed companies on the Stock Exchange of Thailand from year 2009 to 2011. The 
discretionary accruals are estimated by Dechow and Dichev (2002)’s model to represent the 
level of earnings management. Our results reveal that earnings management is positively 
associated with trading volume.The larger the earnings management, the higher the trading 
volume in particular. This could be possibly explained by the behavior of noise traders in 
the Stock Exchange of Thailand who are either unable or take longer process to discriminate 
the quality of information disseminated into the market (Boonworachote, 2011). 

Keywords:  Earnings Management, Discretionary Accruals, Trading Volume
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º·¹íÒ • •
 

 นับตั้งแตเหตุการณการลมละลายของ Enron 
บริษัทชั้นนําดานพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกา 
สะทอนใหเหน็ถงึความลมเหลวของระบบธรรมาภบิาล 
เริม่ตัง้แตผูบรหิารตกแตงงบการเงิน ใหมรีายไดสงูเกิน
จริง และหนีส้นิตํา่กวาความเปนจรงิ ประกอบกบัการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเอกชนท่ีขาดความเปน

อิสระ ไดรับรองความถูกตองของงบการเงิน กอใหนัก
ลงทุน เกิดการหลงผิดตัดสินใจลงทุน ทายท่ีสุดเมื่อ
ถูกเปดเผย สงใหเกิดผลขาดทุนจํานวนมหาศาล เกิด
ภาวะวางงาน เกิดความเสียหายตาง ๆ  อยางมากมาย 
วิธีหน่ึงของการตกแตงงบการเงิน อาจเริ่มจากการ
จัดการกําไรผานรายการคงคาง เนื่องจากตามแมบท
การบัญชี (ปรับปรุง 2552) ไดกําหนดขอสมมติทาง
บัญชีที่วาใหกิจการจัดทํางบการเงินโดยใชเกณฑคง
คางเพื่อใหสามารถบันทึกบัญชีได ดังนั้นรายการคง
คาง จึงเปนรายการที่ตองใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ 
ซึ่งผลที่สุดทุกการตัดสินใจสงผลตอตัวเลขในงบการ
เงนิ การจัดการกําไร จงึอาจเปรียบเสมือนวงกลมสีเทา 
ที่อยูระหวางวงกลมสีขาว คือ การจัดทํางบการเงิน
อยางถูกตอง ตรงไปตรงมา กับวงกลมสีดํา คือ การ
ตกแตงตัวเลขในงบการเงิน โดยผูบริหารใชดุลยพินิจ
ที่เขาขางตนเองในการจัดทํางบการเงิน 

ปจจัยท่ีนักลงทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนใน
หลักทรัพยใด นอกจากการพิจารณาขอมูลในงบการ
เงินแลว อีกปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนอาจพิจารณาควบคู
กัน คือ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย เพื่อพิจารณา
วาหลักทรพัยนัน้ ๆ   มนีกัลงทุนอืน่ใหความสนใจเขาไป
ทําการซื้อขายมากนอยเพียงใด และหากขอมูลในงบ
การเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลการดําเนินงาน หาก
ผานการจัดการกําไรแลวนกัลงทุนตอบสนองตอขอมลู
นั้นอยางไร

ดังนั้นจึงเปนท่ีมาของการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการจัดการกําไรกับปริมาณการซื้อขายหลัก
ทรัพยในการเก็บขอมูลระดับการจัดการกําไร ใชแบบ
จําลองของ Dechow and Dichev (2002) ทําการ
ศกึษาขอมลูในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ชวง
เวลาป พ.ศ. 2552 ถึง 2554 และเพื่อเปนการยืนยนั
ผลการศึกษา ผูวิจัยจึงทดสอบเพิ่มเติม โดยเปลี่ยน
ตัวแปรจากปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย เปนอัตรา
หมุนเวียนหลักทรัพย จึงกอใหเกิดการศึกษาเพิ่มเติม

ผลจากงานวิจัยนี้จะชวยใหเปนขอมูลสําหรับ
ผูใชงบการเงิน โดยเฉพาะนักลงทุน ใหทราบถึงระดับ
ของการจัดการกําไรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย และใหมุมมองที่วาการตัดสินใจ
ลงทุนไมควรมุงพิจารณาเฉพาะผลการดําเนินงาน
ของบริษัทเทานั้นหากจากการทดสอบระดับการ
จัดการกําไรแลวพบวาบริษัทนั้นมีการจัดการกําไร
เกิดข้ึน และเปนแนวทางใหหนวยงานกํากับดูแล 
(Regulator) หรือผูที่เกี่ยวของหาวิธีการปองกันหรือ
ตรวจจับการจัดการกําไรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย เพราะขอมลูท่ีแสดง
นั้นสงผลตอการตัดสินใจของนักลงทุน อาจสงผลตอ
ตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

• ·º·Ç¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ •
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกําไร (Earnings 
Management)

