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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่งก าไรกับการก ากับดูแล

กิจการของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558 มีจ านวนประชากรทั้งหมด 37 บริษัท โดยใช้ Yoon Model ใน
การทดสอบการตกแต่งก าไร 

ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่าการตกแต่งก าไรกับคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการไม่มี
ความสัมพันธ์กัน แต่หากแบ่งกลุ่มคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการออกเป็นกลุ่มที่ได้คะแนน
ดีขึ้นไปกับกลุ่มที่ได้คะแนนต่ ากว่ากลับพบว่าระดับการตกแต่งก าไรของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อ
พิจารณาปัจจัยควบคุมอื่นแล้วพบว่าจ านวนคณะกรรมการบริษัทและจ านวนครั้ งในการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีผลต่อการตกแต่งก าไรของบริษัท และปัจจัยที่ไม่พบความสัมพันธ์คือ
สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 

ทั้งนี้ที่ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานอาจมีสาเหตุมาจากคะแนนการประเมินการก ากับ
ดูแลกิจการเพียงปัจจัยเดียวอาจไม่ได้ส่งผลต่อการตกแต่งก าไรมากนัก เพราะการตกแต่งก าไรนั้นมี
สาเหตุมากมาย ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตจึงควรน าปัจจัยอื่นๆ มาร่วมพิจารณาด้วย 

 
ค าส าคญั: การก ากับดูแลกิจการ, การตกแต่งก าไร, Yoon Model
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ABSTRACT 

 
This research aims to study the relationship between Earnings Management 

and Corporate Governance of 37 Thailand Listed Companies in Technology Industry 
during the year of 2011-2015. Yoon Model is selected to test the Discretionary 
Accruals. 

Empirical study shows that Earnings Management and Corporate Governance 
are not correlated but Earnings Management of Excellent, Very Good and Good 
Corporate Governance group are different from the group with lower score. 
Considering other control factors, it is found that size of Board of Directors and the 
number of meetings of the Audit Committee has an effect on Earnings Management. 
For the proportion of independent directors and debt to equity ratio, there are no 
correlations to be found.   

The results of this research are not consistent with hypothesis. This might be 
due to Corporate Governance is not only one factor that affects Earnings 
Management, but there also might be other factors. Therefore, the future research 
should consider to study the other factors as well. 

 

Keywords : Earnings Management, Corporate Governance, Yoon Model 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากหลายๆ ท่าน 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา      ซึ่ง
ท่านได้กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และเสนอความคิดเห็นอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาครั้งน้ี 
และขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒนเสริญ ที่ท่านกรุณามาเป็นกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระ ตลอดจนได้ให้ค าแนะน าเพิ่มเติมที่ท าให้การศึกษาอิสระฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ พี่ๆ เพื่อนๆ อาจารย์ทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกคน 
ตลอดจนทุกบุคคลที่ร่วมเป็นก าลังใจและให้ความช่วยเหลือในการจัดท าการศึกษาอิสระฉบับนี้ให้
ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี รวมทั้งขอขอบพระคุณทุกเรื่องราวทั้งดีและร้ายที่ผ่านเข้ามา ที่ช่วยเป็น
บทเรียนและสอนให้ผู้ท าวิจัยมีความเข้มแข็งและสามารถผ่านมาได ้

อนึ่ง หากมีส่วนดีหรือประโยชน์ใดที่ผู้อ่านได้รับจากการศึกษาอิสระฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบ
ความดีนี้แก่ทุกบุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือผู้วิจัย ตลอดจนสถาบันการศึกษา แต่หากมีข้อบกพร่อง
ประการใดผู้วิจัยขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว 

 
     นางสาวสุภรัตน ์ตันฑ์พรชัย 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
                                                            พ.ศ. 2559 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา  
  

จากอดีตถึงปัจจุบันมนุษย์มีรูปแบบการด ารงชีวิตที่แตกต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัย โดยแต่
ละยุคจะมีการพัฒนาและคิดค้นสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยในการด ารงชีวิต ช่วยอ านวยความสะดวกสบายใน
ด้านต่างๆ มากมาย ซึ่งเทคโนโลยีก็เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นและพัฒนามา
อย่างยาวนาน โดยในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้เทคโนโลยีกลายมาเป็นสิ่งจ าเป็นอย่าง
หนึ่งในชีวิตประจ าวันของคนเราที่ช่วยเสริมปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตในด้านต่างๆ เช่น ช่วยสร้าง
ที่พักอาศัยให้มีความสะดวกสบาย มีคุณภาพ และสร้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต ช่วย
พัฒนาสังคม ช่วยให้การผลิตสินค้าและบริการต่างๆ สามารถตอบสนองกับความต้องการของมนุษย์
ได้มากและรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยให้
การศึกษามีสื่อ อุปกรณ์ และช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบอาชีพและท าธุรกิจ เป็นต้น  

ดังตัวอย่างที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจ าวันของ
คนเราไปแล้วและมีแนวโน้มความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงท าให้แนวโน้ม
การเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีความน่าจะเป็นที่จะสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งการเติบโตนี้ได้
แปรผกผันกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ท าให้นักลงทุนเริ่มหันมาสนใจการลงทุน
ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น โดยคาดหวังว่าในภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจเช่นนี้ การลงทุนใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่แปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ
โลก  

ถึงแม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจะดีมาก ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าการด าเนินงานของทุกบริษัทจะดีตามภาวะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากตลาดการแข่งขัน
ทางด้านเทคโนโลยีก็สูงเช่นกัน ท าให้การแข่งขันระหว่างบริษัทในการพัฒนาและผลิตนวัตกรรมนั้นสูง
ตามไปด้วย ซึ่งการพัฒนาและวิจัยนั้นต้องใช้ระยะเวลาและจ านวนเงินทุนเป็นอย่างมาก ซึ่งหาก
นวัตกรรมอยู่ในขั้นตอนการวิจัยก็ไม่มีอะไรมาการันตีว่าจะด าเนินการได้ส าเร็จและพัฒนาออกมาเป็น
สินค้าหรือบริการที่สามารถน ามาขายหรือใช้ได้ การลงทุนในส่วนนี้ก็อาจจะเสียเปล่า ดังนั้นหากบริษัท
ต้องการแหล่งเงินทุนเพิ่มแต่ผลประกอบการไม่ดี ก็อาจท าให้บริษัทเสียโอกาสในการระดมทุนหรืออาจ
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ท าให้ต้นทุนในการท ารายการสูงขึ้น ซึ่งหากบริษัทไม่ต้องการเสียโอกาสเหล่านี้ ก็อาจท าให้บริษัทท า
การตกแต่งก าไรได ้

การเลือกลงทุนของนักลงทุนนั้นมักจะดูจาก ผลประกอบการของบริษัท การเปรียบเทียบ
อัตราส่วนทางการเงิน ดูจากอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจ ดูความสามารถของผู้บริหาร
และธรรมาภิบาลของบริษัท ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ 
ของบริษัท ในส่วนของธรรมาภิบาลของบริษัทที่นอกจากจะดูได้จากรายงานประจ าปีหรือแบบรายงาน 
56-1 แล้ว ยังมีสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่คอยประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ละปีจะออกรายงาน Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies (CGR) เป็นรายงานที่ได้มีการจัดอันดับการก ากับดูแลกิจการของแต่ละบริษัทไว้
ว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งรายงานนี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบภาพลักษณ์และความน่าไว้ใจใน
การลงทุนได้ง่ายขึ้น  

ซึ่งจากงานวิจัยในอดีตหลายๆ งานวิจัย เช่น Brown and Caylor (2004), Myajima (2005) 
และ Patel et al. (2002) ได้หาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับผลประกอบการบริษัท 
และพบว่า การก ากับดูแลกิจการที่ดีมีโอกาสสูงที่จะมีผลการด าเนินงานที่ดีทั้งด้านก าไร อัตราเติบโต 
ยอดขาย ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งมูลค่าราคาตลาด  

จากที่กล่าวมานั้น ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสงสัยว่า บริษัทในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่
มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและต้องการเงินทุนในการพัฒนาบริษัทเป็นอย่างมากนั้น จะ
ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนโดยท าให้คะแนนการจัดอันดับการก ากับดูแลกิจการนั้นอยู่
ในเกณฑ์ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยการตกแต่งก าไรหรือไม่ ซึ่งการตกแต่งก าไรนี้ผู้วิจัยจะใช้ระดับ
รายการคงค้างตามดุลยพนิิจของผู้บริหารมาเป็นตัวเปรียบเทียบ 
 
1.2 วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 

 
เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่งก าไรกับผลการประเมินการก ากับดูแล

กิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มการตกแต่งก าไรกับผลการประเมินการ

ก ากับดูแลกิจการ ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากงบการเงินของบริษัท รายงานประจ าปี แบบรายงาน56-1 และ 
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 
พ.ศ. 2558 โดยมีบริษัทที่มีข้อมูลครบถ้วนทั้งหมด 37 บริษัท 
 
1.4 ประโยชนท์ี่ได้รับจากการศึกษา 
 

1.4.1 เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และนัก
ลงทุน ที่สนใจบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

 
1.5 ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการศึกษา 

 
งานวิจัยฉบับนี้มีขั้นตอนในการน าเสนอดังนี้ บทที่ 2 เป็นการทบทวนวรรณกรรมซึ่ง

แสดงทฤษฎีต่างๆ บทความ หลักเกณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 เป็นวิธีการวิจัย โดยบอกถึง
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ล าดับขั้นตอนในการวิจัย กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย บทที่ 4 อธิบาย
ถึงผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยความสัมพันธ์ของการตกแต่งก าไรกับคะแนนการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบทที่ 5 
เป็นการสรุปผลการวิจัย ข้อจ ากัดงานวิจัย และข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

งานวิจัยน้ีสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่งก าไรกับการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษา
ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558 โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งดังต่อไปนี ้

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

 

2.1.1 การตกแต่งงบการเงิน 

งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของ
กิจการ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ วันสิ้นงวดบัญชี สามารถเป็นได้ทั้งระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 
หรือ 1 ปี ซึ่งถือเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับผู้บริหารกิจการเพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการ
บริหารงานในระยะเวลาที่ผ่านมา และท าให้สามารถก าหนดนโยบายในการด าเนินงานในอนาคตได้ 
ส าหรับนักลงทุนเนื่องจากไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทได้ ข้อมูลที่นักลงทุนรับรู้ก็จะมา
จากงบการเงินที่กิจการเผยแพร่ออกมา ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่จะน างบการเงินเหล่านี้มาใช้วิเคราะห์ผล
การด าเนินงานของกิจการที่ตนเองสนใจที่จะลงทุน เพื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ก่อนการตัดสินใจลงทุน แต่หากงบการเงินที่บริษัทน ามาเผยแพร่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ของผลการด าเนินงานของกิจการ ก็จะท าให้นักลงทุนมีโอกาสเสี่ยงที่จะตัดสินใจลงทุนผิดพลาดและ
อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อนักลงทุนได้  

โดยสาเหตุที่ท าให้กิจการต่างๆอาจรายงานงบการเงินไม่ตรงกับสภาพการด าเนินกิจการของปี
นั้นๆ เป็นไปได้หลายสาเหตุดังทฤษฎีต่อไปนี ้

2.1.1.1 ทฤษฎีต้นทุนในการท ารายการ (Transaction Cost Theory)  

ทฤษฎีต้นทุนในการท ารายการ ถูกพัฒนาโดย Williamson (1981) จากแนวคิดของ
ทฤษฎีนี้อธิบายได้ว่า การรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทมีผลกับการตัดสินใจของผู้มี
ส่วนได้เสีย นั้นคือ หากบริษัทรายงานผลการด าเนินงานที่มีผลก าไรต่ าอาจท าให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกบริษัท เช่น ธนาคารเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพราะมองว่าบริษัทมีความเสี่ยงเพิ่มมาก
ขึ้นในการช าระเงิน ผู้ผลิต (Supplier) ให้ Credit Term ที่สั้นลงเนื่องจากความมั่นใจในการ
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จ่ายช าระค่าสินค้าลดลง ลูกค้าที่ต้องเอาสินค้าของบริษัทไปผลิตต่ออาจไม่ซื้อแล้วมองหา
แหล่งวัตถุดิบใหม่เนื่องจากมองว่าบริษัทไม่มีความมั่นคง เป็นต้น นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในอย่างเช่นพนักงานก็สามารถมีผลกระทบจากการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท
ได้เช่นกัน คือ หากพนักงานเห็นว่าบริษัทดูไม่มั่นคงก็อาจท าให้พนักงานลาออก ท าให้บริษัท
ต้องจ้างแรงงานในราคาที่สูงขึ้นเพื่อยื้อให้พนักงานอยู่ต่อ หรืออาจจะรับพนักงานใหม่แต่ก็จะ
ท าให้มีต้นทุนที่สูงขึ้นตามมาด้วย ดังนั้นหากบริษัทมีผลการด าเนินงานที่ท าให้ผู้มีส่วนได้เสีย
เกิดความไม่มั่นใจก็จะท าให้ต้นทุนในการท ารายการต่างๆสูงขึ้นด้วย 

แต่ในทางตรงกันข้ามหากบริษัทรายงานผลการด าเนินงานที่มีผลก าไรสูง ธนาคาร
อาจลดอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราที่ต่ ากว่าปกติให้เนื่องจากเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรที่ดี มีความ
มั่นคง น่าจะมีความสามารถในการช าระหนี้ได้ ผู้ผลิต (Supplier) มองเห็นถึงการเป็นไปได้ใน
การเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทจึงให้ Credit Term ที่ยาวขึ้นและราคาสินค้าที่ถูกลง 
ดังนั้นการรายงานผลการด าเนินงานที่ดีก็จะส่งผลให้ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจต่ าลงไปด้วย 

จากทฤษฎีนี้สามารถสรุปได้ว่าบริษัทจะพยายามตกแต่งรายงานทางการเงินให้ก าไร
เพิ่มขึ้น หรือไม่ให้เกิดผลขาดทุน เพี่อจะได้ไม่เกิดผลกระทบกับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้
เสียที่จะท าให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นในการด าเนินธุรกิจต่อไป     

2.1.1.2 ทฤษฎีความคาดหวัง (Prospect Theory)  

ทฤษฎีความคาดหวัง ถูกพัฒนาขึ้นโดย Kahneman and Tversky (1979) ซึ่ง
อธิบายไว้ถึงพฤติกรรมในการตอบสนองต่อผลได้หรือผลเสียของมนุษย์ในสถานการณ์ที่มี
ความเสี่ยงว่ามีความไม่สมมาตรกัน โดยในแต่ละสถานการณ์มนุษย์เราจะตั้งจุดความพึงพอใจ
ไว้ก่อน เมื่อผลลัพธ์ออกมาเป็นผลเสียที่ต่ าว่าจุดอ้างอิงที่คาดคิดไว้แม้เพียงเล็กน้อยก็จะมี
ผลกระทบอย่างรุนแรงมาก แต่หากผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นผลได้ที่สูงกว่าจุดอ้างอิงที่คาดคิดไว้ก็
จะส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่กระทบเลย เช่น บริษัทประกาศว่าสินปีนี้ราคาหุ้น
จะมีราคา 5.00 บาท และนักลงทุนก็จะตั้งจุดความพอใจไว้ตามประกาศของบริษัท คือ 5.00 
บาท แต่เมื่อสิ้นปีราคาหุ้นอยู่ที่ 4.70 บาท แม้ราคาจะห่างจากที่ประกาศไว้เพียงเล็กน้อย แต่
ผู้คนก็คาดหวังไว้แล้วว่าจะต้องเป็น 5.00 บาท จึงท าให้นักลงทุนผิดหวังอย่างรุนแรงและ
บริษัทเองก็ถูกต าหนิเรื่องการบริหารงานอย่างรุนแรง ในทางตรงกันข้ามหากราคาหุ้น ณ สิ้น
ปี ได้เท่ากับจุดความพอใจที่คาดคิดไว้ คือ 5.00 บาท ก็จะท าให้นักลงทุนไม่รู้สึกผิดหวังเสียใจ
เพราะไม่ได้ไม่เสียอะไร และหากราคาหุ้นเปลี่ยนไปเป็น 5.20 บาท แม้จะมีก าไรเพียง
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เล็กน้อยแต่ก็ท าให้นักลงทุนพอใจเพราะราคาหุ้นสูงกว่าจุดอ้างอิงที่ตั้งไว้ นักลงทุนก็จะคิดแค่
ว่าก็ดี มีก าไร  

จากทฤษฎีนี้สามารถสรุปได้ว่า บริษัทจะพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานผลการ
ด าเนินงานที่ต่ าไปกว่าความคาดหวังของนักลงทุน โดยอาจท าให้ผลการด าเนินงานเท่ากับจุด
ความคาดหวังหรือท าให้เกินความคาดหวังเพียงเล็กน้อย เพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการรายงานผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าความคาดหวัง  

 2.1.1.3 ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory)  

ทฤษฎีตัวแทน ถูกพัฒนาโดย Jensen and Meckling (1976) โดยมีแนวคิดว่า 
ทฤษฎีนี้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น ซึ่งถูกเรียกว่า ตัวการ 
(Principle) และ ผู้ที่บริหารกิจการ ซึ่งถูกเรียกว่า ตัวแทน (Agent) ความสัมพันธ์นี้จะเกิดขึ้น
เมื่อ เจ้าของที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาอยู่รวมกันเพื่อตัดสินใจเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของบริษัทได้ จึงต้องแต่งตั้งตัวแทนให้มีอ านาจในการบริหารจัดการบริษัทเพื่อ
น าพาบริษัทมีก าไรและสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับตัวการ โดยตัวแทนมีหน้าที่ในการจัดท า
รายงานแสดงฐานะทางการเงินที่แสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทให้แก่ตัวการตรวจทาน 
ซึ่งตัวแทนก็จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานในรูปของเงินเดือนหรือโบนัส 

หลักการของทฤษฎีนี้ คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัวการ
หรือตัวแทน เช่น เมื่อรายงานผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ตัวการคาดหวัง ก็จะเป็น
แรงผลักดันให้ตัวแทนพยายามหาหนทางในการสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามที่ตัวการ
คาดหวังด้วยวิธีการต่างๆที่ตนคิดว่าเหมาะสม หรือหากโบนัสของตัวแทนขึ้นอยู่กับระดับก าไร
จากผลการด าเนินงานของบริษัท ก็จะท าให้ตัวทนมีแรงจูงใจในการปรับแต่งงบการเงินให้มี
ผลก าไรเพิ่มขึ้น ในด้านของตัวการเอง อาจต้องการให้ตัวแทนท ายังไงก็ได้ให้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามที่ตนคาดหวังเพื่อให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นโดยไม่สนใจวิธีการ สิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นแรงผลักดันที่ท าให้เกิดการรายงานทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามผลการด าเนินงานของ
กิจการ 

จากทฤษฎีนี้สามารถสรุปได้ว่า ทั้งตัวการและตัวแทนจะพยายามกระท าการที่เป็น
การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์สูงสุด โดยพยายามรายงานผลการ
ด าเนินงานให้มีก าไรหรือไม่ให้ต่ ากว่าที่ตนเองคาดหวัง 

จากทั้งสามทฤษฎีข้างต้น สามารถอธิบายถึงวิธีการที่กิจการนิยมน ามาใช้ในการ
ตกแต่งงบการเงินได้หลายวิธีดังนี ้
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การส ารองก าไรที่มีอยู่ในงวด (Cookie Jar Reserve Techniques) เป็นการตั้ง
ประมาณการและภาระผูกพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในงวดปีปัจจุบัน ทั้งนี้การตั้งประมาณ
การเหล่านี้เป็นเพียงตัวเลขที่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่นอน ท าให้ต้องใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหารมาช่วยในการประมาณการ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสามารถตกแต่งตัวเลข
ให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ ซึ่งหากในปีนั้นมีก าไรที่มากเกินไป ผู้บริหารอาจตั้งประมาณการ
หนี้สงสัยจะสูญให้สูงขึ้นเพื่อส ารองก าไรที่มีนี้ ไปไว้ใช้ในอนาคตในกรณีที่บริษัทมีผลก าไรต่ า
กว่าที่ควรจะเป็นได้ การประมาณการที่นิยมน ามาใช้ เช่น การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ 
การประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด การประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  

การน าค่าใช้จ่ายที่มีจ านวนมากมารับรู้ในครั้งเดียว (Big Bath Techniques) เป็น
การรับรู้ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในครั้งเดียว ท าให้บริษัทเกิดผลขาดทุนอย่างหนักในปีนั้น แต่มี
ผลดีคือท าให้บริษัทไม่ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายนี้ในอนาคตซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าการท าเช่นนี้จะท า
ให้ผลประกอบการในอนาคตดูดีขึ้น วิธีนี้นิยมใช้เมื่อบริษัทต้องการปรับโครงสร้างหนี้ หรือ
ปรับโครงสร้างการด าเนินงาน โดยรายการที่นิยมน ามารับรู้เป็นค่าใช้จ่าย เช่น การประมาณ
การด้อยค่า การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ ขาดทุนจากการขายส่วนด าเนินงานออกไป เป็นต้น 

ทางเลือกด้านการบันทึกบัญชี (Accounting Method Choice) เป็นการอาศัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารสามารถเลือกวิธีการทางการบัญชีที่
ต้องการใช้ได้ตามดุลยพินิจ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชีก็จะท าให้การ
รับรู้รายได้ ค่าใช้จ่ายบางตัวเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ก าไรเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น การ
บันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงินอนุญาตให้ เลือก
บันทึกได้ว่าต้องการบันทึกด้วยราคาทุนหรือราคามูลค่ายุติธรรม ซึ่งหากเดินบันทึกด้วยราคา
ทุนแล้วเมื่อมีข้อบ่งชี้ก็จะสามารถเปลี่ยนมาบันทึกด้วยราคามูลค่ายุติธรรมได้ โดยไม่ต้อง
ย้อนกลับไปแก้ไขงบการเงินในปีที่ผ่านมาแล้ว  

การเร่งการรับรู้รายได้ (Premature Recognition of Revenue) ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบริษัทจะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขการรับรู้รายได้อย่างสมบูรณ์ 
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกับบริษัทที่มีการรับรู้รายได้ตามขั้นความส าเร็จ ซึ่งจะต้องใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหารในการตัดสินใจว่าเมื่อไหร่จึงจะครบเงื่อนไขและควรรับรู้ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
เปิดโอกาสให้ผู้บริหารตกแต่งก าไร เช่น ตั๋วเครื่องบินที่เมื่อซื้อตั๋วก็จะได้รับตั๋วและไมล์สะสม 
การรับรู้รายได้ของตั๋วเครื่องบินจะต้องแยกราคาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือตั๋วที่ใช้ในการ
เดินทางต้องรับรู้เมื่อส่งผู้โดยสารถึงที่แล้ว อีกส่วนคือไมล์ที่ต้องตั้งเป็นรายได้รับล่วงหน้าที่อยู่
ในฝั่งของหนี้สิน ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ก็ต่อเมื่อมีการแลกไมล์สะสมนั้นเป็นตั๋ว
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และตั๋วนั้นได้ถูกใช้แล้วเท่านั้น แต่บริษัทอาจรับรู้รายได้เต็มจ านวนโดยไม่รอให้ครบเงื่อนไข
ทั้งหมดก่อนก็เป็นได้ 

วิธีเพิ่มรายได้จากการควบรวมบริษัท (Big Bet on The Future) เป็นวิธีการที่จะ
เกิดขึ้นเมื่อบริษัทไปซื้อหุ้นหรือกิจการอื่นมา ซึ่งตามหลักมาตรฐานการบัญชีบริษัทจะต้อง
รายงานรายการซื้อนี้ไว้ในงบการเงิน แต่ก็ยังมีช่องว่างให้บริษัทสามารถตกแต่งรายได้ได้ 2 
ช่องทาง โดยช่องทางแรกบริษัทสามารถจัดการรายได้ในปีแรกด้วยการจัดการรายจ่ายด้าน
วิจัยและพัฒนาที่ก าลังด าเนินงานอยู่ โดยตัดจ าหน่ายไปในปีแรกที่ได้สินทรัพย์มาทั้งหมด
เพื่อให้ไม่เกิดรายจ่ายส่วนนี้ในอนาคตอีก ซึ่งก็จะท าให้ในอนาคตบริษัทสามารถรับรู้รายได้ได้
เพิ่มขึ้น ช่องทางที่สองคือน ารายได้ของบริษัทที่ซื้อมารวมกับบริษัทตนเองทันที ก็จะท าให้
รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างทันทีเช่นกัน 

การจัดการก าไรด้วยการเลือกลงทุน (Flushing The Investment Portfolio) เมื่อ
บริษัทมีส่วนเกินทุนก็มักจะลงทุนกับหลักทรัพย์ใน 2 รูปแบบ คือ หลักทรัพย์เพื่อค้า และ
หลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งก าไรขาดทุนจากการขายหรือเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์
เพื่อค้าจะต้องรายงานเป็นรายได้จากการด าเนินงาน ในขณะที่ก าไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจาก
หลักทรัพย์เผื่อขายจะรายงานในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งไม่ต้องรายงานเป็นรายได้จาก
การด าเนินงาน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสให้บริษัทสามารถจัดการก าไรได้หลายวิธี เช่น บริษัท
สามารถขายหลักทรัพย์ที่มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงแล้วรับรู้ก าไรนั้นเป็นก าไรจากการ
ด าเนินงานได้ และหากบริษัทต้องการแสดงก าไรให้ต่ าลงก็สามารถขายหลักทรัพย์ที่มีผล
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงแล้วรับรู้ผลขาดทุนนั้นเป็นผลขาดทุนจากการด าเนินงานได้ บริษัท
ยังสามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการถือครองหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์เพื่อค้าไปเป็น
เผื่อขาย หรือจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าได้ วิธีการนี้จะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงบก าไร
ขาดทุนได้เช่นกัน 

การก าจัดบริษัทที่เป็นปัญหาออกไป (Throw out a Problem Child) เป็นวิธีการ
เพิ่มก าไรในอนาคตให้กับบริษัท นั่นคือ บริษัทจะขายบริษัทย่อยที่มีผลการด า เนินงานไม่ดี
หรือขาดทุนออกไป ท าให้สามารถรับรู้ก าไรขาดทุนจากการขายในงวดทันที ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนที่
เหลือของบริษัทก็จะกลายมาเป็นเจ้าของบริษัทที่ถูกขาย จากนั้นบริษัทจึงค่อยแลกเปลี่ยนหุ้น
ของบริษัทย่อยกับบริษัทที่ถูกขายออกไปนั้นอีกที วิธีนี้ช่วยให้ไม่ต้องรับรู้ก าไรขาดทุนจากการ
ปั่นหุ้น     
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การเลือกตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ระยะยาว (Write Off Long Term Operating 
Assets) สินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินงานระยะยาว เช่น สินทรัพย์ที่มีตัวตน อาคาร เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ จะถูกบันทึกด้วยค่าเสื่อมราคา ส่วนสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนต่างๆ จะถูกบันทึกด้วย
ค่าตัดจ าหน่าย ซึ่งผู้บริหารมีอ านาจในการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการตัดจ าหน่าย 
ระยะเวลาในการตัดจ าหน่าย และประเมินมูลค่าคงเหลือ รวมทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง
หมวดของสินทรัพย์จากสินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นไม่ใช้ในการด าเนินงานก็จะไม่
จ าเป็นต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ าน่าย จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้บริษัทสามารถใช้
ในหารบริหารก าไรได ้

การขายและเช่ากลับคืน (Sale and Leaseback) บริษัทสามารถตกแต่งงบการเงิน
ได้จากการขายสินทรัพย์ระยะยาวที่มีก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เช่น มูลค่าตามบัญชี
ของเครื่องจักร 20 ล้านบาท โดยมีราคาตลาดอยู่ที่ 30 ล้านบาท หากบริษัทขายเครื่องจักรจะ
ท าให้มีก าไรที่ไม่เกิดขึ้นจริง 10 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นในงวดที่ขายสินทรัพย์
นั้นไปทันที นอกจากนี้การบันทึกขาดทุนจากการขายและเช่ากลับคืนจะท าให้ผู้ขายรับรู้
ขาดทุนได้ทันที แต่หากเป็นก าไรจะทยอยตัดจ าหน่ายตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า
ด าเนินงาน 

การเลือกประเภทของรายได้ (Operating Versus Non Operating Income) 
ตามปกติรายได้จะมีสองประเภทคือ รายได้จากการด าเนินงานและรายได้ที่ไม่ได้มาจากการ
ด าเนินงานปกติ ซึ่งหากเป็นก าไรจากการด าเนินงานปกติจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ใน
อนาคตเนื่องจากสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีรายได้ในส่วนนี้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ส าหรับ
ก าไรที่ไม่ได้มาจากการด าเนินงานปกติอาจมาจากก าไรจากการยกเลิกการด าเนินงาน ก าไร
หรือขาดทุนพิเศษ ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงหลักการทางบัญชี ซึ่งฝ่ายบริหารมี
อ านาจในการตัดสินใจว่ารายการไหนจะอยู่หมวดใด โดยวิธีการดังต่อไปน้ี 

 การจ่ายช าระหนี้ก่อนก าหนด ก าไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการช าระหนี้ก่อน
ถึงงวดช าระจะท าให้มูลค่าตามบัญชีของหนี้ระยะยาว เช่น พันธบัตร ถูก
บันทึกเป็นรายการพิเศษในส่วนล่างสุดของงบก าไรขาดทุน ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยเพิ่มผลก าไรให้กับกิจการในงวดนั้น 

 ตราสารอนุพันธ์สามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจต่างๆ ได้ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามัน การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
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แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ควรรายงานเป็นสินทรัพย์
หรือหนี้สินในงบดุลและวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม ก าไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจาก
การท าสัญญาจะถูกบันทึกเป็นรายได้ตามปกติทันที  

 บริษัทไม่จ าเป็นต้องรายงานผลก าไรหรือขาดทุนจากการซื้อหุ้นคืนในงบ
ก าไรขาดทุน เนื่องจากการรับรู้รายได้จะรับรู้ได้เมื่อเป็นการท าธุรกรรมกับ
บุคคลอื่น แต่จะไม่รับรู้หากท าธุรกรรมกับเจ้าของ ดังนั้นนี่จึงเป็นอีกหนึ่งวิธี
ที่ผู้บริหารจะน ามาใช้ในการจัดการกับรายได ้     

2.1.2 วิธีตรวจสอบการตกแต่งงบการเงิน 

 วิธีการที่ใช้ในการทดสอบว่ากิจการมีการตกแต่งงบการเงินหรือไม่นั้น ถูกคิดค้นขึ้นอย่าง
มากมาย โดยในงานวิจัยนี้จะแบ่งวิธีทดสอบออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆ ดังนี ้

 2.1.2.1 การตรวจจับการตกแต่งก าไรผ่านรายการคงค้าง  

Healy Model จากการศึกษาของ Healy (1985) ได้ทดสอบสมมติฐานที่ว่า
ผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนตามผลประกอบการของบริษัทจะต้องการเพิ่มค่าตอบแทนที่ตน
ได้รับด้วยการตกแต่งก าไร โดยแนวโน้มของการรายงานผลประกอบการจะขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างก าไรทางการบัญชีก่อนการจัดการและจ านวนเงินที่จะได้รับเป็น
ค่าตอบแทน จากงานวิจัยได้บอกถึงส่วนประกอบของรายได้ของบริษัทว่าประกอบด้วย 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน รายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร และ
รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร ส าหรับรายการบัญชีที่เกี่ยวกับกระแสเงินสด
และรายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารนั้น จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่ส าหรับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 
ผู้จัดการสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้วิธีการบัญชีแบบใดในการรับรู้รายการ ดังนั้นจึงเป็น
ช่องทางให้ผู้จัดการสามารถตกแต่งรายได้ได้ ดังนั้น Healy จึงค านวณประมาณการรายการ
คงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารจากการตกแต่งก าไรจากสมการต่อไปน้ี 

 
 NDAt = รายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 

 TAt = รายการคงค้างรวมของปีที่ก าลังพิจารณา 
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 At-1 = สินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นงวดของปีก่อนหน้าปีที่ก าลัง 

พิจารณา 

 n = จ านวนปีที่ใช้ในการหาค่ารายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับ 

ดุลพินิจของผู้บริหาร  

 t = ปีที่ใช้ในการค านวณ 

DeAngelo Model ได้มาจากงานวิจัยของ DeAngelo (1986) ที่ทดสอบ
สมมติฐานที่ว่าผู้บริหารมีการตกแต่งก าไรโดยมีเจตนาที่จะท าให้ราคาหุ้นต่ ากว่าที่ควรจะเป็น
ในช่วงเวลาที่มีการซื้อหุ้นคืนและน าบริษัทออกจากตลาด โดยสมมุติให้ผลต่างของรายการคง
ค้างรวมกับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารเท่ากับศูนย์ ดังนั้นรายการคงค้าง
ที่มีอยู่ก่อนหน้าจะเป็นรายการคงค้างที่เกิดจากการด าเนินงานปกติในปี  

 
 NDAt = รายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 

 TAt-1 = รายการคงค้างรวมของปีก่อนที่จะพิจารณา 

 At-2 = สินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นงวดของสองปีก่อนหน้าปีที่ก าลัง 

พิจารณา 

Jones Model ได้ถูกคิดค้นขึ้นโดย Jones (1991) โดยขยายวิธีการค านวณรายการ
คงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารจากโมเดลของ DeAngelo (1986) เพื่อยืนยันว่า 
เกณฑ์คงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารไม่ใช่ค่าคงที่และการเปลี่ยนแปลงรายได้
สะท้อนให้เห็นถึงรายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร ในโมเดลนี้ได้เพิ่มการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของรายได้และสินทรัพย์ถาวรเข้าไปในสมการเพื่อเป็นตัวควบคุม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในรายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บริหารที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ  

 
NDAt = รายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 

∆REVt = ผลต่างระหว่างรายได้ในปีที่พิจารณากับปีที่ผ่านมา 
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PPEt = ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสื่อมราคาของปีที่ 

พิจารณา 

 At-1 = สินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นงวดของสองปีก่อนหน้าปีที่ก าลัง 

พิจารณา 

 α1-3 = ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยซึ่งได้มาจากสมการถดถอย 

โดยสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยได้จากสมการต่อไปนี้ 

 
 TAt =  รายการคงค้างรวมของปีที่พิจารณา 

 Et = สัดส่วนรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 

ต่อรายการคงค้างทั้งหมด 

Modified Jones Model เป็นผลจากการพัฒนาของ Dechow, Sloan และ 
Sweeney (1995) ที่ต้องการก าจัดค่าความคลาดเคลื่อนในการค านวณรายการคงค้างตาม
ดุลยพินิจของผู้บริหารจากโมเดลของ Jones (1991) ในโมเดลนี้จึงน ารายการเปลี่ยนแปลง
ของยอดลูกหนี้เพิ่มเข้าไปในสมการ เนื่องจากได้ตั้งสมมติฐานว่าการตกแต่งก าไรสามารถท า
ได้ผ่านการขายเชื่อ (Credit Sales) ที่ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการตั้งนโยบายการให้
สินเชื่อ ดังนั้นการขายเชื่อจึงส่งผลกระทบต่อยอดรายได้ของบริษัท ดังสมการต่อไปนี้ 

 
  ∆REC = ผลต่างระหว่างยอดลูกหนี้สุทธิในปีที่พิจารณากับยอด 

ลูกหนี้ในที่ก่อนหน้าปีที่พิจารณา 

Yoon Model เป็นโมเดลที่ต้องการส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในเกาหลีกับระดับการตกแต่งก าไร ที่ถูกพัฒนาโดย Yoon และ Miller (2002) ซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในรายการเกณฑ์คงค้างโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อบริษัทมีความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานกับเงินสดจากการด าเนินงานที่ต่ า 
และยังพบอีกว่า Modified Jones Model ไม่เหมาะสมในการวัดรายการเกณฑ์คงค้างที่
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารส าหรับบริษัทในประเทศเกาหลี โดยจากการศึกษาพบว่าการ
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ตกแต่งก าไรสามารถท าผ่านรายการค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้การค้าได้เช่นกัน ดังนั้นจึงเพิ่มทั้ง
สองรายการลงไปในสมการดังนี ้

 
∆EXPt = ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายของปีที่ก าลังพิจารณากับปีก่อน 

หน้า (ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและ ค่าใช้จ่ายใน 

การบริหาร) 

∆PAYt = ผลต่างระหว่างเจ้าหนี้การค้าปีที่พิจารณากับปีก่อนหน้า 

∆DEP = ผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาปีที่พิจารณากับปีก่อนหน้า 

∆PEN = ผลต่างระหว่างผลประโยชน์พนักงานปีที่พิจารณากับปี 

ก่อนหน้า 

โดยเมื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยแล้วจึงน ามาแทนค่าเพื่อหารายการคงค้าง
ตามดุลยพินิจของผู้บริหารตามสมการต่อไปนี้ 

 

2.1.2.2 การตรวจจับการตกแต่งก าไรผ่านอัตราส่วนทางการเงินและสมการทาง
คณิตศาสตร์ 

M-Score Model เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดย Beneish (1999) 
ผลลัพธ์ของการใช้โมเดลนี้จะช่วยให้สามารถบ่งชี้ได้ว่าบริษัทมีแนวโน้มการตกแต่งงบหรือ
ตกแต่งก าไรเกิดขึ้นหรือไม่ โดยจะใช้อัตราส่วนทางการเงินที่อยู่ในงบการเงินของบริษัทนั้นๆ 
มาเป็นตัวบ่งชี้ถึงการตกแต่งตัวเลขในงบการเงินของบริษัท โดยใช้การเปรียบเทียบอัตราส่วน
ทางการเงินของปีที่ต้องการเทียบกับปีก่อนหน้า หากค่า M-Score มากกว่า -2.22 แสดงว่ามี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างมากว่าบริษัทอาจมีการตกแต่งงบการเงิน โดยอัตราส่วนทางการเงินที่
น ามาใช้ในสมการมีดังนี้  

 DSRI (Days’ Sales in Receivable Index) ดัชนีระยะเวลาในการขาย 

ประเมินอัตราส่วนระยะเวลาในการขายของปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน เพื่อหาค่า

ดัชนีการเติบโตขององค์การค้าของกิจการ 
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 GMI (Gross Margin Index) ดัชนีก าไรขั้นต้นประเมินอัตราส่วนก าไรขั้นต้นปี

ปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ซึ่งดัชนีนี้จะสะท้อนให้เห็นความสามารถในการท าก าไร 

 
 AQI (Asset Quality Index) ดัชนีวัดคุณภาพสินทรัพย์เพื่อประเมินอัตราส่วน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยไม่รวมทรัพย์สินถาวรเทียบกับสินทรัพย์รวมเทียบกับ

กับอัตราส่วนเดียวกันของปีก่อน 

 
 SGI (Sale Growth Index) ดัชนีวัดการเติบโตของยอดขาย เป็นอัตราส่วน

ยอดขายปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนเพื่อดูการปรับเปลี่ยนตัวเลขยอดขาย ทั้งนี้ 

ยอดขายที่เป็นตัวเลขเบื้องต้นที่สะท้อนให้เห็นการปรับแต่งตัวเลขทางการเงิน

จากสภาวะความกดดันทางธุรกิจ 

 
 DEPI (Depreciation Index) ดัชนีค่าเสื่อมราคา เป็นการประเมินอัตราส่วนค่า

เสื่อมราคาปีปัจุบันเทียบกับปีก่อน โดยอัตราส่วนที่มีค่าน้อยกว่า1 จะสะท้อนถึง

การปรับเปลี่ยนสมมติฐานอายุการใช้งานของสินทรัพย์ หรือ การเปลี่ยนวิธีคิด
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ค่าเสื่อมราคาวิธีใหม่ที่สนับสนุนให้ตัวเลขรายได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการปรับแต่งตัวเลข

ทางการเงินอย่างหนึ่ง 

 
 SGAI (Sales, General and Administrative expenses Index) ดัชนี

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นการเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหารปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนค่าใช้จ่ายใน

การขายและบริหารที่ผิดปกติ จะสะท้อนให้เห็นสัญญาณเชิงลบทางการเงิน 

 
 TATA (Total Accruals to Total Assets) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายค้างจ่ายรวมต่อ

สินทรัพย์รวม เป็นการประเมินเพื่อการขยายเวลาของการบันทึกค่าใช้จ่ายในงบ

แสดงผลการเงิน 

 
 LVGI (Leverage Index) ดัชนีหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบ

อัตราส่วนปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน เพื่อประเมินสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์

รวม 
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เมื่อค านวณอัตราส่วนทางการเงินเหล่านี้ได้แล้ว ก็น ามาเข้าสมการดังต่อไปนี ้

M  =  -4.84 + (0.920*DSRI) + (0.528*GMI) + (0.404*AQI)  

+ (0.892*SGI) + (0.111*DEPI) - (0.172*SGAI)  

+ (4.679*TATA) 

Fraud F-Score Model เป็นโมเดลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Dechow, Ge, Larson 
และ Sloan (2007) ที่จะใช้เป็นตัวทดสอบเบื้องต้นในการพิจารณาถึงโอกาสของการตกแต่ง
งบการเงิน โมเดลนี้ไม่ได้สามารถตัดสินได้อย่างชัดเจนว่าบริษัทจะมีการตกแต่งงบการเงิน แต่
เพียงช่วยส่งสัญณาณเตือนถึงโอกาสที่บริษัทจะตกแต่งงบการเงิน สมการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้
ในโมเดลนี้ประกอบด้วยอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เช่น รายการเกณฑ์คงค้าง ลูกหนี้การค้า 
สินค้าคงเหลือ รายได้ หุ้นที่ออกจ าหน่าย เป็นต้น  

หากค่าที่ค านวณจากสมการ คือ F-Score มีค่ามากกว่า 1 จะเป็นสัญญาณว่าเตือน
ถึงโอกาสในการตกแต่งงบการเงินของบริษัท ซึ่งจากการทดสอบของโมเดลนี้กับบริษัท 
Enron ที่มีการตกแต่งก าไรจนล้มละลายนั้นปรากฎค่า 1.85 จึงเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ว่าโมเดล
นี้สามารถส่งสัญญาณเตือนนักลงทุนในเบื้องต้นได้ โดยสมการจะประกอบไปด้วย คุณภาพ
ของรายการเกณฑ์คงค้าง ผลการด าเนินงานที่เป็นตัวเงิน ผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงิน 
รายการธุรกรรมนองงบดุล (Off-balance-sheet variables) และ หุ้นที่ออกจ าหน่าย 
(Stock market performance) อัตราส่วนทางการเงินที่น ามาใช้กับโมเดลนี้มีดังนี้ 

 

 

 