คําวา “การจัดการกําไร” มีผูใหคํานิยามไว
มากมาย เชน Schipper (1989) กลาววา การจัดการ
กาํไร คอื การแทรกแซงอยางมจีดุมุงหมายตอรายงาน
ทางการเงิน เพื่อวัตถุประสงคตักตวงผลประโยชน
เขาสูตนเองHealy and Wahlen (1999) กลาววา 
การจัดการกําไร เกิดขึ้นโดยผูบริหารใชดุลยพินิจ
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ในการปรับเปลี่ยนรายงานทางการเงิน เพื่อใหผูมี
สวนไดเสีย (Stakeholder) เกิดความหลงผิด 
(Mislead) เก่ียวกับผลการดําเนินงาน หรือมีผลท่ี
ตามมาบางอยางที่ เกี่ยวของกับรายงานทางการ
เงินเปนตน ทั้งนี้สามารถสรุปไดวา การจัดการกําไร 
เปนความต้ังใจของฝายบริหารในการแสดงขอมูล
ตัวเลขในงบการเงินใหเปนไปตามความตองการเพ่ือ
ใหบรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 

การจัดการกําไรจึงสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพ
ของกําไร และคุณภาพของการเปดเผยขอมูล ทําให
นักลงทุนที่รับรูขอมูลการซื้อขายมาก (Informed 
Trader) ยอมตัดสินใจในการลงทุนไดดีกวานักลงทุน
ที่ไมรูหรือรูขอมูลการซ้ือขายนอย (Uninformed 
Trader) แตบอยครัง้ทีน่กัลงทนุไมมโีอกาสในการลวง
รูผลการดําเนินงานที่แทจริงหรือขอมูลภายในของ
บริษัทที่ตองการไปลงทุน ซึ่งอาจมีเฉพาะผูบริหาร
เทานั้นที่รับทราบขอมูล  จึงเกิดปญหาความไมเทา
เทียมกันของขอมูล (information Asymmetric) 
ระหวางผูบริหารและนักลงทุน เมื่อไมทราบขอมูลที่
เปนจริงแลวยอมทําใหการคาดการณตางๆ ยอมผิด
พลาดไปดวย

 ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) และ
แรงจูงใจการจัดการกําไร (Motivation of 
Earnings Management)

Jensen and Meckling (1976) ไดกลาววา 
ในการบริหารงาน เจาของหรือตัวการ (Principle) 
ไมสามารถบริหารงานไดตามลําพัง จึงตองมีบุคคล
อื่น คือ ตัวแทน (Agent) มาชวยบริหารงาน ประกอบ
กับมนุษยทุกคนยอมมีแรงผลักดันในการกระทํา
สิ่งตาง ๆ เพื่อผลประโยชนของตัวเองทั้งสิ้น ตราบใด
ที่ตัวแทน บริหารงานสอดคลองตามเปาหมายท่ี
ตัวการไดกําหนดไว การดําเนินงานยังคงเปนไปได

อยางราบรื่น แตหากเมื่อใดที่ตัวแทน เริ่มบริหารงาน
ไมสอดคลองตามเปาหมายที่ตัวการหรือเจาของ
กิจการกําหนดไว จึงอาจกอใหเกิดความขัดแยงดาน
ผลประโยชน (Confl ict of Interests) หรืออาจกลาว
ไดวา ทฤษฎีตัวแทนอาจทําใหเกิดแรงจูงใจในการ
จดัการกําไรโดยแบงแรงจงูใจดงักลาวเปน 2 ดาน ดงันี้

1. แรงจูงใจดานสัญญา (Contracting 
Motivation) 

บริษัทนับวาเปนแหลงรวมของสัญญาหลาก
หลายประเภท เนื่องจากบริษัทมีความเกี่ยวของ
กับบุคคลหลายกลุม นั่นคือ กลุมผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholders) เชน สัญญาระหวางบริษัทกับผู
บริหาร  สัญญาระหวางบริษัทกับลูกหนี้ สัญญา
ระหวางบริษัทกับเจาหน้ี  หรือสัญญาระหวาง
บริษัทกับหนวยงานภาครัฐ ไดแก กรมสรรพากร 
เปนตน ดังนั้นจึงอาจเรียกไดวาบริษัทเปนจุดรวม
ของสัญญา (The Nexus of Contract) จะเห็น
ไดวาเม่ือมีสัญญาเกิดขึ้น สิ่งสําคัญท่ีนับวาเปนภาระ
ผูกพัน น่ันคือ บริษัทตองดําเนินการทุกวิถีทาง
เพื่อปฏิบัติตามสัญญา 

หากจะเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางการ
จดัการกําไรกับวธิกีารปฏิบตัทิางการบัญชแีลว ภายใต
ทางเลือกวิธีปฏิบัติทางบัญชี เปนการเปดโอกาสใหผู
บรหิารสามารถจดัการกาํไรไดหลายรปูแบบ ทัง้นีอ้าจ
เกิดจากภายใตสมมติฐานตางๆ ไดแก สมมติฐานดาน
โบนัส (Bonus Hypothesis),สมมติฐานดานการกอ
หนี้ (Debt Hypothesis) และ สมมติฐานดานตนทุน
การเมือง (Political Cost Hypothesis)
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 2. แรงจงูใจดานตลาดทนุ (Capital Market 
Motivation)

ตลาดทุน (Capital Market) นับวาเปนแหลง
กลางในการระดมทุนจากประชาชนหรือนักลงทุน
ไปยังผูประกอบธุรกจิเพ่ือใหมกีารเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ทัง้นีก้ารจัดการกําไรอาจเกิดจาก
แรงจูงใจดานตลาดทุน (สันสกฤต วิจิตรเลขการ, 
2556) เชนการใหผลตอบแทนพนักงานอยูในรูป
ของหุนบริษัท ปรับเปล่ียนจากการใหโบนัสที่เปน
เงินสด, การจัดการกําไรเพื่อใหเปนไปตามความคาด
หวังของนักวิเคราะห หากนักบัญชีหรือผูบริหารบอก
ขอมูลจริง อาจสงผลใหราคาหุนนั้นตกลงหรือสูงข้ึน
กวาสิ่งท่ีนักวิเคราะหคาดหวังไว เนื่องจากนักลงทุน
บางกลุม ใชขอมลูจากการวเิคราะห คาดการณของนกั
วิเคราะหเปนตัวตัดสินใจในการเลือกลงทุนในหลัก
ทรพัยนัน้ๆ, ความตองการเพิม่ทุนของบริษทั เชน กรณี
นําบริษัทเขาตลาดหลักทรัพยเปนครั้งแรก Initial 
Public Offerings: IPOs หรือการเสนอหุนสามัญ
เพิ่มทุน Seasoned Equity Offerings: SEOsเปนตน

• á ºº ¨í Ò Å Í § Ã Ò Â ¡ Ò Ã ¤ §¤Œ Ò § 
(Accruals Model) • 

การทดสอบรายการคงคาง จากแบบจําลอง
รายการคงคาง มีหลากหลายรูปแบบ เริ่มจาก Healy 
Model (1985) โดยใชรายการคงคางรวม (Total 
Accruals) และการเปล่ียนแปลงของรายการคงคาง
รวมเปนตัวชี้วัดระดับการจัดการกําไรโดยดุลยพินิจ
ของผูบริหารรายการคงคางที่ เกิดขึ้นปกติจาก
การดําเนินงานและรายการคงคางที่อยูในดุลยพินิจ
ของผูบริหารและไดพัฒนาเปน Jones Model และ 
Modifi ed Jones Model ตามลําดับ ตอมาเปลี่ยน
แนวความคิดจากการทดสอบรายการคงคางจาก

คารายการคงคางที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ เปน
พิจารณากระแสเงินสดจากการดําเนินงานนับวาเปน
ตัวที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการที่จะ
ดําเนินงานของกิจการในอนาคต จึงเปนท่ีมาของ 
Dechow  and  Dichev  (2002) Model และ Francis 
et al.(2005a) Modelตามลําดับ

• á¹Ç¤Ố à¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂ
ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� (Trading Volume) •

ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย คือ จํานวน
หลักทรัพยที่ซื้อขายกันระหวางผูลงทุนในชวงเวลา
หนึ่ง นับวาเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญตัวหนึ่งในการลงทุน 
เนือ่งจากมผีลตอการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย
และจะเปนตัวบอกคุณภาพของแนวโนมราคา
และสภาพคลองของหลักทรัพย ปริมาณการซื้อขาย
จึงสะทอนความแข็งแกรงของหลักทรัพยนั้น รวมท้ัง
ภาพรวมในการซ้ือขายของตลาดในชวงเวลาน้ันๆ 
(อัจฉรา โยมสินธุ, 2555)

จากการศึกษาเชิงประจักษ Fathi et al. 
(2011) ไดศึกษา ผลกระทบของการจัดการกําไร
ตอสภาพคลองของหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศอิหราน  จํานวน 80บริษัทโดยวัดระดับ