 
RSST  = (∆WC + ∆NCO + ∆FIN) / ค่าเฉลี่ยสินทรัพย ์

สุทธิ 

WC  = (สินทรัพย์หมุนเวียน – เงินสด – เงินลงทุนระยะ 
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สั้น) – (หนี้สินหมุนเวียน – เงินกู้ระยะสั้น) 

NCO  = (สินทรัพย์สุทธิ – สินทรัพย์หมุนเวียน – เงิน 

ลงทุน) – (หนี้สินสุทธิ – หนี้สินหมุนเวียน –  

เงินกู้ยืมระยะยาว) 

FIN   = (เงินลงทุนระยะสั้น + เงินลงทุนระยะยาว) –  

(เงินกู้ยืมระยะยาว + เงินกู้ยืมระยะสั้น + หุ้นบุ
ริมสิทธิ์) 

∆REC  = ผลต่างระหว่างลูกหนี้การค้า / ค่าเฉลี่ยสินทรัพย ์

สุทธิ 

∆INV  = ผลต่างระหว่างสินค้าคงเหลือ / ค่าเฉลี่ย 

สินทรัพย์สุทธ ิ

SOFTASSETS = (สินทรัพย์สุทธิ – ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ –  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / สินทรัพย ์

สุทธิ 

∆CASHSALES = ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของยอดขายเงินสด  

(ยอดขาย – ลูกหนี้การค้า) 

∆ROA  = (รายได้ปีที่พิจารณา / ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์สุทธิปีที ่

พิจารณา) – (รายได้ปีก่อนหน้าปีที่พิจารณา /  

ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์สุทธิปีก่อนหน้าปีที่พิจารณา 

ISSUE  = มีค่าเป็น 1 ถ้าระหว่างปีที่พิจารณาบริษัทมีการ 

ออกหุ้นบุริมสิทธิ ์

Altman Z-Score Model เป็นโมเดลที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อจ าลองสัญญาณเตือนภัย
การล้มละลายของบริษัทด้วยอัตราส่วนทางการเงิน โดย Altman (1968) ได้ใช้เทคนิคทาง
สถิติที่เรียกว่าการวิเคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant Analysis) ที่ใช้หลักการของการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Anova) และการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression) ร่วมกัน 
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โดยหากค่า Z-Score น้อยกว่า 1.8 แสดงว่ามีภาวะความน่าจะเป็นที่บริษัทจะล้มละลาย 
หากค่าอยู่ระหว่าง 1.8 ถึง 3.0 อาจมีภาวะความเสี่ยงที่จะล้มละลายหรือไม่มี แต่หากค่า
มากกว่า 3.0 แสดงว่าบริษัทไม่มีภาวะความเสี่ยงด้านการล้มละลาย โดยสามารถค านวณได้
จากสมการดังต่อไปนี ้

 
X1 = (สินทรัพย์หมุนเวียน – หนี้สินหมุนเวียน) / สินทรัพย์รวม 

X2 = ก าไรสะสม / สินทรัพย์รวม 

X3 = ก าไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี / สินทรัพย์รวม 

X4 = มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด / หนี้สินรวม 

X5 = รายได้จากการขาย / สินทรัพย์รวม 

จากทฤษฎีการตกแต่งก าไร วิธีการตกแต่งก าไร และวิธีการตรวจสอบการตกแต่งก าไรเหล่านี้ 
สามารถช่วยอธิบายถึงความเป็นไปได้และวิธีการที่กิจการจะใช้ในการตกแต่งก าไรซึ่งได้มีงานวิจัย
มากมายที่ได้ศึกษาถึงเรื่องเหล่านี้ไว้ดังจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป 

2.1.3 การก ากับดูแลกิจการ 

การก ากับดแูลกิจการที่ดี เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
บริษัท เนื่องจากเป็นระบบการบริหารจัดการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยปี 2555 ที่ใช้อยู่เดิมนั้นมุ่งเน้นความส าคัญในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องการ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน แต่การสร้างความเชื่อมั่นอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต่อสภาวะการ
แข่งขันธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพธุรกิจ  สภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยี และความคาดหวังความรับผิดชอบต่อสังคมที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงได้ออกหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance 
Code (CG Code) ฉบับปี พ.ศ. 2560 ขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางส าหรับคณะกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งหวังให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงความต่อเนื่องใน
ระยะยาว มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และส าหรับภาพรวมธุรกิจเพื่อพัฒนาตลาด
ทุนด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมคุณค่าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ และเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวม
เติบโตอย่างมีคุณภาพ  
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ตามหลักการของ CG Code ได้ก าหนดหลักปฏิบัติความเป็นผู้น าของคณะกรรมการ
ครอบคลุมตั้งแต่  

 การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืน  

 การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการมีคณะกรรมการที่เอื้อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดูแลและพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้มีความสามารถ ส่งเสริม
นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ 

 การติดตามและเปิดเผยข้อมูลโดยดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูล ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

โดย CG Code ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อ คือ 

1.  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กร
ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดย 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงานของบริษัท 
ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดย
ต้องมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน  

 ก ากับดูแลกิจการให้สามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึง
ผลกระทบระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและ
ลบผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้กิจการปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัย
การเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  

 ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเอง และก าหนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
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ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
โดยวัตถุประสงค์และเป้าหมายควรสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วน
ได้เสีย และสังคมโดยรวม รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายระยะกลางและระยะสั้นก็ควรที่จะ
สอดคล้องกัน และมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างเหมาะสม 

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผลที่เอื้อต่อการบรรลุผล โดย 

 ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งเรื่องขนาด องค์ประกอบ 
สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ ที่ เหมาะสมในการน าพาองค์กร ไปสู่
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 เลือกประธานกรรมการที่เหมาะสมที่สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่าง
มีอิสระ 

 ก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใส 
ชัดเจน และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ รวมทั้งก ากับ
ดูแลให้กรรมการที่ได้รับคัดเลือกมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

 พิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติตามเป้าหมายในการด าเนินงานทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

 ก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญในระดับที่เหมาะสม
กับกิจการแต่ละแห่ง และท าความเข้าใจกับบริษัทเหล่านั้นให้ถูกต้องตรงกัน 

 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการรายบุคคล เพื่อน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
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 ก ากับดูแลให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย 

 ดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นได้ มีเลขานุการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่
จ าเป็นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

4. สรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนองค์กร รวมทั้งเข้าใจโครงสร้างการ
บริหารบุคลากร ดูแลโครงสร้างค่าตอบแทน ติดตามดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เหมาะสม 

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ด้วยการส่งเสริม
นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ด้วยการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการ
ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ และ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ 

6. ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และเป็นไป
ตามกฎหมาย จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นอิสระ รวมทั้งมีการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และจัดการให้
มีกลไกในการรับข้อร้องเรียนและด าเนินการกรณีมีเบาะแส  

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ดูแลให้รายงานทางการ
เงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ โดย
ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดการให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ
งานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น และส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เผยแพร่ข้อมูล 

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องส าคัญ ดูแลให้วันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส มี
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ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดเผยมติที่ประชุมและจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วนครบถ้วน 

จากหลักการเหล่านี้ หากคณะกรรมการบริษัทน าไปปฏิบัติและปรับใช้แล้วพบว่า สภาพธุรกิจ
ของบริษัทไม่เหมาะกับหลักการเหล่านี้ คณะกรรมการสามารถอธิบายเหตุผลและมาตรการทดแทน 
และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ โดยจะต้องมีการพิจารณาทบทวนความ
เหมาะสมในการน า CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องมีข้อความยืนยันว่ากรรมการ
ได้พิจารณาและทบทวนการน าหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท
แล้ว และต้องเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)  

ถึงแม้ว่าจะมีการน าหลัก CG Code มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพทางธุรกิจ แต่ในด้านของ
การประเมินรายงานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมในการประเมิน 
คือ ใช้กรอบพิจารณาแบ่งเป็น 5 หมวด แต่น้ าหนักที่ใช้ประเมินในแต่ละหมวดอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโครงการ (สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการประเมินได้จาก
ภาคผนวก ก) โดยการให้คะแนนจะแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ผ่านไปจนถึงระดับดีเลิศ ดังตารางและ
รูปภาพต่อไปนี ้

ภาพที่ 2.1  

ระดับคะแนนในการประเมินการก ากับดูแลกิจการ 
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ตารางที่ 2.1  

หลักเกณฑก์ารประเมินรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2554 – 2560 

2554-

2556
2557 2558 2559 2560

2554-

2556
2557 2558 2559 2560

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 24 33 32 32 32 20 15 15 15 15

2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น

อย่างเท่าเทียมกนั
16 19 19 19 19 15 10 10 10 10

3. การค านึงถงึบทบาทของ

ผู้มีส่วนได้เสีย
18 28 28 29 29 20 20 20 20 20

4. การเปิดเผยขอ้มูลและ

ความโปร่งใส
36 50 50 53 53 20 20 20 20 20

5. ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ
54 107 106 108 108 25 35 35 35 35

รวม 148 237 235 241 241 100 100 100 100 100

หลักเกณฑ์การประเมิน (ขอ้) น  าหนัก (%)

หัวขอ้

 
จากศึกษาการก ากับดูแลกิจการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การก ากับดูแลกิจการมผีลต่อ

การตกแต่งก าไรของบริษัท ดังจะกล่าวถึงในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในส่วนถัดไป 
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2.2 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งงบการเงินนั้น ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงเรื่อง

วิธีการตกแต่งงบการเงิน สาเหตุของการตกแต่งงบการเงิน และวิธีการตรวจสอบการตกแต่งงบการเงิน 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

2.2.1 วิธีการตกแต่งงบการเงิน 

จากการศึกษางานวิจัยของ Charoenwong and Jiraporn (2009) พบว่า ผู้บริหารมักจะ
รายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายก าไรที่ตั้งไว้ ซึ่งหากผลก าไรที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นไป
ตามที่ตั้งไว้ ก็อาจจะท าให้เกิดการตกแต่งก าไรให้ได้ผลตามที่คาดหวัง ซึ่งงานวิจัยนี้ก็สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Degeorge et al. (1999) และงานวิจัยของ Burgstahler and Dichev (1997) และ
หากกิจการไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือตามที่นักลงทุน
คาดหวังแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบกับราคาหุ้นได้ดังงานวิจัยของ Ghosh et al. (2005)   

นอกจากก าไรแล้ว Etimur et al. (2003) ยังพบว่าผู้ถือหุ้นมักจะให้ความส าคัญกับการ
เพิ่มขึ้นของรายได้เป็นอันดับรองลงมา เพราะรายได้ที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นของ
กิจการ จึงสนใจรายได้มากกว่าการลดลงของค่าใช้จ่าย ดังนั้นผู้บริหารจึงมักตกแต่งก าไรโดยใช้ดุลย
พินิจผ่านรายได้ เพื่อให้ผลก าไรเป็นไปตามที่นักลงทุนคาดหวังดังงานวิจัยของ ภีรยา สุวรรณวิวัฒน์ 
(2555) ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Stubben (2006) และจากงานวิจัยของ Healy 
(1985) ยังพบว่าอัตราการเติบโตของบริษัทและค่าตอบแทนของผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ระดับการจัดการก าไรอย่างมีนัยส าคัญด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ตามการตกแต่งค่าใช้จ่ายโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้ ตาม
งานวิจัยของ เมลดา บุรพกุศลศรี (2553) ที่ศึกษาการตกแต่งก าไรผ่านดุลยพินิจของผู้บริหารในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พบว่า มีการลด
ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารเพื่อหลีกเลี่ยงการายงานผลการขาดทุน แต่อย่างไรก็ตาม
ส าหรับกลุ่มบริษัทที่มีรายงานก าไรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนั้น งานวิจัยน้ีไม่พบว่ามีการตกแต่งค่าใช้จ่ายที่
อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร 

2.2.2 วิธีตรวจสอบการตกแต่งงบการเงิน 

Tounkara (2011) ได้ศึกษาเปรียบเทียบโมเดลที่ใช้ในการตกแต่งก าไรทั้งหมด 4 โมเดล คือ 
Healy Model, DeAngelo Model, Jones Model และ Modified Jones Model จากผล
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การศึกษาพบว่า Modified Jones Model มีประสิทธิภาพสูงสุดในการอธิบายถึงการตกแต่งก าไร ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Dechow et al. (1995) ที่พบว่า Modified Jones มีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการทดสอบการตกแต่งก าไรเช่นเดียวกัน ต่างกันที่งานวิจัยนี้ใช้ 5 โมเดลในการทดสอบการตกแต่ง
ก าไร โดยเพิ่ม Industry Model เข้ามาทดสอบในงานวิจัย 

ในทางตรงกันข้าม Alareeni and Aljuaidi (2014) ได้ทดสอบการตกแต่งก าไรของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศปาเลสไตน์ (Palestine Exchange : PEX) โดยใช้ Modified Jones 
Model และ Yoon Model พบว่า Yoon Model สามารถตรวจจับบริษัทที่มีการตกแต่งก าไรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากกว่า Modified Jones Model ซึ่งผลงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า
ของ Islam, Ali and Ahmad (2010) ที่ได้ทดสอบถึงประสิทธิภาพของ Modified Jones ในการ
ตรวจจับการตกแต่งก าไรใน Dhaka Stock Exchange (DSE) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา 
พบว่า Modified Jones Model ไม่เหมาะสมกับการตรวจสอบการตกแต่งก าไรของบริษัท IPO ใน
ตลาดทุนแบกแดด (Bangladesh Capital Market) และงานวิจัยของ Yoon (2006) ว่า Modified 
Jones Model ไม่สามารถตรวจจับการตกแต่งก าไรของบริษัทในตลาดทุนของประเทศเกาหลีได้อย่าง
มีประสิมธิภาพ แต่ Yoon Model สามารถตรวจจับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 

Meersschaert, Van and Beelde (2011) ได้ศึกษาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้าน
การทุจริตงบการเงินขั้นต้นโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยและเข้าถึงได้ ผลการศึกษาพบว่าบริษัทที่มี
ระดับการตกแต่งก าไรน้อยจะมีค่า F-scoreน้อยกว่าบริษัทที่ทุจริต อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ใช้ตัว
แปรอัตราส่วนทางการเงินเพียงแค่ 4 ตัวจาก 7 ตัวที่เป็นงานวิจัยต้นแบบของ F-score Model และ
อีกหนึ่งงานวิจัยที่ใช้โมเดลตัวเดียวกันแต่มีจุดประสงค์ในงานวิจัยต่างกันเล็กน้อยคือ งานวิจัยของ 
Skousen and Twedt (2009) ที่ศึกษาถึงโอกาสในการตกแต่งงบการเงินของบริษัทในEmerging 
Market โดยศึกษา 9 อุตสาหกรรม ใน 23 ประเทศ จากผลการศึกษาสามารถช่วยให้นักลงทุนเลือก
ลงทุนในประเทศที่มีโอกาสเสี่ยงในการตกแต่งงบการเงินน้อยได้ เช่น ไม่ควรลงทุนในตุรกีเนื่องจาก
ค่าเฉลี่ยของ F-score (49.490) สูงกว่า Standard Deviation (119.843) ถึง 2 เท่า ซึ่งหมายถึง
โอกาสในการตกแต่งงบการเงินที่สูงมาก ถ้าเทียบกับ ไต้หวัน หรือ ไทย ที่ได้ผลการศึกษาว่าไม่มีความ
เสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการลงทุน (Risk-free Investment Environment)   

Beneish (1997) ได้ศึกษาความสามารถของโมเดลที่น ามาใช้ทดสอบการทุจริตในงบการเงิน 
ซึ่งผลการวิจัยนี้ช้ีให้เห็นว่า การตรวจสอบการตกแต่งงบการเงินโดยใช้โมเดลของเกณฑ์คงค้างตามดุลย
พินิจ (Discretionary-accrual models) นั้นมี ตัวโมเดลยังไม่สามารถน ามาใช้กับงบการเงินทุก
รูปแบบได้ เนื่องจากโมเดลนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีการเพิ่มขึ้นของตัวช้ีวัดการด าเนินงานที่ผ่าน
มาและยอดรวมคงค้างลดลง ท าให้โมเดลนี้ใช้ตรวจสอบงบการเงินได้เฉพาะในบางสถานการณ์   
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งานวิจัยของ Aris et la. (2015) ที่ต้องการประเมินความเป็นไปได้ของบริษัทขนาดกลางของ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในมาเลเซียว่ามีการตกแต่งงบการเงินหรือไม่ โดยใช้เทคนิคของ Altman 
Z-Score, Beneish M-Score และอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าจากการใช้โมเดลทั้ง
สามนี้ท าให้พบว่ามีความเป็นไปได้ว่าหลายบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดกลางมีการ
ตกแต่งงบการเงิน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Igor Pustylnick (2011) ที่ต้องการก าหนดกลุ่มตัวแปร
ทางการเงินที่แน่นอนที่ใช้ในการตรวจสอบการตกแต่งงบการเงิน โดยใช้โมเดลของ Altman Z-Score 
และ Beneish M-Score ทดสอบกับกลุ่มธุรกิจที่ยอมรับว่ามีการทุจริตทางการบัญชี โดยในกลุ่มนี้มี
บริษัท Enron, WorldCom, Reliant, Tyco รวมอยู่ด้วย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า โมเดลทั้งสองสามารถ
ใช้เพื่อตรวจสอบความน่าจะเป็นของการตกแต่งงบการเงินได้ถึง 96.5% จากกลุ่มตัวอย่าง นั่นคือ
สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการตกแต่งงบการเงินทั้งหมด 28 บริษัท จากกลุ่มตัวอย่าง 29 บริษัทที่ท า
การทดสอบ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ท าให้ผู้วิจัยพบว่า Modified Jones เป็นโมเดลที่ได้รับความ
นิยมสูงสุดในการทดสอบแนวโน้มการตกแต่งงบการเงิน แต่ยังมีอีกหลายงานวิจัยที่พบว่าโมเดลนี้
เหมาะส าหรับการตรวจสอบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้ Yoon Model ใน
งานวิจัยครั้งนี้แทนเนื่องจากเป็นโมเดลที่เมื่อทดสอบกับกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา
แล้วให้ผลการทดสอบที่มีประสิทธิภาพมากกว่า โดยมุ่งทดสอบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ก าลัง
มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าจับตามองอย่างมากส าหรับนักลงทุน ซึ่งจะน าระดับรายการคงค้างตาม
ดุลยพินิจของผู้บริหารที่ได้จาก Yoon Model มาหาความสัมพันธ์กับผลการประเมินการก ากับดูแล
กิจการ  

2.2.3 การก ากับดูแลกิจการกับการตกแต่งก าไร 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับ
การตกแต่งก าไรในต่างประเทศพบว่า การก ากับดูแลกิจการที่ดีสามารถช่วยลดการตกแต่งก าไรได้ 
ดังเช่นงานวิจัยของ Bai et al. (2002) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวแปรนี้กับบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดของประเทศจีน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Cornett (2007) ที่พบว่าการสนับสนุนให้
มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีช่วยลดการตกแต่งก าไรจากรายการคงค้างตามดุลยพินิจของผู้บริหารได้ 

นอกเหนือจากความสามารถในการลดการตกแต่งก าไรของการก ากับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บาง
งานวิจัยยังพบว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดียังช่วยให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นอีกด้วย เช่น Black, Jang and 
Kim (2006) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับราคาหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียน
ในเกาหลี และพบว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นไปในทิศทางเดียวกัน 
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อย่างไรก็ตามบางงานวิจัยก็ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับการตกแต่ง
ก าไร เช่น Siregar and Utama (2008) ที่ศึกษาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย 
แล้วพบว่าทั้งสองตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์และยังพบอีกว่าการตกแต่งก าไรนั้นก็ไม่มีความสัมพันธ์กับ
โครงสร้างของผู้ถือหุ้นและขนาดของกิจการเช่นกัน 

อย่างไรก็ตามยังคงมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงาน เช่น สัดส่วนของคณะกรรมการ
อิสระก็มีผลต่อการด าเนินงานที่ดีขึ้นซึ่งช่วยลดโอกาสในการตกแต่งก าไรได้ จากงานวิจัยของ 
Hermalin and Weisbach (1991) และ Bai et al. (2002) ซึ่งมาจากสาเหตุที่ว่ากรรมการอิสระ
สามารถตรวจสอบฝ่ายบริหารได้ดีกว่ากรรมการจากภายใน ขนาดของคณะกรรมการอิสระก็มี
ความสัมพันธ์ต่อผลด าเนินงานของบริษัทเช่นกัน ดังงานวิจัยของ Kyereboach and Beikpe (2002) 
ที่พบว่าจ านวนของคณะกรรมการบริษัทที่มากขึ้นก็จะส่งผลต่อการด าเนินงานที่ดีขึ้นด้วย จ านวนครั้ง
ในการประชุมของคณะกรรมการเองก็มีส่วนช่วยให้ผลการด าเนินงานของบริษัทดีขึ้นดังงานวิจัยของ 
Evans and Weir (1995) และ Conger et al. (1998) 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จะใช้ Yoon Model ในการทดสอบการตกแต่งก าไรของบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้ว
ก่อนหน้านี้ และจะท าการทดสอบหาความสัมพันธ์ของการตกแต่งก าไรกับการก ากับดูแลของกิจการ 
โดยใช้คะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ได้รับการจัดอันดับจากรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียน เนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลการวิจัยในอดีตรองรับว่ามีผลต่อการตกแต่งก าไร รวมทั้งจะ
ใชป้ัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของบริษัทดังที่กล่าวมาก่อนหน้าเป็นตัวแปรควบคุมควบคู่กันไปด้วย 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 

งานวิจัยน้ี ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่งก าไรกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ในชว่งปี พ.ศ. 2554 
– พ.ศ. 2558 มีวิธีการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดังน้ี 

 

3.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วย
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558 
ซึ่งบริษัทที่มีข้อมูลย้อนหลังครบถ้วน 5 ปี มีจ านวนทั้งสิ้น 37 บริษัท 

 

3.2 แหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  

 

งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ส าหรับข้อมูลทางการเงินของบริษัทสามารถ
เก็บข้อมูลได้จากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท รายงานประจ าปี และแบบรายงาน 56-1 ของ
บริษัท ที่ได้เปิดเผยไว้ทั้งเว็บไซต์ของบริษัทเอง และเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส าหรับข้อมูลการก ากับดูแลกิจการสามารถเก็บข้อมูลได้จาก 
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ที่จัดท าโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ที่ เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของสมาคม โดยสามารถสรุป
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยได้ดังตารางที่ 3.1  
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ตารางที่ 3.1  

ตารางสรุปแหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในงานวิจัย 

ขอ้มูล แหล่งที่มาของขอ้มูล
1. ขอ้มูลตัวเลขจากงบการเงินของ
บริษทัท่ีใช้ในการวัดการตกแต่งก าไร

www.setsmart.com

2. ขอ้มูลผลการปฏิบัติตาม
หลักการก ากบัดูแลกจิการ

www.thai-iod.com

รายงานประจ าปีและแบบรายงาน 
56-1
www.sec.or.th

3. ขอ้มูลคณะกรรมการบริษทัและ
การประชุม

 
 

3.3 วิธีการวิจยั 

 

3.3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

รูปภาพที่ 3.1  

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

ผลการประเมนิการก ากับดูแลกิจการ 
ตัวแปรตาม 

การตกแต่งก าไร ตัวแปรควบคุม 

จ านวนของคณะกรรมการบริษัท 

สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ 

ความถี่ในการเข้าประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 
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3.3.2 สมมติฐานงานวิจัย 

จากวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะหาความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่งก าไรกับการก ากับ
ดูแลกิจการจึงน าไปสู่สมมติฐานดังนี้ 

H1    : การประเมินการก ากับดูแลกิจการมีความสมัพันธ์กับการตกแต่ง
ก าไรของบริษัท 

H1a    : การตกแต่งก าไรในบริษัทที่ได้รับระดับการประเมินการก ากับดูแล
กิจการในระดับดีขึ้นไป แตกต่างกับการตกแต่งก าไรในบริษัทที่
ได้รับการประเมินในระดับที่ต่ ากว่า 

H2     : จ านวนคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธก์ับระดับการตกแต่ง
ก าไรของบริษัท 

H3   : สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับระดับการ
ตกแต่งก าไรของบริษัท 

H4    : ความถี่ในการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความสัมพันธ์กับระดับการตกแต่งก าไรของบริษัท 

H5 : อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทมีความสัมพันธ์กับระดับการ
ตกแต่งก าไรของบริษัท 

3.3.3 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัย 

งานวิจัยนี้จะใช้ Yoon Model ในการทดสอบการตกแต่งก าไร โดยมีวิธีการค านวณ
ดังนี ้

3.3.3.1 การค านวณรายการคงค้างรวม (Total Accruals)  

การค านวณรายการคงค้างรวม สามารถหาได้จากผลรวมของรายการคงค้าง
หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน โดยรายการคงค้างหมุนเวียนจะประกอบไปด้วย การ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงานหักด้วยการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด าเนินงาน 
รายการคงค้างไม่หมุนเวียนประกอบไปด้วย รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินหักกับค่าใช้จ่ายที่
ไม่เป็นตัวเงิน โดยสามารถแจกแจงได้ดังสมการและตารางต่อไปน้ี 

รายการคงค้างรวม = รายการคงค้างหมุนเวียน + รายการคงค้างไม่ 

หมุนเวียน 
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    = การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงาน  

– การเปลี่ยนแปลงในหหนี้สินด าเนินงาน  

+ รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน  

– ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน 

ตารางที่ 3.2  

ตารางแจกแจงรายการคงค้างตามวิธี Yoon Model  

ค่าเส่ือมราคา

หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ

หนี สินผลประโยชน์พนักงาน

ภายหลังเลิกจ้าง

ผลขาดทุนจากการจ าหน่าย

สินทรัพย์

ค่าใชจ้่ายอืน่ๆที่ไม่เป็นตัวเงิน

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์

รายได้อืน่ๆที่ไม่เป็นตัวเงิน

ลูกหนี การค้า (เพิ่มขึ น) ลดลง

สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ น) ลดลง

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 

(เพิ่มขึ น) ลดลง

เจ้าหนี การค้า (เพิ่มขึ น) ลดลง

หนี สินหนุมเวียนอืน่ (เพิ่มขึ น) 

ลดลง

รายการคงค้างรวม

การเปล่ียนแปลงใน

หนี สินด าเนินงาน

การเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพย์ด าเนินงาน

รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

รายการคงค้าง

หมุนเวียน

ค่าใชจ้่ายที่ไม่เป็นตัว

เงินรายการคงค้างไม่

หมุนเวียน
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3.3.3.2 การค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์เพื่อน าไปแทนหารายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accrual) สามารถหาได้จากการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากสมการต่อไปนี้  

 
TAt =  รายการคงค้างรวมของปีที่พิจารณา 

∆REVt = ผลต่างระหว่างรายได้ในปีที่พิจารณากับปีที่ผ่านมา 

∆REC = ผลต่างระหว่างยอดลูกหนี้สุทธิในปีที่พิจารณากับยอด 

ลูกหนี้ในที่ก่อนหน้าปีที่พิจารณา 

∆EXPt = ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายของปีที่ก าลังพิจารณากับปีก่อน 

หน้า (ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายใน 

การบริหาร) 

∆PAYt = ผลต่างระหว่างเจ้าหนี้การค้าปีที่พิจารณากับปีก่อนหน้า 

∆DEP = ผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาปีที่พิจารณากับปีก่อนหน้า 

∆PEN = ผลต่างระหว่างผลประโยชน์พนักงานปีที่พิจารณากับปี 

ก่อนหน้า 

3.3.3.3 การค านวณหารายการคงค้างที่ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 
(Discretionary Accrual : DA) สามารถหาได้จากการน าค่าสัมประสทิธิ์ที่ได้จาก 3.3.3.2 

(α0, α1, α2, α3) มาแทนค่าในสมการดังต่อไปน้ี  

 

3.3.3.4 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่งก าไรกับการก ากับดูแลกิจการที่
ดีตามสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple 
Regression and Correlation Analysis) ซึ่งจากแนวคิดที่ว่ารายการคงค้างตามดุลยพินิจ
ของผู้บริหารจะเป็นตัวบ่งช้ีถึงระดับการตกแต่งก าไรของบริษัท ดังนั้นจากสมมติฐาน 
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H1   : การประเมินการก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับการตกแต่งก าไรของ 

บริษัท 

โดยการทดสอบจะมีสมการเชิงเส้นดังนี้ 

 
โดยที่  CG = ระดับการประเมินการก ากับดูแลกิจการ 

H1a  : การตกแต่งก าไรในบริษัทที่ได้รับระดับการประเมินการก ากับดูแลกิจการใน 

ระดับดีขึ้นไป แตกต่างกับการตกแต่งก าไรในบริษัทที่ได้รับการประเมินใน 

ระดบัที่ต่ ากว่า 

จะทดสอบโดยก าหนดตัวแปรหุ่น (Dummy variable) ดังนี้  

1 = บริษัทที่ได้ระดับการประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับดีขึ้นไป 

0 = บริษัทที่ได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับต่ ากว่าด ี

ส าหรับสมมติฐานที่ H2 – H5 จะทดสอบหาความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Regression and Correlation Analysis) จาก
สมการดังต่อไปนี ้

H2   : จ านวนคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธก์ับระดับการตกแต่งก าไรของ 

บริษัท 

 
โดยที่  BOD  = จ านวนคณะกรรมการบริษัท  

H3   : สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับระดับการตกแต่งก าไร 

ของบริษัท 

 
โดยที่  สัดส่วนIND = สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ 
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H4   : ความถี่ในการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับ 

ระดับการตกแต่งก าไรของบริษัท 

 
โดยที่  NOM  = ความถี่ในการเข้าประชุมของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

H5   : อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทมีความสัมพันธ์กับระดับการตกแต่งก าไร 

ของบริษัท 

 
โดยที่  DEratio  = อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

งานวิจัยน้ี ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่งก าไรกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีในช่วงปี พ.ศ. 2554 
– พ.ศ. 2558 โดยหาค่ารายการคงค้างตามดุลยพินิจของผู้บริหารจาก Yoon Model ซึ่งจากวิธีวิจัยที่
กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

H1 : การประเมินการก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับการตกแต่งก าไรของ 

บริษัท 

ตารางที่ 4.1  

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินการก ากับดูแลกิจการกบัการตกแต่งก าไร 

ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) 0.06
ค่า Sig. 0.222

ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจที่ถูก
ปรับค่าแล้ว (Adjusted R Square)

0.01
 

จากการทดสอบสมมติฐาน H1 ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย 
(Simple Regression and Correlation Analysis) ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 4.1 พบว่าการ
ประเมินการก ากับดูแลกิจการไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับการตกแต่งก าไร เนื่องจากค่า Sig 
ที่ได้จากการทดสอบคือ 0.222 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าการตกแต่งก าไรกับการก ากับ
ดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กันที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
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H1a : การตกแต่งก าไรในบริษัทที่ได้รับระดับการประเมินการก ากับดูแลกิจการใน 

ระดับดีขึ้นไปแตกต่างกับการตกแต่งก าไรในบริษัทที่ได้รับการประเมินใน 

ระดับที่ต่ ากว่า 

ตารางที่ 4.2 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกจิการทีด่ีในระดับดี
ขึ้นไปกับบริษัทที่ได้รับผลการประเมินในระดับที่ต่ ากว่า 

ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) 0.122
ค่า Sig. 0.049

ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจที่ถูก
ปรับค่าแล้ว (Adjusted R Square)

0.01
 

ถึงแม้ว่าการทดสอบสมมติฐาน H1 จะได้ผลว่าการประเมินการก ากับดูแลกิจการกับการ
ตกแต่งก าไรจะไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่เมื่อแบ่งกลุ่มระดับการประเมินเป็นกลุ่มที่ได้รับผลการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไปกับกลุ่มที่ได้รับผลการประเมินในระดับที่ต่ ากว่าแล้วพบว่า บริษัทที่ได้รับผลการ
ประเมินในระดับดีขึ้นไปจะมีการตกแต่งก าไรแตกต่างจากบริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับที่ต่ ากว่า
อย่างมีนัยส าคัญ โดย ค่า Sig คือ 0.049 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของการตกแต่ง
ก าไรกับระดับการประเมินการก ากับดูแลกิจการนั้นมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันเพียงเล็กน้อย
จากค่าสหสัมพันธ์ 0.122 และระดับการก ากับดูแลกิจการในระดับดีขึ้นไปสามารถอธิบายถึงการ
ตกแต่งก าไรได้เพียง 1%  
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H2 : จ านวนคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์กับระดับการตกแต่งก าไรของ 

บริษัท 

ตารางที่ 4.3  

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนคณะกรรมการบริษัทกับการตกแต่งก าไร 

ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) -0.143
ค่า Sig. 0.026
ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจทีถู่ก
ปรับค่าแล้ว (Adjusted R Square)

0.015
 

จากการทดสอบสมมติฐาน H2 ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย 
(Simple Regression and Correlation Analysis) ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 4.3 พบว่าจ านวน
คณะกรรมการของบริษัทมีความสัมพันธ์กับระดับการตกแต่งก าไรของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญเนื่องจาก
ค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบคือ 0.026 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แต่ความสัมพันธ์ที่ได้จากการทดสอบมี
ทิศทางตรงกันข้ามกันนั่นคือ จ านวนคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับระดับการตกแต่งก าไรจากค่าสหสัมพันธ์ที่เป็นลบ และจ านวนคณะกรรมการบริษัท
สามารถอธิบายถึงระดับการตกแต่งก าไรของบริษัทได้เพียง 1.5% จากค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่
ถูกปรับค่าแล้ว 

H3  : สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับระดับการตกแต่งก าไร 

ของบริษัท 

ตารางที่ 4.4  

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนคณะกรรมการอิสระกับการตกแต่งก าไร 

ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) 0.1
ค่า Sig. 0.088
ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจทีถู่ก
ปรับค่าแล้ว (Adjusted R Square)

0.005
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จากการทดสอบสมมติฐาน H3 ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย 
(Simple Regression and Correlation Analysis) ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 4.4 พบว่าสัดส่วน
ของคณะกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับระดับการตกแต่งก าไรของบริษัท 
เนื่องจากค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบคือ 0.088 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าสัดส่วนของ
คณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับการตกแต่งก าไรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

H4 : ความถี่ในการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับ 

ระดับการตกแต่งก าไรของบริษัท 

ตารางที่ 4.5  

ผลการทดสอบระหว่างความถี่ในการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบกับการตกแต่งก าไร 

ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) 0.161
ค่า Sig. 0.014
ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจทีถู่ก
ปรับค่าแล้ว (Adjusted R Square)

0.2
 

จากการทดสอบสมมติฐาน H4 ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย 
(Simple Regression and Correlation Analysis) ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 4.5 พบว่าความถี่
ในการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับการตกแต่งก าไรอย่างมีนัยส าคัญ
เนื่องจากค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบคือ 0.014 น้อยกว่า 0.05 ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองมีทิศทาง
เดียวกันจากค่าสหสัมพันธ์ที่เป็นบวก 0.161 คือ ความถี่ในการเข้าประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความสัมพันธ์กันเล็กน้อยในทิศทางเดียวกับการตกแต่งก าไร แต่ความถี่ในการเข้าประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบน้ันสามารถอธิบายถึงระดับการตกแต่งก าไรได้เพียง 20% เท่านั้น ส่วนที่
เหลือน่าจะมาจากสาเหตุอื่นๆ 
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H5 : อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทมีความสัมพันธ์กับระดับการตกแต่งก าไร 

ของบริษัท 

ตารางที่ 4.6  

ผลการทดสอบระหว่างอัตราหนี้สินต่อทุนกบัการตกแต่งก าไร 

ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) -0.03
ค่า Sig. 0.342
ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจทีถู่ก
ปรับค่าแล้ว (Adjusted R Square)

-0.005
 

จากการทดสอบสมมติฐาน H5 ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย 
(Simple Regression and Correlation Analysis) ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 4.6 พบว่า
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับระดับการตกแต่งก าไ รของบริษัท 
เนื่องจากค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบคือ 0.342 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนมีความสัมพันธ์กับการตกแต่งก าไรที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 

งานวิจัยน้ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่งก าไรกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 
พ.ศ. 2558 โดยใช้วิธีหารายการคงค้างตามดุลยพินิจของผู้บริหารจาก Yoon Model โดยกลุ่ม
ประชากรมีทั้งหมด 37 บริษัท ซึ่งสามารถสรุปผลงานวิจัยได้ดังนี ้

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาพบว่า ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการกับการตกแต่งก าไรนั้นไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างกัน แต่เมื่อแบ่งกลุ่มผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการระหว่างบริษัทที่
ได้รับคะแนนการประเมินที่อยู่ในระดับดีขึ้นไปกับบริษัทที่ได้รับคะแนนต่ ากว่าพบว่ามีระดับรายการคง
ค้างตามดุลยพินิจของผู้บริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

และจากการทดสอบปัจจัยควบคุมอื่นๆ ผู้วิจัยยังพบว่าจ านวนคณะกรรมการบริษัทและ
ความถี่ในการเข้าประชุมของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กับการตกแต่งก าไรของบริษัท โดยจ านวน
คณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการตกแต่งก าไร นั่นคือ ยิ่งจ านวน
คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนมากระดับการตกแต่งก าไรก็จะน้อยลง และส าหรับความถี่ในการเข้า
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการตกแต่งก าไร สามารถ
ตีความได้ว่ายิ่งจ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีมากเท่าไหร่ความเป็นไปได้ใน
การตกแต่งก าไรก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น ถึงแม้ว่าทั้งสองปัจจัยนี้จะมีความสัมพันธ์กับการตกแต่งก าไร แต่
ค่าความสัมพันธ์ที่ได้นั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า จึงอธิบายได้ว่าทั้งสองปัจจัยมีผลต่อการตกแต่งก าไร
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

ส าหรับปัจจัยที่เหลือนั่นคือ สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนั้น 
ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับการตกแต่งก าไรในงานวิจัยนี้ ทั้งนี้ในด้านสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระที่
ไม่พบความสัมพันธ์อาจเป็นเพราะสัดส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนดมานั้นคืออัตราส่วนหนึ่งในสาม
ของคณะกรรมการทั้งหมด และแทบจะทุกบริษัทก็ปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้ ท าให้อัตราส่วนในส่วนนี้
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แทบจะเหมือนกันทุกบริษัทจึงท าให้ไม่มีความแตกต่างที่ช่วยให้สามารถประเมินการตกแต่งก าไรจาก
ส่วนนีเ้กิดขึ้น   

 หากมองจากวัตถุประสงค์ในงานวิจัย จะพบว่างานวิจัยนี้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานนั่นคือ 
คะแนนการก ากับดูแลกิจการไม่มีผลต่อระดับการตกแต่งก าไร ซึ่งสาเหตุที่ท าให้ไม่พบความสัมพันธ์นั้น
อาจมาจาก ปัจจัยที่ท าให้เกิดการตกแต่งก าไรนั้นมีมากมายหลายอย่างไม่ใช่เพียงแค่ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการก ากับดูแลกิจการที่ดีเท่านั้น จึงท าให้ไม่สามารถหาความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวแปรโดยตรงได้ 

 

5.2 ข้อจ ากัดในงานวิจัย 

 

5.2.1 งานวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาอยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น จึงไม่สามารถใช้งานวิจัยนี้อธิบายถึงลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตกแต่งก าไรกบัการก ากับดูแลกิจการกับกิจการในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ 

5.2.2 การหาค่าการตกแต่งก าไรหรือในงานวิจัยนี้หาจากรายการคงค้างตามดุลยพินิจของ
ผู้บริหารจากวิธีของ Yoon Model ที่มีหลักการคิดโมเดลจากหลักการบัญชีของประเทศเกาหลี ซึ่ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศเกาหลีน้ันมีความแตกต่างกับประเทศไทย จึงอาจท าให้
การเก็บข้อมูลจากงบการเงินนั้นไม่เป็นไปตามหลักการของโมเดลและไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้

5.2.3 คะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการมาเป็นการประเมินจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สารธารณะชน ไม่ได้เป็นประเมินจากข้อมูลภายในองค์กร ท าให้คะแนนที่ได้มานั้นอาจไม่ได้เป็นไปตาม
การด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงภายในองค์กร 

 

5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  

 

5.3.1 จากผลการวิจัยพบว่า การก ากับดูแลกิจการที่ดีในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไม่
เพียงพอต่อมีผลต่อการตกแต่งก าไร ดังนั้นในอนาคตผู้วิจัยควรเลือกตัวแปรอื่นๆ ที่น่าจะมีผลต่อการ
ตกแต่งก าไร    

5.3.2 แม้ว่างานวิจัยนี้จะพบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตกแต่งก าไร แต่ก็เป็นเพียง
ความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ า ซึ่งหากมองจากจุดประสงค์ของงานวิจัยแล้วจะพบว่า การทดสอบ
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ไม่เป็นไปตามสมมติฐานนั่นคือ คะแนนการก ากับดูแลกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับการก ากับดูแล
กิจการ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการตกแต่งก าไรนั้นไม่ได้เกิดจากสาเหตุนี้เพียงอย่างเดียว อาจมี
องค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วย ดังนั้นในอนาคตควรน าปัจจัยอื่นที่น่าจะมีผลกับการตกแต่งก าไรมาร่วม
ทดสอบด้วย 

 5.3.3 ควรหาวิธีการหาค่าการตกแต่งก าไรที่เหมาะส าหรับรูปแบบงบการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีของประเทศไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ค่าการตกแต่งก าไรที่แม่นย ายิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

หลักเกณฑ์ในการประเมนิการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

 
หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
1 บ ริ ษั ท ไ ด้ ใ ห้ สิ ท ธิ อื่ น แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น

นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนน
เสียงหรือไม ่

นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ผู้ถือหุ้นควรได้รับสิทธิที่เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานอื่นๆ ได้แก่ 
สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลก าไร/เงินปันผลอย่างเท่า
เทียมกัน สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับ
ซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปเป็นเรื่องที่มี
กฎหมายก าหนดอยู่แล้ว 

2 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบ
ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจ า
ทุกปีหรือไม่  

ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการทุกรูปแบบ โดยบริษัทควรน าเสนอค่าตอบแทน
กรรมการทุกรูปแบบได้แก่ ค่าตอบแทนประจ า เบี้ย
ประชุม โบนัส/บ าเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี (หากไม่มี ควรระบุว่า 
ไม่มี)  

3 ในการเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการ
ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามีการน าเสนอ
นโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ ในการให้
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแต่ละ
ต าแหน่งหรือไม่ อย่างไร 

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ควรมีการน าเสนอถึง
(1)นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์
การให้ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแต่ละต าแหน่ง และ
(2)น าเสนอถึงจ านวนเงินค่าตอบแทน เพื่อประกอบการ
พิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย 