การจัดการกําไรดวย The Modifi ed Jones Model 
และวัดสภาพคลองของหลักทรัพยดวย Bid–Ask 
Spread พบวากิจการที่มีการจัดการกําไรสูง สงผล
ใหเกิดความไมเทาเทียมของขอมูล (Asymmetric 
Information) มากข้ึน ทําใหผูดูแลสภาพคลอง 
(Market Maker) ไมทราบราคาท่ีแทจริงของ
หลักทรัพย จึงเพิ่มสวนตางของราคาเสนอซื้อขายให
กวางขึ้นเพื่อใหครอบคลุมถึงตนทุนของหลักทรัพย 
และผลกําไรท่ีตองการ ทั้งนี้เมื่อราคามีมูลคาสูงขึ้น 
นักลงทุนมองวาหลักทรัพยดังกลาวมีราคาแพง จึงสง
ผลใหสภาพคลองของหลกัทรพัยนัน้ลดลงเชนเดยีวกับ
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พรจิตรา จวบฤกษเย็น และ ธนโชติ บุญวรโชติ 
(2556) ศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณการ
ซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนแตละประเภท
และอัตราผลตอบแทนจากดัชนีหลักทรัพย ใน
ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ในป 2549 – 2553 
พบวา ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยของนักลงทุน 
มีผลตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย จึงสะทอน
ใหเหน็วาตลาดหลกัทรพัยประเทศไทยยงัไมมปีระสทิธ ิ
ภาพในระดับออน และปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย
ของนักลงทุนตางประเทศ นักลงทุนสถาบัน และนัก
ลงทนุรายยอย สงผลตออตัราผลตอบแทนหลักทรพัย 
จงึเกดิความสมัพนัธขามชวงเวลาซึง่สนบัสนนุแนวคดิ
ทีว่านกัลงทุนแตละกลุมรบัรูขอมลูไมพรอมกันแตการ
ซื้อสุทธิของนักลงทุนรายยอยจะมีทิศทางตรงกันขาม
กบัอตัราผลตอบแทนรายวนั เนือ่งจากการรับขอมลูที่
ไมพรอมกันของนักลงทุนแตละประเภทสงผลตอการ
ตัดสินใจในการซ้ือขายหลักทรัพย ซึ่งขัดแยงกับงาน
วิจัยของRiahiet al. (2013) ที่ศึกษาผลกระทบของ
การจัดการกําไรตอสภาพคลองของตลาดทุนใน
ประเทศตูนิเซีย โดยวัดรายการคงคางดวย Kothari  
Model (2005) และวัดสภาพคลองของตลาด
ดวยRelative Spread และ Depthผลการศึกษา

พบวา การจัดการกําไรมีความสัมพันธเชิงบวกสภาพ
คลองของตลาดเปนตน

การศึกษาคร้ังนี้ใชแบบจําลองรายการคง
คางท่ีอยูในดุลยพินิจผูบริหาร เปนตัวแปรท่ีสนใจ
ศึกษาเพื่อวัดระดับการจัดการกําไรของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โดยใชแบบจําลองของ  Dechow and  Dichev 
(2002) เปนตัววัดระดับการจัดการกําไร แบบจําลอง
ดั งกลาวมุ ง เนนกระแสเ งินสดจากการดําเ นิน
งาน (Operaing Cash Flows) ซึ่งชวยพยากรณ
ทิศทางการบริหารงานในอนาคต  รวมถึ งมุ ง

เนนรายการเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) 
ซึ่งเปนรายการคงคางระยะส้ัน หากกิจการจะมีจัด
การกําไร จึงมีความเปนไปไดที่จะกระทํากับรายการ
เงินทุนหมุนเวียน เพราะรายการดังกลาวสามารถ
ตกแตงหรือจัดการกําไรไดไปเรื่อย ๆ กลาวคือ  
สามารถกลับรายการบัญชีในงวดถัดไปได เปนตน 
และตัวแปรตามที่ศึกษา คือ ปริมาณการซื้อขายหลัก
ทรัพย โดยปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย มีโอกาส
เปลี่ยนแปลงไดเสมอ หากมีขอมูลที่เกี่ยวของเขา มา
ในตลาดฯ นอกจากนี้ปจจัยที่ใชพิจารณาการเลือก
ลงทุนในหลักทรัพยใด ๆ นั้น ตองอาศัยปจจัยอื่น
ที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยนั้นประกอบการตัดสินใจ
ดวย เชน ขนาดกิจการ ผลตอบแทน ความผันผวน
ของผลตอบแทน เปนตน 

จากแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วของในขางตน 
สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ไดดังนี้

ÀÒ¾·Õè 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ระดับการจัดการกําไร 

- รายการคงคางที่อยูใน
ดุลยพินิจผูบริหาร

-  ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย 

(Trading Volume)

-  อัตราหมุนเวียนหลักทรัพย 

   (Trading Turnover)

ตัวแปรควบคุม

-ขนาดของกิจการ

-ผลตอบแทนหลักทรัพย

-ความผันผวนของผลตอบแทนหลักทรัพย

 ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม
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• ÊÁÁμ Ô°Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
จากการศึกษาของ Fathi et al. (2011) พบวา