4 ใ น ก า ร ล ง ค ะ แ น น เ สี ย ง เ ลื อ ก ตั้ ง
กรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคลหรือไม ่

บริษัทควรเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน 
ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่
ต้องการได้อย่างแท้จริง 
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
5 บริษัทได้ เปิดเผยไว้ ในรายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้นถึงการจัดให้มีผู้ตรวจ
สอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้นหรือไม ่

บริษัทควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็น
อิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนีผู้้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็น
อิสระ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยงาน
ก ากับดูแล ผู้ถือหุ้นรายย่อย และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
เป็นต้น 

6 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุม หรือส่งค าถามเกี่ยวกับ
บ ริ ษั ท ล่ ว ง ห น้ า ก่ อ น วั น ป ร ะ ชุ ม              
ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่  

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทควรมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้น
เสนอวาระที่ต้องการน าเข้าที่ประชุม หรือค าถามที่
ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า 

7 บริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการอ านวย
ความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่ง
รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นหรือไม ่

บริษัทควรจัดท าและเปิดเผยนโยบายในการอ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 คุณภาพของหนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น  

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นควรมีรายละเอียดในเรื่องต่างๆ 
ดังนี ้

8 บริษัทได้ก าหนดวาระการประชุมผู้ถือ
หุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนหรือไม่ 

บริษัทควรก าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ 
อย่างชัดเจน เช่น ในวาระเกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่อง
การเลือกตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการออกเป็น
แต่ละวาระ เป็นต้น 
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
9 วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการ

ระบุ ชื่ อพร้ อมประวั ติ ก ร รมการที่
ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
หรือไม่  

ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการ ควร
ระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะ
เสนอแต่งตั้ง โดยควรมี 1.ชื่อ-นามสกุล 2. อายุ 3. ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน 4. จ านวนบริษัทที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ ต้องแยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน 
และบริษัททั่วไป  5.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา        
6. ประเภทของกรรมการที่ เสนอ เช่น กรรมการหรือ
กรรมการอิสระ และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิม
กลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ต้องมี 7. ข้อมูลการเข้าร่วม
ประชุมในปีที่ผ่านมา และ 8. วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการ
แต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทนี้ด้วย 

10 วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อ
ผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประวัติหรือ
ข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
ความสามารถและความเหมาะสมของ
ผู้ ส อบบัญชี  ร วมทั้ ง ค่ า บริ ก า ร ไ ว้
ครบถ้วนชัดเจนหรือไม ่

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบ
บัญชี ในหนังสือนัดประชุม ควรให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
(1)ชื่ อผู้ สอบบัญชี  บริษัทที่ สั งกั ด  (2)ประสบการณ์
ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และ (3)ค่าบริการของ
ผู้สอบบัญช ี

11 ในวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการ
เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
จ านวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้ง
เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
พิจารณาหรือไม ่

ในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล ควรแจ้ง(1)นโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท (2)อัตราเงินปันผลที่เสนอ
จ่าย พร้อม(3)เหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอ
ให้งดจ่ายเงินปันผลก็ควรมี(1)นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท (2)เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา 
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
12  ในหนั งสื อนั ดประชุม  มี การระบุ

วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละ
วาระที่เสนอหรือไม่ 
 

ทุกวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีหัวข้อ
ที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระไว้ให้
ชัดเจน 

13 ในหนั ง สื อนั ดประชุ ม  มี ก า ร ระบุ
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ
วาระที่เสนอหรือไม่ 

ทุกวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุม ต้องมีความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระไว้ให้ชัดเจน 

 คุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น 

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ควรประกอบด้วยรายละเอียด
ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี ้

14 มีการบันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการ
ลงคะแนนและ    นับคะแนนให้ผู้ถือ
หุ้นทราบหรือไม ่

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นควรบันทึกการแจ้งวิธีการ
ลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการ
ประชุมตามวาระ และให้มีการใช้บัตรลงคะแนน 

15 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ
บันทึกค าถามค าตอบไว้หรือไม ่

ประธานที่ประชุมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือ
เสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้มีการบันทึก
ประเด็นค าถามค าตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ 

16 ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการ
บันทึกมติ         ที่ประชุมไว้อย่าง
ชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่     เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงใน
ทุกๆ วาระ   ที่ต้องมีการลงคะแนน
เสียงหรือไม ่

ในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่
ประชุม บริษัทควรจัดให้มีการลงคะแนนเสียง และบันทึก
มติของที่ประชุมไว้ให้ชัดเจนในรายงานการประชุม โดยมี
การบันทึกจ านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระให้
ชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็น
จ านวนเท่าใดในแต่ละวาระ 
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
17  ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการ

บันทึกรายชื่ อกรรมการที่ เข้ าร่ วม
ประชุมไว้หรือไม่ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง กรรมการบริษัทควรเข้า
ร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถามปัญหาเกี่ยวกับ
บริษัทต่อคณะกรรมการ ดังนั้นบริษัทควรบันทึกรายชื่อ
พร้อมต าแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ใน
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึง
การมีส่วนร่วมของกรรมการ     ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่
ละครั้ง 

18 บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวัน
ถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ 

บริษัทควรเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการ
ลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาจ
แจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลท. หรือเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัท 

19 ประธานกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมใน
การประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น
หรือไม ่

ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการทั้ง
คณะ ดังน้ัน ประธานกรรมการควรเข้าร่วมในการประชุมผู้
ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อพบปะและตอบค าถามของผู้ถือหุ้น 

20 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
ผู้จัดการ(ผู้บริหารสูงสุด) ของบริษัทได้
เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจ าปีผู้
ถือหุ้นหรือไม่ 

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุก
ครั้งเพื่อตอบค าถามในประเด็นที่ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นในการประชุม 

21  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้
เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจ าปีผู้
ถือหุ้นหรือไม่ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วมในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อพบปะและตอบค าถามของผู้ถือ
หุ้น 
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
22 ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนได้

เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจ าปีผู้
ถือหุ้นหรือไม่ 

 ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนควรเข้าร่วมในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อพบปะและตอบค าถามของผู้ถือ
หุ้น 

23  ประธานคณะกรรมการสรรหาได้เข้า
ร่วมในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือ
หุ้นหรือไม่ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเข้าร่วมในการประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อพบปะและตอบค าถามของผู้ถือหุ้น 

24 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่ผู้
ถือหุ้นสามารถเดินทางไปได้ง่ายหรือไม่  

บริษัทควรจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
เดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย 

 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทได้
แสดงให้เห็นถึงการมีกลไกในการ
ป้องกันการครอบง ากิจการดังต่อไปนี้
หรือไม่อย่างไร 

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาว่า ตลาดทุนที่
ดีควรเป็นตลาดทุนที่กระบวนการในการครอบง ากิจการ
สามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส บริษัท
ไม่ควรสร้างกลไกในการป้องกันการครอบง ากิจการที่จะท า
ให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอ านาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกัน
ตนเองในกรณีที่มีการบริหารงานอย่างขาดประสิทธิภาพ
หรือไม่โปร่งใส 

25 มีการถือหุ้นไขว้ ในกลุ่มของบริษัท
หรือไม ่

  

26 มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดใน
กลุ่มของบริษัทหรือไม่ 
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
27 คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้น

รวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออก
แล้วของบริษัทใช่ หรือไม่ (Bonus) 

  

 

 

  
28 บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น free float เท่าใด บริษัทควรมีหุ้น free float เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่

ออกแล้วทั้งหมด หรืออย่างน้อยควรมีมากกว่า    ร้อยละ
15 

29 ในการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละ
ครั้งได้มี การเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติหรือไม่อย่างไร (Penalty) 

ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิได้ทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่
อย่างไร พร้อมทั้งได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม การเพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมี
การลงมติโดยไม่ได้ก าหนดไว้ในวาระการประชุมจึงเป็น
การไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนั้น 
บริษัทควรหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้
ล่วงหน้าในการประชมุผู้ถือหุ้น 

30 บริษัทได้ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืน
หรือไม่ (Penalty) 

  

31 บริษัทได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันหรือไม่ (Penalty) 

  

32 บริษัทได้ละเลยต่อเปิดเผยถึ งข้อตกลง
ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ถื อ หุ้ น ( Shareholders 
Agreement)ที่มีผลกระทบอย่างนัยส าคัญ
ต่อบริษัทหรือผู้ ถื อหุ้ นรายอื่น หรือไม่ 
(Penalty) 
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
1 บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียง

ลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงใช่
หรือไม ่

หุ้นประเภทเดียวกัน ควรมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2 ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท 
(One class of Share) บริษัทได้เปิดเผย
ถึงสิทธิในการออกเสียง ของหุ้นแต่ละ
ประเภทหรือไม ่

ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One class 
of Share) บริษัทควรเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของ
หุ้นแต่ละประเภท 

3 บริษัทมีกระบวนการ/ช่องทางให้ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและ
แต่งต้ังกรรมการหรือไม่ 

บริษัทควรจัดให้มีกระบวนการที่จะท าให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สามารถมีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
เช่น (1)จัดให้มีช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อ
กรรมการก่อนการประชุมสามัญประจ าปี หรือ (2)มี
กระบวนการที่ท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทน
ตนได้ 

4 บริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัท และได้ เผยแพร่ ให้
พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท
ทราบหรือไม่ 

บริษัทควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน และมีมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่า
นโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม 

5 ในกรณีที่มีการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่
เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นตามข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก่อนการท ารายการ บริษัทได้
มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของ
การท ารายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะ
ท ารายการหรือไม่อย่างไร 

ในกรณีที่มีการท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน บริษัทควร
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ(1)ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน (2)นโยบายการก าหนดราคา (3)มูลค่ารวม
ของรายการ รวมทั้ง (4)ความเห็นของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน 
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 

6 บริษัทได้เปิดเผยว่า รายการระหว่างกัน
ได้กระท าอย่างยุติธรรม ตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า 
(Fair and at arms’ length)  หรือไม ่

บริษัทควรเปิดเผยในรายงานประจ าปีว่า รายการระหว่าง
กันได้กระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไป
ตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at    arms’ length)   

7 บริษัทมีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มี
การท ารายการระหว่างกันในลักษณะที่
อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
มากน้อยเพียงใด 

พิจารณาจากรายได้และรายจ่ายของบริษัทว่ามาจากการ
ท าธุรกิจในกลุ่มมากน้อยเพียงใด โดยเทียบกับรายได้รวม
และรายจ่ายรวม ทั้งนี้จะพิจารณาระดับของการท า
รายการ ไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือรายจ่าย ซึ่งต้องน้อยกว่า
ร้อยละ 25 ทั้ งนี้  ยกเว้นกรณีที่ เป็นการท ารายการ
ตามปกติธุรกิจและกรณีที่เป็นการท าธุรกรรมกับบริษัท
ย่อยหรอืบริษัทร่วมที่ไม่มี ผู้เกี่ยวโยงที่ถือหุ้นเกิน 10%  

8 บริษัทได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อม
กับหนังสือนัดประชุมหรือไม่ 

บริษัทควรจะอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้ นที่ ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง โดยการส่ง
หนังสือมอบฉันทะ โดยเฉพาะแบบ ข . ไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม 

9 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการ
ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการ
มอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 

บริษัทควรระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งค าแนะน า
ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัด
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง
และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม 

10 บริษัทมีการก าหนดเงื่อนไขซึ่งท าให้ยาก
ต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นหรือไม ่

บริษัทไม่ควรก าหนดกฎเกณฑ์โดยจงใจให้เกิดความยุ่งยาก
โดยไม่จ าเป็นแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุมแทน เช่น การก าหนดให้ต้องมีการรับรองเอกสาร
โดยหน่วยงานทางการ ฯลฯ 

11 บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม
เป็นเวลากี่วัน 

บริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทาง
ไปรษณีย์อย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม 
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
12 บริษัทได้น าเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ

หุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันหรือไม่ 

บริษัทควรใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางในการประกาศให้ผู้ถือ
หุ้นทราบถึงรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งควรจะน าเสนอไว้บนเว็บไซต์บริษัท
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม 

13 บริษัทได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียง
แบบสะสม (Cumulative Voting) หรือไม่ 
(Bonus) 

การลงคะแนนเสียงแบบสะสมเป็นวิธีการลงคะแนนเสียง
ที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเลือกที่จะลงคะแนนเสียง
ทั้งหมดที่ตนมีอยู่ ให้กับกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ตน
ต้องการเลือกเป็นกรรมการหรือจะแบ่งคะแนนเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการหลายคนก็ได้ จึงถือเป็นวิธีการที่จะเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีสิทธิมีเสียงในการ
เลือกตั้งผู้ที่ตนต้องการให้เป็นกรรมการได้อย่างแท้จริง 
ดังนั้น หากบริษัทมีการใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมใน
การเลือกต้ังกรรมการก็ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น 

14 บริษัทมีการส่งหนังสือนัดประชุมและ
เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ป็ น
ภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือไม่ 
(Bonus) 

ผู้ถือหุ้นทุกรายควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของ
ตนในฐานะผูถ้ือหุ้น ดังนั้น บริษัทควรอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ถือหุ้นโดยการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือ
หุ้นต่างชาต ิ

15 บริ ษั ทมี ร า ยกา รที่ เ ป็ นกา ร ให้ ค ว าม
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ ไม่ใช่
บริษัทย่อยของบริษัทหรือไม่อย่ า งไร 
(Penalty) 

บริษัทไม่ควรมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ า
ประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเอง 
ยกเว้นในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืมหรือค้ าประกันเงินกู้ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน 

16 ในปีที่ผ่านมา เคยเกิดกรณีที่กรรมการ/
ผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ข้อมูลภายในหรือไม่ (Penalty) 

บริษัทควรป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการซื้อขายหุ้นโดยใช้
ข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
17 ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรณีฝ่าฝืน/ไม่

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การท ารายการ
ระหว่างกันหรือไม่อย่างไร (Penalty) 

บริษัทควรระมัดระวังไม่ให้มีการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ/
ก.ล.ต. 

18 ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรณีฝ่าฝืน/ไม่
ปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์การซื้ อขาย
สินทรัพย์หรือไม่อย่างไร (Penalty) 

บริษัทควรระมัดระวังไม่ให้มีการซื้อขายสินทรัพย์ใน
ลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ/ก.ล.ต. 

19 บริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการ
แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง แ จ้ ง ต่ อ
คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการ
มอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของ
บริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า
ก่อนท าการซื้อขายหรือไม่ (Bonus 

  

 

หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย The Role of Stakeholders 

 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
1 บริษัทได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบ

ทางสังคมหรือไม ่
บริษัทควรจัดท ารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดย
อาจรายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจ าปี แต่หาก
สามารถจัดท าเป็นรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ
ของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่างหาก
หรือจัดท าป็นรายงานไว้ตามกรอบของ GRI โดยเป็นส่วน
หนึ่งของรายงานประจ าปี ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น  

2 คณะกรรมการมีการก าหนดโยบายและ
แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความปลอดภัย 
และสุ ขอนามั ย ในสถานที่ ท า ง าน 
รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
หรือ อัตราการหยุดงานหรืออัตราการ
เจ็บป่วยจากการท างานหรือไม่ อย่างไร 

คณะกรรมการควรจะมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย และ
เปิดเผยถึงการปฏิบัติ รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
หรือ อัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการ
ท างานไว้ให้เป็นที่ทราบ 
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
3 คณะกรรมการมีการก าหนดโยบายและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการแก่พนักงานหรือไม่ อย่างไร 

คณะกรรมการควรจะมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
พนักงาน และเปิดเผยถึงการปฏิบัตไิว้ให้เป็นที่ทราบ 

4 คณะกรรมการได้จัดให้มีกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพส าหรับพนักงานหรือไม ่

การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นการแสดงถึง
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทในการดูแลพนักงานใน
ระยะยาว 

5 คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัฒนา
ความรู้ศักยภาพของพนักงาน และ
เปิดเผยตัวเลขจ านวนชั่วโมงเฉลี่ยของ
การฝึกอบรมของพนักงานต่อปีหรือไม่
อย่างไร 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนา
บุคลากรของบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยถึงแนวปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมในเรื่องนี้ และเปิดเผยตัวเลขจ านวนชั่วโมงเฉลี่ย
ของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปไีว้ให้ชัดเจน 

6 คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายที่
จะไม่ เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือไม่ 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้
เป็นที่ทราบ 

7 คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าไว้หรือไม่
อย่างไร 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่
เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัตไิว้ให้เป็นที่ทราบ 

8 คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับคู่แข่งไว้หรือไม่
อย่างไร 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ที่
เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งไว้อย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัตไิว้ให้เป็นที่ทราบ 

9 คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า โดยเฉพาะ
เรื่องการคัดเลือกคู่ค้าไว้หรือไม่อย่างไร 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ที่
เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยเฉพาะเรื่องการ
คัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึง
การปฏิบัตไิว้ให้เป็นที่ทราบ 
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10 คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะ
เรื่องเงื่อนไขค้ าประกัน การบริหาร
เงินทุน และกรณีที่ เกิดการผิดนัด
ช าระหนี้ ไว้หรือไม่อย่างไร 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ที่
เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไข
ค้ าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัด
ช าระหนี้ ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการ
ปฏิบัตไิว้ให้เป็นที่ทราบ 

11 คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการไม่ล่วง
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
หรือไม ่

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ของผู้อ่ืน 

12 คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบาย
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต 
คอร์รัปชั่นและห้ามจ่ายสินบนเพื่ อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
หรือไม ่

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ของบริษัท  

13 บริษัทมีกระบวนการในการประเมิน
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
หรือไม ่

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (certified 
companies)  
วันที่ ได้รับการรับรอง…….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
วันที่สิ้นสุดการรับรอง ......................................... 

14 บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อ
ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันหรือไม ่

  

15 บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันหรือไม ่
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16 บริษัท ได้ จั ด ให้มี การฝึ กอบรมแก่

พนั ก ง าน เพื่ อ ใ ห้ ค ว ามรู้ เ กี่ ย วกั บ
นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทหรือไม่ 

 จัดอบรมภายในองค์กร..... .. .. ... .. .. .. .. .. ................   
 ส่ งพนักงานไปอบรมกับองค์ กรอื่ น  โปรดระบุ

.................. ....................................... .................... 
 อื่น ๆ................................................................. 

17 คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับสังคมไว้หรือไม่
อย่างไร 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ที่
เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัตไิว้ให้เป็นที่ทราบ 

18 คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมหรือเข้า
ไปมีส่ วนร่ วมสนับสนุนกิ จกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรือไม่ 
อย่างไร 

คณะกรรมการควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมสนบัสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 
โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้
เป็นที่ทราบ 

19 คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบาย
การด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมหรือไม่  

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายในเรื่องการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม และมีแนวปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรม เช่น การ
ด าเนินการตามมาตรฐาน ISO14000, 14001 หรือมี
มาตรการ/วิธีปฏิบัติภายในองค์กรที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

20 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
อย่างไร 

คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่า งมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการ
ปฏิบัตไิว้ให้เป็นที่ทราบ 

21 คณะกรรมการมีการให้ความรู้และ
ฝึกอบรมพนักงาน  ในเรื่องสิ่งแวดล้อม
หรือไม ่

คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรม
พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเป็นนโยบายและ
เปิดเผยถึงการปฏิบัตไิวใ้ห้เป็นที่ทราบ 

22 คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/
ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับ
คณะกรรมการได้โดยตรงไว้หรือไม ่

คณะกรรมการควรจะจัดให้มีช่องทางและขั้นตอนทีผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียน ในเรื่องที่
อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท แก่คณะกรรมการ 
โดยอาจมอบหมายให้กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนเหล่านั้น 
และท าการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ 
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23 บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการ

จัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่า
อาจเป็นการกระท าผิดหรือไม่  

บริษัทควรจัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่
พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระท าผิด
และเปิดเผยรายละเอียดของกระบวนการไว้ให้เป็นที่ทราบ 

24 บริษัทได้ก าหนดนโยบายหรือแนวทาง
ในการปกป้องพนักงานหรือผู้ แจ้ ง
เบาะแสในการกระท าผิดหรือไม่ 

บริษัทควรก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้อง
พนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท าผิด 

25 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางส าหรับผู้มีส่วน
ได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่
ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการ
ติดต่ออย่างชัดเจนหรือไม่ 

บริษัทควรจัดให้มีช่องทางส าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้ง
หรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการ
ติดต่ออย่างชัดเจน 

26 บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
ที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของ
บริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
หรือไม่  

บริษัทควรก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักง านที่
สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น 
เช่น ความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี และในระยะ
ยาว เช่น การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP), 
โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (EJIP) และการวัดผล
การปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard เป็นต้น   

27 มีกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้าน
แรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การ
แข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
(Penalty) 

  

28 บริษัทถูกด าเนินการโดยหน่วยงาน
ก ากับดูแลเนื่องจากไม่ ได้ประกาศ
ข้อมูลจากเหตุการณ์ส าคัญภายใน
ระยะเวลาที่ทางการก าหนด (Penalty) 
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29 บริษัทได้จัดท ารายงานแบบบูรณาการ 

(Integrated Report) หรือไม่ 
(Bonus) 

บริษัทมีการจัดท ารายงานแบบบูรณาการตาม Integrated 
Report framework และได้รับการรับรองจาก IIRC 
(International Integrated Reporting Council) 

 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส Disclosure and Transparency 
 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
  บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้น

อย่างโปร่งใสหรือไม่อย่างไร 
ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนควรมีสิทธิที่จะทราบถึงโครงสร้างการเป็น
เจ้าของของกิจการที่ตนเองเข้าไปลงทุน และสิทธิของ
ตนเองโดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นอื่น ดังนั้นการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างชัดเจนโปร่งใส โดยในกรณีที่มีโครงสร้างของ
กลุ่มบริษัท ควรมีการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่จะแสดง
ให้เห็นถึงผู้มีอ านาจควบคุมที่แท้จริงของบริษัท 

1 มีการแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือไม่ บริษัทควรเปิดเผยโครงสร้างผู้ ถือหุ้นโดยแจกแจง
โครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของ ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน 

2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยแสดงให้
เห็นถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทได้
อย่างชัดเจนหรือไม่ 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เปิดเผย ควรเป็นข้อมูลล่าสุด ที่แสดง
ให้ ผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ส ามารถทราบถึ ง ผู้ ถื อหุ้ นที่ แ ท้ จ ริ ง 
(Beneficial Owner) ของบริษัทได้อย่างชัดเจน ซึ่งไม่ควร
มี Nominee ถือหุ้นอยู่เลย หรือมี Nominee ถือหุ้นอยู่
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% 

3 มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของ
กรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้
หรือไม ่

บริษัทควรเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรง คือ 
การถือหุ้นของกรรมการ และทางอ้อม เช่น การถือหุ้นของ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ไว้ใน
รายงานประจ าป ี
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4 มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของ

ผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้
หรือไม ่

บริษัทควรเปิดเผยการถือหุ้นของผู้บริหารทั้งทางตรง คือ 
การถือหุ้นของผู้บริหาร และทางอ้อม เช่น การถือหุ้นของ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหาร ไว้ใน
รายงานประจ าป ี

 พิ จ า รณา คุณภาพของ ร าย ง าน
ประจ าปีในหัวข้อต่อไปนี้ (ข้อ 5 – 
21) 

ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัทควรมีความ
ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้
ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ 

5 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี
ว่า ได้มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร ในกรณี
ที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินั้น เป็นเพราะเหตุผล
ใด 

บริษัทควรเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีว่า ได้มีการปฏิบัติ
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร ในกรณี
ที่ยังไม่ได้ปฏิบัตนิั้น เป็นเพราะเหตุผลใด 

6 วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของ
บริษัท (Corporate Objective/Long 
Term Goal) 

บริษัทมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาว
(มากกวา่ 3 ปีขึ้นไป) ของบริษัท ไว้ในรายงานประจ าปี 

7 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ควรเป็นการอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผล
การด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ รวมทั้งปัจจัยที่
เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน
ของบริษัท 

8 ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของบริษัทที่
ไม่ใช่การเงิน  

ตัวอย่างเช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด หรือระดับความพึง
พอใจของลูกค้า(ที่ระบุเป็นร้อยละ อย่างชัดเจน) เป็นต้น 

9 ลั กษณะการประกอบธุ ร กิ จ และ
ภาวะการแข่งขัน 

ควรเปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่จะท าให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจถึง
ธุรกิจของบริษัทได้อย่างชัดเจน และมีการวิเคราะห์ภาวะ
อุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทด าเนินการ
อยู่ รวมทั้งสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของ
บริษัท 
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10 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี) ควรเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยระบุถึงสัดส่วน

ของการถือหุ้นอย่างชัดเจน 
11 ความเสี่ยงหลัก (Key Risks) ในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท 
แสดงถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงหลักของการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยกล่าวถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ
และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง 

12 นโยบายการจ่ายเงินปันผล   
13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

(Whistle Blowing ) 
  

14 ประวัติของคณะกรรมการ ระบ ุ1. ชื่อ-สกุล 2. อายุ 3. ต าแหน่ง 4. ประวัติการศึกษา 
5.ประสบการณ์ 6. สัดส่วนการถือหุ้น 7.  การด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยต้องแยก
เป็นหัวข้อของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทอื่น ๆ ไว้
อย่างชัดเจน 8.  วัน เดือนปีที่ ได้รับการแต่งตั้ ง เป็น
กรรมการบริษัทในครั้งแรก 

15 การระบุ ว่ ากร รมการราย ใด เป็ น
กรรมการอิสระ 

ในรายชื่อกรรมการควรระบุให้ชัดเจนว่ากรรมการรายใด
เป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

16 การ เปิ ด เ ผยหลั ก เ กณฑ์ ก า รจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการ 

ควรเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดย
แจกแจงรายละเอียดประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการ
แต่ละต าแหน่งได้รับและจ านวนเงินที่ได้รับ 

17 นโยบายและหลัก เกณฑ์การจ่ าย
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 

ควรเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทนที่ให้กับ
ผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน 

18 การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็น
รายบุคคล 

บริษัทควรจะเปิดเผยจ านวนเงินและประเภทของ
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับเป็นรายบุคคล 

19 การเปิดเผยข้อมูลจ านวนครั้งของการ
ประชุมคณะกรรมการ 
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20 การเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการแต่ละคน 
ในการเปิดเผยรายชื่อกรรมการควรระบุถึงจ านวนครั้งที่
กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและ
อนุกรรมการชุดต่างๆในปีที่ผ่านมา 

21 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนา
และฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี
ที่ผ่านมา 

บริษัทควรจัดให้กรรมการทุกคนเข้าเข้ารับการพัฒนาและ
ฝึกอบรมทุกปีเพื่อพัฒนาความรู้ในการท าหน้าที่กรรมการ
และเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจ าป ี

22 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการ
ระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วนหรือไม่ 

กรณีที่ มี ก ารท ารายการระหว่ า งกัน  ควร เปิด เผย
รายละเอียด โดยระบุ 1.ชื่อของบุคคลที่มีการท ารายการ
ระหว่างกัน 2.ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ 3.
เงื่อนไข/นโยบายราคา และ 4.มูลค่าของรายการ 

23 บริษัทมีการก าหนดนโยบายให้กรรมการ
ต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุก
ครั้ง 

บริษัทควรก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการของบริษัทต้อง
รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้
ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ 

24 บริษัทเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงโดยแสดงจ านวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี 
สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปี  ไว้ใน
รายงานประจ าปี หรือไม ่

  

25 บริษัทมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
หรือไม ่

 

26 บริษัทก าหนดและเปิดเผยไว้ถึงนโยบาย
ที่ว่า การท ารายการระหว่างกันที่ส าคัญ
ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการหรือไม ่
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27 บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความ

เป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือหรือไม ่
บริษัทควรว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมี
คุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

28 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับ
ผู้สอบบัญชี  หรือบริษัทสอบบัญชีไว้ใน
รายงานประจ าปีหรือไม่ 

  

29 บริษัทเปิดเผยค่าบริการอื่น ๆ ที่จ่าย
ให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี
ไว้ในรายงานประจ าปีหรือไม ่

  

30 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรอง
โดยมีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

การถูกรับรองงบการเงินโดยมีเงื่อนไข จะท าให้เกิดความ
ไม่มั่นใจในความโปร่งใสของบริษัท ดังนั้นงบการเงินของ
บริษัทควรได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัท 

31 บริษัทได้ เผยแพร่รายงานประจ าปี
ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปี
บัญชีหรือไม ่

 

 บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของ
บริษัทผ่ านช่องทางที่ หลากหลาย
ดังต่อไปนี้หรือไม ่

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้
อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน บริษัทควรจัดให้มี
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้หลายๆช่องทาง 

32 รายงานประจ าป ี   

33 รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส   

34 เว็บไซต์ของบริษัท   

35 การพบปะกับนักวิเคราะห ์   
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36 การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน / การจัดท า
จดหมายข่าว ที่น าเสนอถึงฐานะทาง
การเงินของบริษัท 

  

37 ในปีที่ ผ่ านมาบริษัทมีประวัติการส่ ง
รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และ
รายปีล่าช้า หรือไม่ 

  

  บริษัทมีเว็บไซต์ที่น าเสนอข้อมูลที่ทัน
เหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทในเรื่องเหล่านี้
หรือไม ่

การเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นช่องทางที่มี
ประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ า และสามารถเข้าถึงได้ง่ายใน
ปัจจุบัน บริษัทจึงควรใช้เว็บไซต์ของบริษัทเป็นช่องทางใน
การสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนนอกเหนือจากการใช้
เป็นเครื่องมือทางการตลาด 

38 ลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท   

39 งบการเงินของบริษัท ควรเปิดเผยทั้งงบปีปัจจุบัน และย้อนหลังไปอย่างน้อย 1 
ปี 

40 เอกสารข่าว (Press Release) ของบริษัท   

41 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท   

42 โครงสร้างองค์กร   

43 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (ถ้าม)ี ควรเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างกลุ่มธุรกิจบนเว็บไซต์ของ
บริษัท โดยระบุถึงสัดส่วนของการถือหุ้นอย่างชัดเจน 

44 ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร 

  

45 ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ ์   

46 ข้อบังคับบรษิัท   
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
47 รายงานประจ าปีที่สามารถดาวน์โหลดได้   

48 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถ
ดาวน์โหลดได้ 

  

49 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถ
ดาวน์โหลดได้ 

 

50 จั ด ท า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ 

  

51 บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์หรือระบุบุคคลและช่องทางที่นัก
ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทได้โดยสะดวกหรือไม ่

บริษัทควรจะจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือ
มอบหมายให้มีบุคคลที่ท าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์    
โดยเฉพาะ ที่ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้โดยสะดวกโดยแจ้ง
ให้ทราบถึงช่องทางที่จะติดต่อไว้ในช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลของบริษัท เช่น รายงานประจ าปี เว็บไซต์บริษัท 
ฯลฯ 

52 ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีประวัติการถูกสั่งให้
แก้ไข        งบการเงินโดยส านักงาน 
ก.ล.ต.หรือไม่อย่างไร (Penalty) 

  

53 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทน
ของ CEO หรือไม่ (Bonus) 

 

 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ Board Responsibilities 
  หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
1 คณะกรรมการมีการจัดท านโยบายก ากับ

ดูแลกิจการเป็นของตนเองหรือไม่อย่างไร 
คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายก ากับดูแลกิจการ   ซึ่ง
แสดงถึงแนวทางในการก ากับดูแลกิจการและบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการเป็นผู้
ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดท า และอนุมัตินโยบายดังกล่าว 
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
2 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบาย

จ ริ ย ธ ร ร ม ธุ ร กิ จ แ ล ะ / ห รื อ คู่ มื อ
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ส า ห รั บ ก ร ร ม ก า ร 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี หรือ
เว็บไซต์ของบริษัท หรือไม่ 

คณะกรรมการควรจัดท านโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจและ/
หรือคู่มือจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีหรือเว็บไซต์
ของบริษัท 

3 บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงานปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
และ/หรือคู่มือจรรยาบรรณส าหรับ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทหรือไม ่

  

4 บริษัทได้ก าหนดและเปิดเผยแนว
ทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตาม
จ ริ ย ธ ร ร ม ธุ ร กิ จ แ ล ะ / ห รื อ คู่ มื อ
จรรยาบรรณ รวมถึงติดตามการปฏิบัติ
ดังกล่าวหรือไม ่

  

5 คณะกรรมการมีการก าหนดวิสัยทัศน์/
ภารกิจของบริษัทไว้หรือไม่อย่างไร 

คณะกรรมการควรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของบริษัท เพื่ อ ให้ผู้ บริ หารและพนักงานมี
จุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

6 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของ
บริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาหรือไม ่

  

7 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการ
น ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติหรือไม่ 

คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของ
บริ ษั ท ไปปฏิ บั ติ  แ ละ เปิ ด เ ผย ไ ว้ ใ น ร าย ง านขอ ง
คณะกรรมการในรายงานประจ าป ี
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
8 คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบาย

จ ากัดจ านวนบริษัทจดทะ เบียนที่
กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ใน
นโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัท
หรือไม ่

การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในจ านวนที่มากเกินไป 
อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของ
กรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณา
ก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะ
ไปด ารงต าแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น หรือ
หากสามารถก าหนดไว้ไม่เกิน 3 แห่งได้ ก็จะเป็นการดี
ยิ่งขึ้น 

9 คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบาย
จ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการได้ไม่เกิน 3 แห่ง ไว้ใน
นโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัท
หรือไม่ (Bonus)  

 

10  
คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายใน
การไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัท
อื่นของกรรมการผู้จัดการหรือไม่ 

 

11 คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบาย
จ ากัดจ านวนปี   ในการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ไว้
หรือไม่  

คณะกรรมการควรระบุวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายก ากับดูแล
กิจการของบริษัท โดยควรก าหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มี
ข้อยกเว้น หรือหากสามารถก าหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มี
ข้อยกเว้น ก็จะเป็นการดีย่ิงขึ้น  12 คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบาย

จ ากัดจ านวนปี  ในการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน  6 ปี ไว้
หรือไม่ (Bonus)  

13 มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่
ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี
หรือไม่ (Penalty) 
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  หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
14 บริ ษั ท ล ะ เ ล ยต่ อ ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า 

กรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระ
หรือไม่ (Penalty) 

  

15 กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วน
ของบริษัทสอบบัญชีภายนอก    ที่
บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
หรือไม่ (Penalty) 

  

16 ใ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท  มี
กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 
5 แห่งหรือไม ่

  

17  

ใ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท  มี
กรรมการที่ เป็นผู้บริหารที่ ไปด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษัท    จด
ทะ เบี ยนอื่ นที่ อ ยู่ น อกกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
มากกว่า 2 แห่งหรือไม ่

  

18 ใ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท  มี
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 
คน ที่มีประสบการณ์การท างานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือไม ่

  

19 ในปีที่ ผ่ านมา บริษัทมีประวัติการ
กระท าผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต./
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่อย่างไร 

คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแลให้การ
ด าเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้อง ตามกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ดังนั้น คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า
บริษัทไม่มีการกระท าใดที่เป็น การฝ่าฝืนกฎระเบียบของ
ทางการ 

20 บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานก ากับการ
ปฏิบั ติ ง านหรื อ ไม่   (Compliance 
Unit) (Bonus)  
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
21 คณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ตั้ ง ห น่ ว ย ง า น

ตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ภายในบริษัทหรือไม่อย่างไร 

คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเพื่อท าหน้าที่ในบริษัท ทั้งนี้ถ้ามีการจ้างหน่วยงาน
จากภายนอก ควรระบุรายชื่อบุคคลภายในบริษัทที่ท าการ
ดูแลด้วย 

22 ใ นก รณี ที่ มี ก า ร จั ด ตั้ ง หน่ ว ย ง า น
ตรวจสอบภายในหน่วยงานนี้มีสายการ
รายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทหรือไม่อย่างไร 

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการด าเนินงานของ
บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทควรจัดให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วย 

23 

บริษัทได้เปิดเผยชื่อของหัวหน้าของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Head of 
Internal Audit) หากเป็นการว่าจ้าง
ภายนอก  ได้ระบุว่า ใช้บริษัทสอบ
บัญชีใดหรือไม ่

  

 การประเมินคุณภาพรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบควรรายงานการปฏิบัติหน้าที่  ที่
ส าคัญของตนเองว่าไดม้ีการปฏิบัติในเรื่องใดบ้าง และมีผล
การปฏิบัติหรือความเห็นต่อเรื่องที่ได้เข้าไปดูแลอย่างไร  

24 การเปิดเผยจ านวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีนั้น 

พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่านั้น 

25 การประเมินและสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน 

 พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่านั้น 

26 การท ารายการระหว่างกัน พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่านั้น 

27 การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่านั้น 

28 การสอบทานรายงานทางการเงิน พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่านั้น 

29 กา รดู แ ลด้ า นก า รปฏิ บั ติ ต ามกฎ 
ระเบียบ และนโยบาย 

พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่านั้น 
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
30 ข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อการด าเนินการในด้านต่าง 
ๆ โดยรวม 

พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่านั้น 

31 คณะกรรมการได้ก าหนดและเปิดเผย
ถึ งน โยบายความหลากหลาย ใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board 
Diversity) หรือไม่ เช่น ทางด้านทักษะ
วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เพศ เป็นต้น 

  

32 คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกกรรมการใหม่หรือไม่ 

  

33 คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการ
ในการแต่งต้ังกรรมการใหม่หรือไม ่

  

34 

ในการสรรหากรรมการ ได้ก าหนด
คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรร
หา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ข อ ง บ ริ ษั ท ห รื อ ไ ม่ 
(Bonus) 

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการควรจัดท า Board 
Skill Matrix เพื่อก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่
ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

35 คณะกรรมการได้ใช้บริษัทที่ปรึกษา 
(Professional Search Firm) หรือ
ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) 
ในการสรรหากรรมการใหม่หรือไม่ 
(Bonus) 

  

36 คณะกรรมการได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่หรือไม่อย่างไร 

บริษัทควรจัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการที่
เข้ารับต าแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก 
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37 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้

กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
หรือไม ่

  

38 กรรมการของบริษัทได้ เข้ าร่วมใน
หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการหรือไม่อย่างไร 

บริษัทควรสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมที่
จัดขึ้นส าหรับกรรมการให้มากที่สุด (มากกว่าร้อยละ 75 
ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ) และเปิดเผยข้อมูลไว้ใน
รายงานประจ าป ี

39 คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้
เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรม
สัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องหรือไม่  

คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน
เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าป ี

40 ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการรวมกี่ครั้ง 

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถติดตามดูแล
การด าเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิผล ควรมีการ
ประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้งต่อป ี

41  

ในปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการมากน้อย
เพียงใด 

กรรมการบริษัทมีหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
อย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น โดยเฉลี่ยกรรมการแต่ละคนควรเข้า
ร่วมการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
การประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา 

42 บริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ ยวกับ
จ านวนองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดหรือไม่ 

  

43 คณะกรรมการมีการก าหนดตารางการ
ประชุมล่วงหน้าทุกปีหรือไม่ 

คณะกรรมการควรก าหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้า
ตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อ
วางแผนเข้าร่วมประชุม 
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44 กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย
ร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปีหรือไม ่

 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี 

45 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ไ ด้ รั บ เ อ ก ส า ร
ประกอบการประชุมคณะกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
อย่างน้อย 5 วันท าการหรือไม่ 

  

46 ในปี ที่ ผ่ านมากรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น
ผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง
หรือไม่อย่างไร 

บริษัทมีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ในปีที่ผ่านมา และเปิดเผยรายละเอียดจ านวนครั้งการจัด
ประชุมไว้ในรายงานประจ าป ี

47 คณะกรรมการได้จัดท านโยบายบริหาร
ความเสี่ยงหรือไม ่

คณะกรรมการควรด าเนินการให้มั่นใจว่าบริษัท         มี
นโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) 
และมีระบบจัดการที่มีประสิทธิผลครอบคลุม  ทั่วทั้ง
องค์กร 

48 คณะกรรมการได้จัดให้มีและเปิดเผยถึง
ระบบควบคุมภายในและระบบบริหาร
ความเสี่ยงหรือไม ่

  

49 

คณะกรรมการ ได้พิ จารณาระบบ
ควบคุมภายในและระบบบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทและเปิดเผยไว้      ใน
รายงานประจ าปีหรือไม่  
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50 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานถึง

ความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในและระบบบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงาน
ประจ าปี (Bonus) 

  

51 คณะกรรมการได้เปิดเผยถึงแนวทางใน
การจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key 
Risk) ของบริษัทหรือไม่ 

  

52 คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์
หรือไม ่

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ของผลประโยชน ์

53 คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาท
หน้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ ร ะห ว่ า ง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ไว้
ชัดเจนหรือไม่อย่างไร 

คณะกรรมการควรเปิดเผยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/กรรมการผู้จัดการ(ผู้บริหารสูงสุด) ที่ชัดเจนไว้ใน
รายงานประจ าป ี

54 บริษัทได้เปิดเผยถึงเรื่องที่เป็นอ านาจ
อนุมัตขิองคณะกรรมการหรือไม ่

  

55 คณะกรรมการมีการประเมินผลงาน
ประจ าปีของทั้งคณะหรือไม่ 

  

56 คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการ
ในการประเมินผลงานคณะกรรมการ
ทั้งคณะหรือไม ่
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57 คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์

การประเมิน ผลงานคณะกรรมการทั้ง
คณะหรือไม่  

  

58 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ประเมินผลงานเป็นรายบุคคลหรือไม ่

  

59 
คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการ
ในการประเมินผลงานกรรมการเป็น
รายบุคคลหรือไม่ 

  

60 คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์
การประเมิน   ผลงานกรรมการเป็น
รายบุคคลหรือไม่  

  

61 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ประเมินผลงานของคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุดหรือไม่ 

 

62 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ประเมินผลงานประจ าปีของผู้บริหาร
สูงสุด (CEO) ขององค์กรหรือไม่ 

คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลงานผู้บริหาร
สูงสุดขององค์กรเป็นประจ าทุกปี  เพื่อน าไปใช้ในการ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด 

63 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการจัดท า
แผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กรหรือไม่ 