ระดบัการจดัการกาํไรมคีวามสมัพันธเชงิลบกบัสภาพ
คลองของหลักทรัพยที่วัดดวย Bid – Ask Spread ซึ่ง
ในขณะที่ Riahi et al. (2013) กลับพบวาการจัดการ
กาํไรมคีวามสมัพนัธเชงิบวกกบัสภาพคลองของตลาด
ที่วัดดวย Relative Spread และ Depth ดังนั้น 
ผูศึกษาจึงคาดวาจะพบความสัมพันธระหวางการ
จัดการกําไรกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย และ
อตัราการหมนุเวยีนหลกัทรัพย ของบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ในกลุม
อุตสาหกรรมท่ีไมรวมถึงกลุมอุตสาหกรรมธนาคาร 
กลุมเงินทุนหลักทรัพย ประกันชีวิตและประกันภัย 
ตามสมมติฐาน ดังนี้

H0,1 : ระดับการจัดการกําไรไมมีความ
สัมพันธกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย

H1,1 : ระดับการจัดการกําไรมีความ
สัมพันธกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย

H0,2 : ระดับการจัดการกําไรไมมีความ
สัมพันธกับอัตราการหมุนเวียนหลักทรัพย

H1,2 : ระดับการจัดการกําไรมีความ
สัมพันธกับอัตราการหมุนเวียนหลักทรัพย

• ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
กลุมตัวอยางและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาครัง้นี ้คอื บรษิทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ป 2552 – 2554 โดยครอบคลุมทุกกลุมอุตสาหกรรม 
ยกเวนกลุมอุตสาหกรรมธนาคาร กลุมเงินทุนหลัก
ทรพัย ประกันชวีติและประกนัภยั เน่ืองจากมแีนวทาง
ปฏิบัติในเรื่องโครงสรางคณะกรรมการเพ่ือสงเสริม

ธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชยซึ่งแตกตางจาก
ธุรกิจ และลักษณะการดําเนินธุรกิจ และโครงสราง
การเงินของบริษัทเหลานี้ แตกตางจากบริษัทใน
หมวดอุตสาหกรรมอ่ืน ประกอบกับกลุมบริษัทเหลา
นี้ตองปฏิบัติตามขอบังคับของหนวยงานเฉพาะ และ
มหีลักเกณฑอืน่ๆ ในการกาํกบัดแูลนอกเหนอืจากกฎ
เกณฑทั่วไปของตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้บริษัทฯ 
ที่ใชในการศึกษา ตองมีขอมูลงบการเงินครบถวน
ทกุป โดยเก็บรวบรวมขอมลูงบการเงินรายป , ปรมิาณ
การซือ้ขายหลกัทรพัย และอตัราหมนุเวยีนหลกัทรพัย

แบบจําลองวัดรายการคงคางทีใ่ชดลุยพินจิผูบรหิาร

แบบจําลองรายการคงคางมีหลากหลาย
วิธี แตละแบบจําลองมีทั้งขอดีและขอเสียแตกตางกัน
ไป ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการศึกษาวาใหความ
สําคัญกับรายการคงคางกับประเภทใด เชน รายการ
คงคางระยะสัน้ รายการคงคางระยะยาว เปนตน และ
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ขึ้นอยูกับวากลุมขอมูล
ที่ตองการศึกษานั้นมีลักษณะอยางไร ซึ่งแบบจําลอง
ที่นําไปใชกับกลุมขอมูลหน่ึงสามารถตรวจพบระดับ
การจัดการกําไรโดยใชดุลยพินิจของผูบริหารไดดี แต
อาจไมเหมาะกับอีกขอมูลอีกชุดหน่ึงก็ยอมเปนไปได 
ทัง้นีผู้วจิยัเลือกใชแบบจําลองรายการคงคาง Dechow 
and Dichev (2002) โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ
ระหวางรายการคงคาง (Accruals)กับกระแสเงินสด 
(Cash Flows)โดยรายการคงคางจะชวยพยากรณ
กระแสเงินสดรับหรือกระแสเงินสดจายในอนาคต  
รายการคงคางจะมีการเคล่ือนยายหรือปรับปรุงการ
รับรูรายการของกระแสเงินสดในชวงเวลาถัดไป 
รายการคงคางนับวาเปนรายการท่ีถูกใชบอยตามขอ
สมมติทางบัญชีและการประมาณการตางๆ แบบ
จําลองดังกลาวมุงเนนท่ีรายการเงินทุนหมุนเวียน 
(Working Capital) เพราะการรับรูกระแสเงินสดมี
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ความสัมพันธกับรายการเงินทุนหมุนเวียน โดยทั่วไป
เกิดขึ้นภายในหน่ึงป  โดยเกิดแนวคิดที่วา กําไรเกิด
จากผลรวมของกระแสเงินสดและรายการคงคาง 
(Earnings = CFO + Accruals)และกระแสเงินสด
ในทุกชวงเวลาจัดเปนได 3กลุม คือ  1) กระแสเงิน
สดที่เกิดหลังจากไดรับรูรายไดและคาใชจายเปน
กําไรสุทธิแลว 2) กระแสเงินสดที่รับหรือจายในงวด
เวลาเดียวกับที่ถูกรับรูเปนกําไรสุทธิแลว  3) เงินสด
รับหรือเงินสดจายท่ีเกิดกอนการรับรูเปนรายได
หรือคาใชจายเปนกําไรสุทธิแลว และพบวากําไรใน
ปจจุบัน เกิดจากกระแสเงินสดในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคตบวกดวยการปรับปรุงรายการประมาณ
การขอผิดพลาด ทั้งนี้แบบจําลองนี้มุงเนนที่กระแส
เงินสดจากการดําเนินงาน เน่ืองจากกําไรและการ
เปลี่ยนแปลงของรายการเงินทุนหมุนเวียน จะชวย
พยากรณกระแสเงินสดในอนาคตได 

• áºº¨íÒÅÍ§ •

 
 ท้ังน้ี  เพ่ือปองกันปญหา Heteroscedasticity 
ซึ่ ง มั ก เ กิ ด ขึ้ น ใ น ข อ มู ล แ บ บ ภ า ค ตั ด ข ว า ง 
(Cross-sectional Data) ผูวิจัยจึงนําตัวแปรทุกตัว
มาหารดวยขนาดของสินทรัพย (Total Assets)

• ¡ÒÃÇÑ´¤‹Òμ ÑÇá»Ã •
μÒÃÒ§·Õè 3.1  สรุปการวัดคาตัวแปร

• ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÍÀÔ»ÃÒÂ •
μÒÃÒ§·Õè 4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลสถติเิชงิพรรณนา

 

จากกลุมตัวอยางพบวาคาสูงสุด คาตํ่าสุดของ
ขอมูล มีความแตกตางกันเปนจํานวนมาก ไดแก 
ปริมาณซ้ือขายหลักทรัพยตอวัน มีคาตั้งแต 350หุน 
ถงึ 458,000,000 หุนเชนเดยีวกบัอตัราหมุนเวยีนหลัก
ทรัพยตอวัน ก็มีความแตกตางกัน ตั้งแต 0.01% ถึง 
4.98%  ระดับการจัดการกําไร มีทั้งระดับการจัดการ

โดย

μ ÑÇá»Ã μ ÑÇÂ‹Í ¡ÒÃÇÑ´¤‹Ò

μ ÑÇá»ÃÍÔÊÃÐ

ÃÒÂ¡ÒÃ¤§¤ŒÒ§·ÕèãªŒ ǾÅÂ¾Ô¹Ô¨¼ÙŒ
ºÃÔËÒÃ

DA áºº¨íÒÅÍ§ Dechow and Dichev 

(2002)

μ ÑÇá»ÃμÒÁ

»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Â � 
(ÃÒÂÇÑ¹)
ÍÑμÃÒËÁØ¹àÇÕÂ¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �

TVOL

TTURN

log (Avg.Daily Trading Volume
³ ÇÑ¹·Õè 1 àÁ.Â. – 31 ÁÕ.¤.

¤‹ Ò à©ÅÕèÂ·Ñé§»‚¢Í§»ÃÔÁÒ³«×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡
·ÃÑ¾Â � / ¤‹Òà©ÅÕèÂ»ÃÔÁÒ³ËØŒ¹¨´·ÐàºÕÂ¹
¡ÑºμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �Ï ³ ÇÑ¹·Õè 1 àÁ.Â. 
– 31 ÁÕ.¤.

μ ÑÇá»Ã¤Çº¤ØÁ

¢¹Ò´¡Ô¨¡ÒÃ

¼ÅμÍºá·¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �
¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§¼ÅμÍºá·¹

SIZE

RETURN

VOLRETURN

log (Market value) ³ ÇÑ¹ÊØ´·ŒÒÂ¢Í§
à ×́Í¹ ÁÕ.¤.ã¹»‚¶Ñ´ä»
log (Pt / P t _1) ; P = ÃÒ¤ÒËÅÑ¡·ÃÑ¾Â � 

STD (RETURN)

μ ÑÇá»Ã ¤‹Òà©ÅÕèÂ ¤‹ÒÊÙ§ÊØ´ ¤‹Òμ èíÒÊØ´ Ê‹Ç¹àºÕèÂ§
àº¹Ï

»ÃÔÁÒ³«×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �
(Ë¹‹ÇÂ : ¾Ñ¹ËØŒ¹/ÇÑ¹)

7,655.60 458,000 0.35 26,371.06

ÍÑμÃÒËÁØ¹àÇÕÂ¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �(%/ 

ÇÑ¹)
0.51 4.98 0.01 0.71

ÃÐ Ñ́º¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡íÒäÃ -0.16 4.86 -7.65 1.92