คณ ะ กร ร มก า ร ค ว ร ก า ห นด ใ ห้ มี ก า ร จั ด ท า แ ผ น            
สืบทอดต าแหน่ง เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหาร
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
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64 คณะกรรมการได้ เปิดเผยนโยบาย

ค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงาน
ของ CEO หรือไม ่

  

65 คณะกรรมการได้เปิดเผยโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของกรรมการที่ ไม่ เป็น
ผู้บริหารหรือไม ่

  

66 ผู้ ถื อหุ้ น /คณะกรรมการได้ อนุมั ติ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/
ผู้บริหารระดับสูงหรือไม่ 

  

67 คณะกรรมการมีการแต่งตั้ งผู้ด ารง
ต าแหน่งเลขานุการบริษัทหรือไม่ 

บริษัทควรมีเลขานุการบริษัทซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้อง
ทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้
ควรมีการเปิดเผยข้อมูล และบทบาทหน้าที่ของเลขานุการ
บริษัทด้วย 

68 เลขานุการบริษัทจบการศึกษาด้าน
กฎหมายหรือบัญชีหรือได้ผ่านการ
อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
หรือไม ่

  

69 ประธานกรรมการของบริษัท เป็น
กรรมการอิสระหรือไม ่

 

70 ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
ของบริษัทเป็นคนเดียวกันหรือไม่ 

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดขององค์กรมีหน้าที่
ความรับผิดชอบต่างกัน จึงควรแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ ด ารงต าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ(ผู้บริหารสูงสุด) 
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71 คณะกรรมการได้ก าหนดและเปิดเผย

บทบาท หน้าที่ของประธานกรรมการ
ไว้หรือไม ่

  

 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มี
ความเป็นอิสระ โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้ให้
ชัดเจน 

72 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่ 

  

73 มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่าง
ชัดเจนหรือไม ่

  

74 
มีการเปิดเผยประวัติและคุณสมบัติของ
กรรมการตรวจสอบไว้ให้เป็นที่ทราบ
หรือไม ่

  

75 สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นกรรมการอิสระทั้งหมดหรือไม ่

  

76 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือไม่ 

  

77 มีการเปิดเผยสถิติการเข้าประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคนในรายงานประจ าปี
หรือไม ่

  

78 คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาด้าน
บัญชหีรือไม ่
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79 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท
หน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง
ผู้สอบบัญชีภายนอกหรือไม่ 

  

80 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท
หน้าที่ ในการเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย 
และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในหรือไม ่

  

 การจัดต้ังคณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการควรจั ดตั้ ง คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนเพื่อท าหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

81 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร มี ก า ร จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการค่าตอบแทนหรือไม ่

  

82 มี ก า ร ก า ห น ด ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนหรือไม ่

  

83 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค่ า ต อ บ แ ท น
ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วน
ใหญ่ (มากกว่า 50%) หรือไม่ 

  

84 ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน
เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ 

  

85 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้
จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือไม ่
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 

.86 มีการเปิดเผยสถิติการเข้าประชุม
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการก าหนดค่าตอบแทนแต่ละคน
ในรายงานประจ าปีหรือไม ่

  

 การจัดต้ังคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อท า
หน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการสรรหา
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

87 บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา
หรือไม ่

  

88 มี ก า ร ก า ห น ด ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาไว้
อย่างชัดเจนหรือไม่ 

  

89 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ ทั้ ง ห ม ด ห รื อ ไ ม่ 
(Bonus) 

 

90 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 
50%) หรือไม ่

 

91 ประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการ
อิสระหรือไม่ 

  

92  
คณะกรรมการสรรหาได้จัดประชุม
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือไม่ 

  

93 มีการเปิดเผยจ านวนครั้ งของการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหา
หรือไม ่
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หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 

94 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร มี ก า ร จั ด ตั้ ง  CG 
Committee (เฉพาะระดับกรรมการ) 
หรือไม ่

  

95 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร มี ก า ร จั ด ตั้ ง  Risk 
Management Committee หรือไม ่

  

96 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
จ านวน 5-12 คน หรือไม ่

  

97 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่เป็น
ผู้หญิงอย่างน้อย 1 คนหรือไม่ (Bonus) 

  

98 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารเป็นจ านวนเท่าไร 

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่ ไม่ เป็น
ผู้บริหารมากกว่า 66% 

99 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็น
กรรมการอิสระเป็นจ านวนเท่าไร 

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
มากกว่า 50% 

100 บริษัทมีการก าหนดนิยามความเป็น
อิสระของกรรมการและเปิดเผยไว้ให้
เป็นที่ทราบหรือไม ่

คณะกรรมการควรก าหนดนิยามความเป็นอิสระที่จะใช้
เป็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้ชัดเจน โดยใช้
เกณฑ์ที่ก าหนดโดย ก.ล.ต. เป็นเกณฑ์ขั้นต่ าและก าหนด
เพิ่มเติมให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะ    ของบริษัท
และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

101 
กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือไม ่
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
102 คณะกรรมการมีการจัดท ารายงาน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงาน
ประจ าปีหรือไม ่

คณะกรรมการควรจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบ   ของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี 

103 บริษัทจัดให้มี โครงการให้สิทธิแก่

ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของ

บริษัท โดยมี 1.ระยะเวลาในการใช้

สิทธิมากกว่า 3 ปี 2.ก าหนดราคาการ

ใช้สิทธิทีสู่งกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลา

ที่มีการจัดสรรสิทธิ  และ 3.ไม่มีการ

กระจุกตัวเกิน 5 % (Bonus/Penalty) 

 

104 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตหรือไม่ (Bonus) 

  

105 คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด (เฉพาะ
ระดับกรรมการ)ได้จัดท ารายงานผล
การปฏิบั ติหน้ าที่ ของตน เองและ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี (Bonus) 

 

106 ในรอบปีที่ผ่านมา มีกรณีการกระท าผิด
ด้านการทุจริต (Fraud) หรือกระท าผิด
จริยธรรมหรือไม่ (Penalty) 
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 หลักเกณฑ์ แนวพิจารณา 
107 มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่ 
(Penalty) 

  

108 มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของ
บริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวใน
ก า รท า ห น้ า ที่ ส อ ด ส่ อ ง ดู แ ล ขอ ง
คณะกรรมการหรือไม่ (Penalty) 
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ใชใ้นงานวิจัย 
 

หลักทรัพย ์
กลุ่ม
อุตสา
หกรรม 

หมวด
อุตสา
หกรรม 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ADVANC TECH ICT 
บริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) 

ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 
900 เมกะเฮิรตซ์ 

AIT TECH ICT 

บริษัท แอ็ดวานซ์ 
อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) 

ออกแบบ และรับเหมาวางระบบโครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
ครบวงจร (System Integration) รวมถึง
การจัดหาสินค้า Application of Turnkey 
Projects จนไปถึงสัญญาการให้บริการของ
ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน 

BLISS TECH ICT 
บริษัท บลิส-เทล 
จ ากัด (มหาชน) 

ด าเนินธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร และโทรคมนาคม ทั้งทางด้าน 
Software และ Hardware โดยเน้น
ลักษณะการท าตลาดโครงการสารสนเทศ 

CCET TECH 
ETRO

N 

บริษัท แคล-คอมพ์ 
อีเล็คโทรนิคส ์
(ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิคส์ในรูปแบบ
ของ Electronics Manufacturing 
Services (EMS) โดยมีกลุ่มลกูค้าหลัก 2 
ประเภทคือ อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

CSL TECH ICT 
บริษัท ซีเอส ลอ็กซ
อินโฟ จ ากัด 
(มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ 3 ประเภท คือ  
1.ธุรกิจให้บริการไอซีที  
2.ธุรกิจสื่อโฆษณาบนสมุดหน้าเหลือง  
3.ธุรกิจการใหบ้ริการข้อมูลด้วยเสียงและ
บริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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กลุ่ม
อุตสา
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หมวด
อุตสา
หกรรม 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

DELTA TECH 
ETRO

N 

บริษัทเดลต้า อีเลค
โทรนิคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการ
ระบบก าลังไฟฟ้า (Power management 
solutions) รวมถึงช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บางประเภท ได้แก่ พัดลมอิเล็กทรอนิกส ์
(DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI) และโซลิ
นอยด์ มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
โลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต ้

DRACO TECH 
ETRO

N 
บริษัท ดราโก้ พีซีบี 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหนา่ยแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 
(Printed Circuit Board หรือ PCB) 
ประเภท Single-sided PCB และ Double-
sided PCB ทั้งชนิด Silver Through 
Hole, Non Plate Through Hole และ 
Plate Through Hole ซึ่งแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าที่ผลิตนั้น จะผลิตตามลาย
วงจรไฟฟ้าของลูกค้าแต่ละรายตามแต่ที่จะ
ออกแบบ 

DTAC TECH ICT 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที ่ในระบบความถี่ 
800 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้ช่ือทาง
การค้า “ดีแทค” และธุรกิจให้บริการที่
เกี่ยวข้อง 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

EIC TECH 
ETRO

N 

บริษัท อุตสาหกรรม 
อีเล็คโทรนิคส ์จ ากัด 
(มหาชน) 

ออกแบบ ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวน า ประเภท Wafer (Open Junction 
Wafer และGlass Passivated Processed 
Wafer, ประเภท Diodes (Rectifier 
Diode, Zener Diode, Transient 
Voltage Suppressor Diode, Switching 
Diode) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียว
ในประเทศที่เป็นผู้ผลิตตั้งแต่อุตสาหกรรม
ต้นน้ าคือผลิตทั้ง Wafer/Dice เพื่อใช้
ประกอบเป็นไดโอดเอง (Diodes 
Manufacturer with Wafer Fab) 

FER TECH ICT 
บริษัท เฟอร์รั่ม 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจจ าหน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เสริม และ
บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจตัวแทนจ าหน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เสริมและ
ให้บริการซ่อม ศูนย์จ าหน่าย นายหน้า 
ประมูลงานในภาครัฐและเอกชน พัฒนาและ
ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ
โมบายเซอร์วิสให้แก่ผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่
และผู้ให้บริหารระบบโทรศัพท์เคลื่อนที ่
พัฒนาและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ โครงการพลังงานในอนาคต 
และขายสินค้าและบริการ 
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หมวด
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

FORTH TECH ICT 
บริษัท ฟอร์ท คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

ม ี4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่  
1. ธุรกิจ อีเอ็มเอส ผลิตและจ าหน่าย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า Forth และตราสินค้าลูกค้า  
2. ธุรกิจโทรคมนาคม ผลิตและรับเหมา
ติดต้ังอุปกรณ์โทรคมนาคม พร้อมให้บริการ
โทรคมนาคมครบวงจร  
3. ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ผลิตและ
รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลย ีอาทิ เช่น ระบบสญัญาณไฟ
จราจร ป้าย LED มิเตอร์ไฟและน้ า ระบบ
ติดตามรถยนต์ GPS รวมถึงการให้บริการ
ระบบ ERP เป็นต้น  
4. ธุรกิจเติมเงินมือถือและช าระเงินออนไลน์
ผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัต ิ

HANA TECH 
ETRO

N 

บริษัท ฮานา ไม
โครอิเล็คโทรนคิส 
จ ากัด (มหาชน) 

ให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์แบบ
ครบวงจร (Electronic Manufacturing 
Service-EMS) 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ILINK TECH ICT 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) 

ธุรกิจของ ILINK และบริษัทยอ่ย แบ่ง
ออกเป็น 3 ธุรกิจ ดังนี้ 
1. ธุรกิจจัดจ าหน่ายสายสัญญาณ : เป็น
ธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้น าเขา้
และจัดจ าหน่ายสายสัญญาณสื่อสาร
คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Cabling) 
ภายใต้ตราสินค้า LINK และ AMP และจัด
จ าหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท 
19" GERMANY EXPORT RACK  
2. ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ : บริษัทรับ
ออกแบบ ก่อสร้าง และ/หรือติดต้ัง
ระบบสื่อสารสายสัญญาณทุกประเภท เช่น 
สายเคเบ้ิลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic 
Cable) สายเคเบ้ิลใต้ทะเล (Submarine 
Cable) สายเคเบ้ิลใต้ดิน (Underground 
Cable) และงานวิศวกรรมอื่นๆ  
3. ธุรกิจโทรคมนาคม แบ่งออกเป็น  
3.1 ธุรกิจ Interlink Fiber Optic 
Network : ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็ว
สูงผ่านโครงข่ายเคเบ้ิลใยแก้วน าแสง 
3.2 ธุรกิจ Interlink Data Center : 
ให้บริการพื้นทีเ่ซิร์ฟเวอร์ และศูนย์ส ารอง
ข้อมูล  
3.3 ธุรกิจติดตั้งโครงข่ายใยแก้วน าแสง 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

INET TECH ICT 
บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทเป็นผู้ใหบ้ริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ไอซีทีแบบครบวงจร แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 
4 ลักษณะ ดังนี้  
1. บริการ Cloud Solutions  
2. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet 
Access )  
3. บริการ Co-Location  
4. บริการ EDC Network Pool 

INTUCH TECH ICT 
บริษัท อินทัช โฮล
ดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจ
โทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี โดยการถือ
หุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding 
Company) ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช 
สามารถจ าแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก 
คือ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจ
ดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจ
อื่นๆ 

JAS TECH ICT 
บริษัทจัสมิน 
อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด (มหาชน) 

แบ่งเป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่  
1. ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
(Broadband Business)  
2. ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม 
(Telecom Network & Service Provider 
Business)  
3. ธุรกิจงานจัดหา ออกแบบและวาง
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (System 
Integration Business)  
4. ธุรกิจอื่นๆ (Other Businesses) 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

JMART TECH ICT 
บริษัท เจ มารท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

จ าหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งเครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิต
โทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายและผู้ให้
บริการเครือข่ายทุกระบบ นอกจากนี ้ได้
ขยายธุรกิจไปในส่วนการบริหารพ้ืนที่เช่า
ส าหรับธุรกิจคา้ปลีกโทรศัพทเ์คลื่อนที ่

JTS TECH ICT 
บริษัท จัสมิน เทเล
คอม ซิสเต็มส ์จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทและบรษิัทย่อยด าเนินธุรกิจจัดหา 
ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม
และเทคโนโลยสีารสนเทศแบบครบวงจร 
(System Integrator) พร้อมทั้งให้บริการที่
เกี่ยวเนื่องอื่นๆ นอกจากนี ้บริษัทยังท า
ธุรกิจบริการโทรคมนาคมในด้านต่างๆ และ
ท าธุรกิจบริการเกี่ยวกับการจัดให้บริการ
โทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม (Universal Service Obligation 
: USO ) รวมทั้งการขยายธุรกิจด้านการ
ให้บริการเช่าใช้ระบบคอนแทค เซ็นเตอร์ 
(Hosted Contact Center) ในชื่อการค้า 
“EasyConnect” ธุรกิจจัดหา ออกแบบ
และวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจ
คลาวด์คอมพิวติ้ง 
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KCE TECH 
ETRO

N 

บริษัท เคซีอี อเีลค
โทรนิคส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายแผ่นพิมพ์วงจร
อิเล็กทรอนิกส ์PCB ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy 
Glass ที่มีสื่อน าไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดง
เคลือบอยู่ และผลิตแผ่น PCB หลายชั้น ซึ่ง
เป็นช้ินส่วนพ้ืนฐานส าคัญในการประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร
โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด 

METCO TECH 
ETRO

N 

บริษัทมูราโมโต ้อี
เล็คตรอน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสตกิของอุปกรณ์
ที่ท าให้เกิดเสียงและภาพ และอุปกรณ์อีเล็ค
โทรนิกส์ส าหรบัยานยนต์ และชิ้นส่วน
อุปกรณ์ส านักงานอัตโนมัติ 

MFEC TECH ICT 
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี 
จ ากัด (มหาชน) 

พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
ครบวงจร ภายใต้หน่วยธุรกิจหลัก 6 ธุรกิจ 
โดยมุ่งออกแบบบริการที่สอดคล้องและ
ตอบสนองความต้องการจ าเพาะในการใช้
งานของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถ
สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 
1. Digital Enterprise Solutions 
2. Application 
3. Cloud Services 
4. Digital Information Services 
5. Cyber Security Services 
6. Digital Transformation 

MSC TECH ICT 
บริษัท เมโทรซิส
เต็มส์คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทและบรษิัทย่อยเป็นตัวแทนจ าหน่าย
เครือ่งคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์
ส านักงาน และการบริการที่เกี่ยวข้อง 
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PT TECH ICT 
บริษัท พรีเมียร์ 
เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) 

ด าเนินธุรกิจให้เช่าอาคารส านักงานและ
ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
บริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษทั ดาต้าโปร 
คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส ์จ ากัด ซึ่งด าเนิน
ธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบครบวงจร (Total Enterprise 
Solution and Service Provider) มี
ผลิตภัณฑ์ที่บรษิัทย่อยพัฒนาขึ้นเองและ
ผลิตภัณฑ์ที่ไดร้ับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทน
จ าหน่ายจากบริษัทชั้นน าของโลก รวมถึง
การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านต่างๆ 

SAMART TECH ICT 
บริษัท สามารถคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

ด าเนินธุรกิจ 5 สายหลัก คือ ICT 
Solutions and Services, Mobile 
Multimedia, Call Center, Utilities and 
Transportations และ Technology 
Related Services 

SAMTEL TECH ICT 
บริษัท สามารถ
เทลคอม จ ากัด 
(มหาชน) 

ด าเนินธุรกิจ 3 สาย ดังน้ี  
1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร
โทรคมนาคม  
2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT 
และ  
3. สายธุรกิจแอปพลิเคชั่นสนับสนุนด้านการ
ประกอบธุรกิจ 

SIM TECH ICT 
บริษัท สามารถ ไอ-
โมบาย จ ากัด 
(มหาชน) 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
1. สายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่  
2. สายธุรกิจมัลติมีเดีย  
3. สายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

SIS TECH ICT 

บริษัท เอสไอเอส 
ดิสทริบิวช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

ขายส่งคอมพิวเตอร ์ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ต่อ
พ่วง สมาร์ทโฟน และอุปกรณส์ านักงาน
อัตโนมัติต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายให้กับผู้ผลิตชั้นน าระดับโลก 
เช่น 3Com, Apple, APC, Acer, EMC, 
HP, IBM, Lenovo, Philips, Samsung, 
Sandisk, Toshiba, Western Digital เป็น
ต้น 

SMT TECH ETRON 

บริษัท สตาร์ส ไม
โครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส ์

SPPT TECH ETRON 

บริษัท ซิงเกิ้ล 
พอยท์ พาร์ท 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

1. ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ที่มีขนาดเล็ก มีความเที่ยงตรงสูง ตามค าสั่ง
ซื้อของลูกค้า ส าหรับการผลติและรับจ้าง
ผลิตชิ้นส่วนหรอือุปกรณ์ที่ท าจากโลหะหรือ
พลาสติกโดยการกลึง ตัด เจาะ เซาะร่อง ท า
เกลียว ขัดผิว และล้างท าความสะอาดด้วย
น้ าที่บริสุทธิ ์ด้วยเครื่องจักรที่ควบคุมด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ชิ้นงานมีความ
เที่ยงตรงสูงระดับต่ ากว่า 5 ไมครอน  
2. ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  
3. บริการจัดหาทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ ให้บริการจัดหาแรงงาน  
4. รับจ้างประกอบชิ้นส่วน 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

SVI TECH ETRON 
บรษิัท เอสวีไอ 
จ ากัด (มหาชน) 

ให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า และ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จรูปให้แก่
ลูกค้าที่เป็นเจา้ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และ
ลูกค้าที่เป็นผู้รบัจ้างออกแบบผลิตภัณฑ ์โดย
มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ส าเร็จรูป (Turnkey Box-Build) และการ
ผลิตผลิตภัณฑส์ าเร็จรูปประเภทงานระบบ 
(System-Build) 

SVOA TECH ICT 
บริษัท เอสวีโอเอ 
จ ากัด (มหาชน) 

ผู้แทนจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟท์แวรท์ั้งที่น าเข้าจากต่างประเทศ
และมีฐานการผลิตของตนเองภายใต้ชื่อทาง
การค้า SVOA รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์
ไปในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่
ปรึกษาวางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
ขนาดใหญ่ (Mainframe) จัดหาผลิตภัณฑ์
คอมพิวเตอร์-อุปกรณ์เสริม ให้กับหน่วยงาน
ราชการ องค์กรธุรกิจ และสถาบันการศึกษา
ต่างๆ 

SYMC TECH ICT 
บริษัท ซิมโฟนี ่
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง โดยเน้น
การใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงเป็น
โครงข่ายหลักในการรับ-ส่ง ขอ้มูล ภาพ 
และเสียง ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กร
ธุรกิจ นิติบุคคล และผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายอ่ืน ที่มีความต้องการรับ-
ส่งข้อมูลขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว 
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SYNEX TECH ICT 
บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

จัดจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ 
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดย
บริษัทฯ เป็นผู้แทนจ าหน่ายสนิค้าจากผู้ผลิต
ชั้นน าระดับโลก และมีฐานลกูค้าที่เป็น
ผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นร้านค้า
ปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ  
ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของตัวเอง รวมถึงห้างสรรพสินค้า 
ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และรา้นอุปกรณ์ 
เครื่องเขียน 

TEAM TECH ETRON 
บริษัท ทีมพรีซิช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) 