¢¹Ò´¡Ô¨¡ÒÃ(ÅŒÒ¹ºÒ·) 15,553.07 910,661.30 10.93 63,132.27

¼ÅμÍºá·¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �  (% / 

ÇÑ¹)
0.10 1.20 -0.86 0.19

¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§¼Å

μÍºá·¹(% / ÇÑ¹)
0.03 0.15 0.00 0.02
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กําไรที่เพิ่มขึ้น (คาบวก) และระดับการจัดการกําไรที่
ลดลง (คาลบ) แตโดยเฉลีย่แลวมรีะดับการจดัการกาํไร
ลดลง (คาลบ) สวนขนาดกิจการ ก็ยังมีความแตกตาง
กันมาก ตั้งแต 10.93 ลานบาท ถึง 910,610.30 ลาน
บาท ทั้งนี้ผลตอบแทนหลักทรัพยตอวัน ก็มีทั้งผล
ตอบแทนที่เปนคาบวก และคาลบ แสดงใหเห็นวานกั
ลงทุนบางรายอาจเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่ยังไมดี
พอ หรอือาจมปีจจยัภายนอกตาง ๆ  ทีม่ผีลกระทบเชงิ
ลบตอผลตอบแทนเขามาเก่ียวของนอกจากน้ีความ
ผันผวนของผลตอบแทนตอวัน มีความแตกตางกัน
นอยมาก คือ มีคาต้ังแต 0% ถึง 0.15%

μÒÃÒ§·Õè 4.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางการจัดการกําไรกับปริมาณการซื้อขายหลัก
ทรัพย (TVOL)

Dependent Variable: ปริมาณการซื้อขายหลัก
ทรัพย (TVOL)

R-squared = 0.2719 , Adjusted R-squared = 
0.2692

Number of Observation: 1,073

bWhiteHeteroskedasticity-Consistent Standard 
Errors and Covariance

หมายเหตุ ***  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

μÒÃÒ§·Õè 4.3  (ตอ)
aคําอธิบายตัวแปร

TVOL   =  ปริมาณการซ้ือขายหลัก
ทรัพย วัดโดยคา Logarithmของปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพยรายวันโดยเฉลี่ยทั้งป

DA   =  ระดับการจัดการกําไร วัด
โดยแบบจําลอง Dechow and Dichev (2002)

SIZE   = ขนาดกิจการ  วัด โดย 
Logarithm ของมูลคาตลาดจากการซ้ือขายหลัก
ทรัพย ณ สิ้นเดือน มี.ค. ของทุกป

RETURN   =  ผลตอบแทนหลกัทรพัย วดั
โดยคาเฉลี่ยของคา Logarithm ของราคาปดรายวัน
ของวันปจจุบัน (day t) หารดวยราคาปดรายวันของ
วันกอนหนา 1 วัน (day t-1) ในแตละปที่ทําการซื้อ
ขายหลักทรัพย

VOLRETURN  =  ความผั นผ วนขอ งผล
ตอบแทนวัดโดยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคา
เฉลี่ยผลตอบแทนหลักทรัพยรายวันในแตละป
ที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย

จากตารางที่ 4.3  ระดับการจัดการกําไรมี
ความสัมพันธกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย 
โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีความ
สัมพันธอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 99% 
กลาวคือ หากกิจการมีการระดับการจัดการกําไร
ทีส่งูข้ึนหรือเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหมปีริมาณการซ้ือขาย
หลักทรัพยเพิ่มมากข้ึน  อีกท้ังตัวแปรควบคุม คือ
ขนาดกิจการและความผันผวนของผลตอบแทน ก็มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือ
มั่น 99% ในทิศทางเดียวกับปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย แตผลตอบแทน กลับไมมีความสัมพันธ

μ ÑÇá»Ã
¤‹ÒÊÑÁ»ÃÐÊÔ·¸Ôì
ÊËÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 

â´Â»ÃÐÁÒ³ (b)

¤‹Ò¤ÇÒÁ¤ÅÒ´
à¤Å×èÍ¹ÁÒμÃ°Ò¹b

(Standardized 
Errors)

t-statistic

¤‹Ò¤§·Õè 3.5550 1.3596 0.0091

DAa 0.4368 0.0508 0.0000 ***

SIZEa 0.3780 0.0571 0.0000***

RETURNa 0.5617 0.5780 0.3314

VOLRETURNa 0.5816 0.1020 0.0000***
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กับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย

μÒÃÒ§·Õè 4.4  ผลการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางการจดัการกาํไรกบัอตัราหมนุเวยีนหลกัทรพัย

Dependent Variable : อัตราหมุนเวียนหลัก
ทรัพย  (TTURN)