พัฒนา ออกแบบ ผลิต ประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์(PCBA) และผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกสส์ าเร็จรูป รวมทั้งให้บริการ
จัดหาวัตถุดิบและจัดส่ง โดยให้บริการกับ
ลูกค้าที่ผลิตผลติภัณฑ์หลากหลายประเภท 
เช่น อุตสาหกรรมการแพทย ์สินค้า
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม อุปกรณ์
เครือข่ายการสื่อสารไร้สายต่างๆ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
โทรคมนาคม และ สินค้าอุปโภคและบริโภค 

THCOM TECH ICT 
บริษัท ไทยคม 
จ ากัด (มหาชน) 

แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก ่ 
1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง  
2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ  
3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ 
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หลักทรัพย ์
กลุ่ม
อุตสา
หกรรม 

หมวด
อุตสา
หกรรม 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

TRUE TECH ICT 
บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

กลุ่มทร ูแบ่งกลุ่มธุรกิจหลักเป็น 3 กลุ่ม ซึ่ง
ประกอบด้วย  
1. ธุรกิจออนไลน์ ภายใต้ทรูออนไลน์ ซึ่ง
ประกอบด้วย บริการโทรศัพท์พื้นฐานและ
บริการเสริมต่างๆ บริการโครงข่ายข้อมูล 
บริการอินเทอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง หรือบริการบรอดแบนด และ
บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi)  
2. ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้กลุ่มทรูโม
บาย ซึ่งให้บริการครบทุกมิติทัง้ 4G 3G และ 
2G ผ่านเครือข่ายประสิทธิภาพสูงและ
ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด ์ทรูมูฟ 
เอช และทรูมฟู  
3. ธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ภายใต้ ทรูวิชั่นส ์

TWZ TECH ICT 
บริษัท ทีดับบลิว
แซด คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จ าหน่ายและ
ให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วย
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ ซมิการ์ด บัตรเติมเงิน 
และอุปกรณ์เสริม 
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ภาคผนวก ค 

ค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ความถดถอย 
 

บริษัท YEAR TA/REV X1* X2* X3* BOD 
สัดส่วน

IND 
NOM 

D/E 
ratio 

CG 
CG
>2 

ADVANCE 

2558 -0.17 0.04 -0.01 0.15 10 0.40 15 2.75 5 1 

2557 -0.12 0.03 0.03 0.14 11 0.36 13 1.70 4 1 

2556 -0.16 -0.04 -0.04 0.12 11 0.45 12 1.45 5 1 

2555 -0.12 0.10 -0.02 0.12 10 0.40 12 1.32 5 1 

2554 -0.14 0.11 0.07 0.14 9 0.44 12 1.20 5 1 

AIT 

2558 -0.11 -0.31 -0.24 
-

0.02 
11 0.36 5 0.63 3 1 

2557 0.27 0.20 0.11 0.02 11 0.36 6 0.56 3 1 

2556 -0.12 0.28 0.29 0.02 11 0.36 7 0.91 4 1 

2555 -0.38 -0.36 -0.21 0.03 11 0.36 5 1.54 4 1 

2554 -0.08 0.06 0.05 0.02 11 0.36 6 0.97 3 1 

BLISS 

2558 -0.68 0.56 0.53 0.01 9 0.44 6 0.27 - 0 

2557 -0.50 0.35 0.21 0.01 8 0.50 4 1.77 - 0 

2556 -1.34 -1.83 -1.41 0.04 7 0.43 4 0.71 - 0 

2555 0.12 -1.29 -1.25 0.03 7 0.29 4 3.82 - 0 

2554 0.02 -0.32 -0.15 0.01 9 0.44 4 2.18 - 0 

CSL 

2558 -0.15 -0.04 0.00 0.12 9 0.44 7 1.91 4 1 

2557 -0.25 0.01 0.01 0.09 10 0.50 8 2.10 4 1 

2556 -0.12 0.01 0.04 0.09 10 0.50 9 0.83 5 1 

2555 -0.16 0.01 0.03 0.09 10 0.50 5 0.88 5 1 

2554 -0.11 0.02 -0.02 0.08 10 0.50 6 0.77 5 1 
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บริษัท YEAR TA/REV X1* X2* X3* BOD 
สัดส่วน

IND 
NOM 

D/E 
ratio 

CG 
CG
>2 

DTAC 

2558 -0.19 -0.02 0.05 0.22 12 0.33 14 3.08 5 1 

2557 -0.26 -0.05 -0.06 0.19 12 0.33 12 2.27 4 1 

2556 -0.22 0.03 0.00 0.15 12 0.33 12 2.21 5 1 

2555 -0.20 0.09 0.08 0.13 12 0.33 13 1.89 4 1 

2554 -0.18 0.09 -0.05 0.13 12 0.33 12 1.98 4 1 

FER 

2558 -0.19 -0.57 -0.49 0.03 9 0.33 5 0.37 - 0 

2557 0.09 -0.85 -0.71 0.02 9 0.33 4 942.09 - 0 

2556 0.00 -0.20 -0.08 0.01 9 0.33 5 4.78 - 0 

2555 0.05 -0.08 -0.09 0.04 7 0.43 7 7.23 - 0 

2554 -0.41 -0.05 -0.06 0.00 7 0.43 4 -3.81 - 0 

FORTH 

2558 0.10 0.12 0.17 0.05 10 0.40 5 1.81 3 1 

2557 -0.34 -0.09 -0.18 0.05 9 0.33 5 2.30 3 1 

2556 0.02 -0.24 -0.32 0.04 9 0.33 5 1.91 4 1 

2555 0.15 -0.49 -0.45 0.04 9 0.33 4 2.19 4 1 

2554 0.26 -0.24 -0.18 0.02 9 0.33 4 2.85 4 1 

ILINK 

2558 0.19 0.13 0.21 0.04 9 0.33 5 0.90 - 0 

2557 -0.19 0.23 0.07 0.03 9 0.33 7 1.22 - 0 

2556 -0.58 0.24 0.05 0.01 9 0.33 6 0.72 3 1 

2555 -0.09 0.10 -0.01 0.01 9 0.33 6 0.40 3 1 

2554 0.12 0.16 0.18 0.01 9 0.33 4 0.32 3 1 
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บริษัท YEAR TA/REV X1* X2* X3* BOD 
สัดส่วน

IND 
NOM 

D/E 
ratio 

CG 
CG
>2 

INET 

2558 -0.20 0.14 0.13 0.18 11 0.36 9 1.36 4 1 

2557 -0.10 0.24 0.26 0.14 12 0.33 10 1.28 3 1 

2556 -0.21 0.17 0.05 0.12 11 0.27 14 0.72 4 1 

2555 -0.13 -0.12 -0.16 0.09 13 0.38 12 0.28 3 1 

2554 0.30 -0.24 -0.20 0.07 14 0.36 11 0.30 4 1 

INTUCH 

2558 0.40 0.11 0.05 0.11 9 0.44 13 0.88 5 1 

2557 0.46 0.04 0.04 0.12 8 0.50 7 0.84 5 1 

2556 0.44 0.04 -0.02 0.10 7 0.57 9 0.77 5 1 

2555 0.49 -0.12 -0.01 0.13 8 0.50 6 0.78 4 1 

2554 0.56 0.32 -0.04 0.11 8 0.50 7 1.24 4 1 

JAS 

2558 0.49 0.63 0.10 0.07 11 0.36 4 2.13 - 0 

2557 -0.19 0.13 0.02 0.19 11 0.36 5 0.85 - 0 

2556 -0.13 0.07 0.00 0.19 11 0.36 5 0.81 4 1 

2555 -0.19 0.11 0.03 0.18 11 0.36 4 1.11 4 1 

2554 -0.11 -0.05 -0.07 0.21 11 0.45 4 1.60 4 1 

JMART 

2558 -0.12 0.06 0.09 0.02 7 0.43 6 1.99 - 0 

2557 0.01 -0.07 -0.08 0.02 7 0.43 4 2.12 - 0 

2556 -0.07 0.19 0.16 0.01 8 0.50 4 1.55 3 1 

2555 -0.11 0.31 0.23 0.01 8 0.38 4 1.11 3 1 

2554 -0.03 0.03 0.09 0.01 8 0.38 4 1.56 - 0 
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บริษัท YEAR TA/REV X1* X2* X3* BOD 
สัดส่วน

IND 
NOM 

D/E 
ratio 

CG 
CG
>2 

JTS 

2558 0.71 -0.58 -0.28 0.30 6 0.50 4 0.53 3 1 

2557 4.20 1.80 -1.20 0.15 7 0.43 6 0.58 - 0 

2556 3.15 -2.53 -0.95 0.09 7 0.43 12 0.60 3 1 

2555 2.00 1.00 0.91 0.02 7 0.43 12 1.15 3 1 

2554 1.75 -1.78 -1.55 0.02 7 0.43 12 1.92 3 1 

MSC 

2558 -0.04 -0.02 -0.03 0.03 9 0.33 5 1.15 3 1 

2557 -0.08 0.06 0.00 0.03 9 0.33 5 1.13 - 0 

2556 -0.08 0.02 0.05 0.02 9 0.44 5 1.01 3 1 

2555 -0.01 0.05 0.08 0.02 9 0.33 6 0.90 3 1 

2554 -0.09 0.08 0.01 0.02 9 0.33 6 1.08 3 1 

MFEC 

2558 0.11 -0.47 -0.44 0.03 9 0.33 5 0.65 4 1 

2557 -0.15 0.00 0.05 0.02 9 0.33 5 0.84 3 1 

2556 0.18 0.29 0.23 0.02 9 0.33 4 0.72 4 1 

2555 -0.08 -0.17 -0.13 0.03 9 0.33 4 1.14 4 1 

2554 -0.22 0.28 0.31 0.02 9 0.33 4 1.31 4 1 

PT 

2558 -0.11 -0.21 -0.19 0.05 11 0.55 7 1.97 4 1 

2557 -0.06 -0.02 -0.01 0.04 9 0.44 6 2.26 4 1 

2556 0.00 0.12 0.16 0.04 9 0.44 4 2.66 4 1 

2555 -0.24 0.14 0.04 0.05 9 0.44 4 3.78 4 1 

2554 -0.17 0.11 0.11 0.05 7 0.57 5 3.83 4 1 
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บริษัท YEAR TA/REV X1* X2* X3* BOD 
สัดส่วน

IND 
NOM 

D/E 
ratio 

CG 
CG
>2 

SAMART 

2558 -0.09 -0.40 -0.31 0.10 8 0.50 6 3.16 5 1 

2557 -0.07 0.03 0.13 0.07 8 0.50 5 3.05 5 1 

2556 -0.20 0.15 0.22 0.07 8 0.50 4 2.45 5 1 

2555 -0.19 -0.21 -0.21 0.07 9 0.44 4 2.64 5 1 

2554 -0.37 0.13 0.07 0.06 9 0.44 4 2.63 - 0 

SAMTEL 

2558 -0.21 -0.25 -0.06 0.20 9 0.44 5 1.90 5 1 

2557 0.65 -0.13 0.02 0.16 9 0.44 6 1.57 5 1 

2556 -0.13 0.03 0.04 0.10 9 0.44 5 2.93 5 1 

2555 -0.36 -0.44 -0.32 0.09 10 0.40 6 3.56 5 1 

2554 -0.55 0.39 0.24 0.05 9 0.44 6 2.96 - 0 

SIM 

2558 0.12 -0.77 -0.62 0.03 9 0.33 6 1.30 5 1 

2557 -0.26 0.00 0.19 0.02 8 0.38 5 1.15 5 1 

2556 -0.25 0.26 0.20 0.03 9 0.33 5 1.39 5 1 

2555 -0.04 0.02 -0.03 0.03 9 0.33 5 1.26 5 1 

2554 -0.10 -0.23 -0.05 0.04 9 0.33 5 1.62 - 0 

SIS 

2558 -0.01 -0.03 -0.05 0.00 8 0.38 6 1.79 4 1 

2557 -0.01 0.03 0.01 0.00 8 0.38 12 2.39 4 1 

2556 0.00 -0.19 -0.24 0.00 8 0.38 12 2.68 5 1 

2555 0.05 -0.07 0.05 0.00 7 0.43 12 7.86 5 1 

2554 -0.18 0.26 0.22 0.00 7 0.43 12 3.70 5 1 
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บริษัท YEAR TA/REV X1* X2* X3* BOD 
สัดส่วน

IND 
NOM 

D/E 
ratio 

CG 
CG
>2 

SVOA 

2558 -0.14 0.03 0.01 0.01 9 0.33 4 1.31 - 0 

2557 0.06 0.00 -0.07 0.01 9 0.33 4 1.11 - 0 

2556 0.16 -0.41 -0.34 0.01 9 0.33 4 1.80 3 1 

2555 -0.03 0.11 0.10 0.01 9 0.33 4 2.52 3 1 

2554 -0.15 0.03 0.13 0.00 9 0.33 4 2.45 3 1 

SYMC 

2558 -0.24 0.08 0.06 0.29 9 0.33 5 1.81 4 1 

2557 -0.33 0.13 0.33 0.23 9 0.33 5 1.40 3 1 

2556 -0.35 0.13 -0.04 0.19 9 0.33 6 0.77 5 1 

2555 -0.29 0.14 0.04 0.23 9 0.33 5 0.27 5 1 

2554 -0.33 0.14 0.06 0.18 9 0.33 6 0.24 4 1 

SYNEX 

2558 0.00 0.11 0.11 0.00 13 0.38 5 1.37 3 1 

2557 -0.05 0.00 0.03 0.00 13 0.38 5 1.66 3 1 

2556 -0.01 -0.09 -0.10 0.00 13 0.38 5 1.26 3 1 

2555 -0.03 0.00 0.03 0.00 12 0.33 5 1.53 3 1 

2554 -0.07 0.22 0.19 0.00 12 0.33 5 1.65 3 1 

THCOM 

2558 -0.28 0.14 0.10 0.24 8 0.63 17 0.88 5 1 

2557 -0.29 0.18 0.18 0.29 8 0.50 15 0.83 5 1 

2556 -0.43 0.06 -0.01 0.29 8 0.50 17 0.76 5 1 

2555 -0.41 0.02 -0.10 0.38 9 0.44 15 0.81 4 1 

2554 -0.36 0.03 -0.01 0.37 8 0.50 13 0.92 4 1 
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บริษัท YEAR TA/REV X1* X2* X3* BOD 
สัดส่วน

IND 
NOM 

D/E 
ratio 

CG 
CG
>2 

TRUE 

2558 0.20 0.25 0.04 0.17 18 0.33 7 2.79 4 1 

2557 -0.57 -0.09 0.02 0.23 18 0.33 7 2.33 4 1 

2556 -0.66 -0.01 0.00 0.22 15 0.33 7 49.28 5 1 

2555 -0.47 0.03 0.31 0.20 15 0.33 8 12.46 4 1 

2554 -0.44 0.17 -0.11 0.19 15 0.33 7 6.26 4 1 

TWZ 

2558 -0.12 -0.10 -0.02 0.01 8 0.50 4 0.78 - 0 

2557 -0.06 0.05 0.04 0.01 8 0.50 5 0.59 - 0 

2556 -0.01 0.06 0.05 0.00 8 0.50 8 2.82 3 1 

2555 -0.07 -0.07 -0.05 0.00 8 0.38 6 2.31 - 0 

2554 0.04 0.08 0.11 0.00 9 0.56 4 2.06 3 1 

CCET 

2558 0.12 0.03 0.05 0.01 9 0.33 4 2.67 - 0 

2557 -0.16 0.13 0.11 0.02 8 0.38 4 3.34 3 1 

2556 -0.01 -0.15 -0.15 0.02 9 0.33 4 2.87 4 1 

2555 0.02 0.07 0.06 0.01 9 0.33 4 2.76 3 1 

2554 0.00 0.07 0.05 0.01 8 0.38 4 2.38 3 1 

DELTA 

2558 -0.11 0.03 0.01 0.05 9 0.44 5 0.43 4 1 

2557 -0.02 0.06 0.05 0.04 9 0.33 6 0.39 4 1 

2556 -0.09 -0.01 -0.07 0.04 9 0.33 8 0.46 4 1 

2555 -0.03 0.05 -0.01 0.04 9 0.33 9 0.47 4 1 

2554 -0.04 0.06 0.07 0.04 9 0.33 9 0.50 4 1 
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บริษัท YEAR TA/REV X1* X2* X3* BOD 
สัดส่วน

IND 
NOM 

D/E 
ratio 

CG 
CG
>2 

DRACO 

2558 -0.20 0.15 0.15 0.06 9 0.33 4 0.88 - 0 

2557 -0.26 0.08 0.13 0.07 9 0.33 4 0.88 - 0 

2556 0.12 0.22 0.42 0.07 9 0.33 4 0.22 3 1 

2555 0.21 -1.34 -1.36 0.06 9 0.33 6 0.19 3 1 

2554 -0.13 0.04 0.00 0.03 9 0.33 4 0.30 3 1 

EIC 

2558 -0.37 0.10 -0.23 0.08 9 0.33 5 0.25 - 0 

2557 -1.59 -0.17 0.38 0.09 7 0.43 4 0.04 - 0 

2556 0.00 0.20 0.31 0.10 7 0.43 9 0.05 4 1 

2555 -0.06 -0.13 -0.09 0.15 7 0.43 11 0.03 4 1 

2554 0.10 -0.05 -0.24 0.13 8 0.38 10 0.02 3 1 

HANA 

2558 -0.09 -0.10 -0.03 0.08 6 0.50 4 0.19 5 1 

2557 -0.08 0.17 0.12 0.07 6 0.50 4 0.20 5 1 

2556 -0.11 0.01 -0.02 0.08 6 0.50 4 0.21 5 1 

2555 -0.09 0.06 0.10 0.09 6 0.50 4 0.20 4 1 

2554 -0.14 -0.05 0.00 0.09 6 0.50 4 0.23 4 1 

KCE 

2558 -0.17 0.00 0.09 0.06 9 0.33 4 1.08 5 1 

2557 -0.05 0.15 0.07 0.06 9 0.33 4 1.38 4 1 

2556 -0.24 0.13 0.13 0.06 9 0.33 4 1.75 4 1 

2555 -0.09 -0.12 -0.13 0.08 8 0.38 5 2.34 4 1 

2554 -0.54 -0.02 -0.02 0.08 8 0.38 4 2.72 4 1 
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บริษัท YEAR TA/REV X1* X2* X3* BOD 
สัดส่วน

IND 
NOM 

D/E 
ratio 

CG 
CG
>2 

METCO 

2558 0.02 0.04 0.01 0.04 8 0.38 4 0.40 - 0 

2557 -0.14 0.26 0.24 0.04 8 0.38 5 0.49 - 0 

2556 -0.09 -0.09 -0.11 0.06 8 0.38 4 0.44 - 0 

2555 -0.10 -0.27 -0.20 0.06 11 0.36 4 0.40 - 0 

2554 0.09 -0.03 0.00 0.04 11 0.36 4 0.32 - 0 

SMT 

2558 0.02 -0.21 -0.13 0.05 9 0.44 4 0.97 4 1 

2557 -0.12 0.10 0.09 0.04 11 0.36 4 0.96 3 1 

2556 -0.04 0.46 0.53 0.04 11 0.36 4 0.84 4 1 

2555 -0.13 -0.73 -0.75 0.05 11 0.36 4 1.22 4 1 

2554 -0.10 -0.68 -0.64 0.04 11 0.36 4 1.03 4 1 

SPPT 

2558 -0.11 -0.01 -0.03 0.11 8 0.38 4 0.51 3 1 

2557 0.00 -0.17 -0.04 0.10 9 0.33 4 0.51 3 1 

2556 -0.01 -0.71 -0.20 0.08 9 0.33 4 0.42 4 1 

2555 -0.04 0.37 0.11 0.05 9 0.33 4 0.56 4 1 

2554 -0.40 -0.25 -0.27 0.11 7 0.43 4 0.44 4 1 

SVI 

2558 -0.08 -0.08 0.07 0.03 6 0.50 4 0.36 4 1 

2557 -0.07 0.17 -0.06 0.03 6 0.67 4 0.76 4 1 

2556 -0.08 0.03 0.00 0.04 6 0.67 4 0.53 5 1 

2555 -0.12 -0.09 -0.01 0.03 5 0.60 4 0.96 4 1 

2554 0.05 0.16 0.01 0.03 5 0.60 4 2.16 4 1 
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บริษัท YEAR TA/REV X1* X2* X3* BOD 
สัดส่วน

IND 
NOM 

D/E 
ratio 

CG 
CG
>2 

TEAM 

2558 0.18 -0.25 -0.16 0.06 6 0.50 4 0.37 3 1 

2557 -0.04 0.17 0.16 0.04 6 0.50 4 0.49 3 1 

2556 -0.14 -0.34 -0.26 0.04 6 0.50 4 0.53 3 1 

2555 0.01 -0.09 -0.13 0.04 7 0.43 5 0.44 3 1 

2554 0.08 0.01 -0.04 0.04 7 0.43 5 0.51 3 1 

*X1 = (∆REVt - ∆RECt) / REVt 

 X2 = (∆EXPt - ∆PAYt) / REVt 

 X3 = (∆DEPt + ∆PENt) / REVt 
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ประวตัิการศึกษา 
 
ชื่อ นางสาวสุภรัตน์ ตันฑ์พรชัย 
วันเดือนปีเกิด 1 มีนาคม 2531 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2554: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑติ  
  (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) 
ต าแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป  
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.ไอ.เอส.จี. จ ากัด 
ประสบการณ์ท างาน 2556 - ปัจจุบัน: ผู้จัดการทั่วไป  
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.ไอ.เอส.จี. จ ากัด 
                                                      2554 - 2555: Project Developer 
                                                      บริษทั กันกุล เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