R-squared = 0.1602

Adjusted R-squared = 0.1570

Number of Observation: 1,073, หมายเหตุ ***  
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

bWhiteHeteroskedast ic i ty -Cons is tent  
Standard Errors and Covariance

aคําอธิบายตัวแปร

TTURN  =  อัตราหมุนเวียนหลักทรัพย วัดโดย
คาเฉลี่ยทั้งปของการซื้อขายหลักทรัพย (ปริมาณการ
ซื้อขายหลักทรัพยตอวัน/ปริมาณหุนจดทะเบียน) 
x 100
คําอธิบายตัวแปรอื่นแสดงในตารางท่ี 4.3
 จากผลการทดสอบพบวา บริษัทในทุกกลุม
อุตสาหกรรมยกเวนกลุมธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย 
ประกันชีวิตและประกันภัย ระดับการจัดการกําไรมี
ความสัมพันธกับอัตราหมุนเวียนหลักทรัพย โดยมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% กลาวคือ 
หากกิจการมีการระดับการจัดการกําไรที่สูงขึ้นหรือ

เพิม่มากขึน้ สงผลใหมอีตัราหมนุเวยีนหลกัทรพัยเพิม่
มากข้ึน อีกทั้งตัวแปรควบคุม ทั้งผลตอบแทน และ
ความผันผวนของผลตอบแทน ก็มีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 99% โดยมีความ
สัมพันธในทิศทางเดียวกับอัตราหมุนเวียนหลักทรัพย 
แตในขณะท่ี ขนาดของกิจการ ก็มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 99% แตกลับมี
ความสัมพันธในทศิทางตรงกันขามกับอัตราหมุนเวียน
หลักทรัพย

• ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
จากผลการศึกษาพบวาการจัดการกําไร 

มีความสัมพันธกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย 
และอัตราหมุนเวียนหลักทรัพย  โดยมีความสัมพันธ
ในทศิทางเดยีวกัน นัน่คือ เมือ่มีการเพิม่ระดับของการ
จัดการกําไร สงผลใหปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย
และอัตราหมุนเวียนหลักทรัพย เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน
สอดคลองกับพฤติกรรมของนักลงทุนรายยอยใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีพฤติกรรม 
Noise Trader เปนจํานวนมาก นั่นคือ ตอบสนองตอ
ขอมูลขาวสารทุกขอมูลที่ไดรับ ไมวาจะเปนขาวจริง 
หรือขาวเท็จ แมวานักลงทุนรายยอยจะมีพฤติกรรม

การลงทุนแบบ Informed Trader ก็ตาม (ธนโชติบุญ
วรโชติ, 2554) รวมถึงปจจัยในการกําหนดปริมาณ
การซือ้ขายหลกัทรพัย และอตัราหมนุเวยีนหลกัทรพัย 
ไมไดมาจากระดับการจัดการกําไรเพียงอยางเดียว 
หากแตยังคงมีปจจัยอื่น ๆ เปนตัวกระตุนหรือชะลอ
ปริมาณการซ้ือขายและอัตราหมุนเวียนหลักทรัพย 
เชน ปจจัยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ เปนตน ซึง่สอดคลองกบัผล
งานวิจัยของ พรจิตรา จวบฤกษเย็น และ ธนโชติ บุญ
วรโชติ (2556) ที่พบวานักลงทุนแตละกลุมมีการ
รับรูขอมูลไมพรอมกันจึงสงผลตอการตัดสินใจใน

μ ÑÇá»Ã
¤‹ÒÊÑÁ»ÃÐÊÔ·¸Ôì
ÊËÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 

â´Â»ÃÐÁÒ³ (b)

¤‹Ò¤ÇÒÁ¤ÅÒ´
à¤Å×èÍ¹ÁÒμÃ°Ò¹b

(Standardized 
Errors)

t-statistic

¤‹Ò¤§·Õè 1.3980 0.3147 0.0000

DAa 0.0552 0.0142 0.0001***

SIZEa -0.0599 0.0135 0.0000***

RETURNa 0.4428 0.1635 0.0069***

VOLRETURNa 0.1447 0.0255 0.0000***
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การซ้ือขายหลักทรัพยในปริมาณท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ี
ฝ ายที่ เ กี่ ย วข อ ง  เช น  หน วยงานกํ ากั บดู แล  
(Regulator) ควรใหความสําคัญกับการกํากับดูแล 
(Corporate Governance) และใหความรูแกนัก
ลงทุน ในขณะเดียวกันนักลงทุนก็ควรใสใจในการ
ศึกษาหาขอมูล เพ่ือไมใหมีตนทุนในการลงทุนท่ีสูง 
นั่นคือ คาธรรมเนียมในการซื้อขาย อีกทั้งในภาพรวม
ตลาดทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายสงูมากเกนิไป โดยเฉพาะ
การซ้ือขายที่ไมไดเกิดจากขาวหรือขอมูลที่มีคุณภาพ 
จะแสดงถึงตลาดท่ีมีความผันผวนและไมเปนที่
นาสนใจของนักลงทุน

• ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ •
 เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย  และ  วิศรุต  ศรีบุนนาค. 
ม .ป .ป .  คุณภาพกําไรและตัวชี้วัด (ตอนที่ 1)  
(Earning Quality and Earnings Attributes-I). 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
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