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บทคดัย่อ 

         รายงานการวจิยัเรือ่งการศกึษาสาเหตุและลกัษณะขอ้มลูในการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั ของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรบังบการเงนิปี พ.ศ. 2557-2558 เป็นการ
วจิยัประยกุตเ์ชงิคุณภาพ และเชงิปรมิาณ มุง่ศกึษาเพื่อ 1) ใหท้ราบสาเหตุและลกัษณะขอ้มลูในการปรบั
งบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีนฯ 2) เปรยีบเทยีบขนาดและผลประกอบของการบรษิทัทีป่รบั
งบการเงนิจากสาเหตุการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีและความผดิพลาด 3) วเิคราะหล์กัษณะขอ้มลูทีม่ ี
การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดของบรษิทัจดทะเบยีนฯ และ 4) เสนอแนะแนวทาง
การตรวจสอบสาเหตุทีแ่ทจ้รงิในการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีนฯ 3 กลุ่ม
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มทรพัยากร กลุ่มเทคโนโลย ีและกลุ่มธุรกจิการเงนิ รวมบรษิทัประชากร 139 
บรษิทั และพบว่าบรษิทักลุ่มตวัอยา่ง มจี านวน  45 บรษิทั งานวจิยัน้ีผูว้จิยัใชบ้ตัรตรวจสอบรายการเพื่อ
ตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกบัสาเหตุและลกัษณะขอ้มลูในการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทั และใช้
ตวัแแบบจ าลองงานวจิยัเพื่อตรวจสอบความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใช ้Regression Model ตลอดจน
การสมัภาษณ์ผูส้อบบญัช ีทีม่ปีระสบการณ์ในการตรวจสอบบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

        ผลการวจิยัสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 3 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า สาเหตุการปรบัมากทีสุ่ด ทัง้ 2 ปี คอืสาเหตุจากการปรบัใช้
มาตรฐานใหม ่รองลงมาเกดิจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีและเมือ่ศกึษาขนาดและผลประกอบของ
การบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัซึง่เกดิจากสาเหตุการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีและความ
ผดิพลาด พบว่าบรษิทัขนาดใหญ่ทีม่ผีลการด าเนินงานขาดทุน มสีดัส่วนการปรบัยอ้นหลงัมากกว่า
บรษิทัทีม่กี าไร จากการวเิคราะหล์กัษณะขอ้มลูทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความ
ผดิพลาดพบว่าส่วนใหญ่ความผดิพลาดลกัษณะขอ้มลูเกดิจากบรษิทัยอ่ย ส าหรบัผลการตรวจสอบหา
สาเหตุทีแ่ทจ้รงิ เพื่อเสนอแนะแนวทางการตรวจสอบพบว่า ผลก าไรจากการด าเนินงานส่งผลต่อการ
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เตบิโตของกจิการ และกจิการทีม่กีารเตบิโตสงูจะมกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความ
ผดิพลาดลดลง อาจกล่าวไดว้่า กจิการทีม่ผีลการด าเนินงานขาดทุน อาจเป็นสาเหตุทีแ่ทจ้รงิใหม้กีาร
ปรบังบการเงนิยอ้นหลงัสาเหตุจากความผดิพลาดดงักล่าว ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาขนาดและผล
ประกอบการทีว่่า กจิการขนาดใหญ่และมผีลขาดทุนจากการด าเนินงานจะปรบังบการเงนิยอ้นหลงั
มากกว่ากจิการทีม่ขีนาดเลก็และมผีลก าไรจากการด าเนินงาน 

        จากการทดสอบสมมตฐิาน ผลการวจิยัพบว่า “สาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุการ
ปรบัใชม้าตรฐานบญัชขีองบรษิทัขนาดเลก็มากกว่าขนาดใหญ่”  และ “สาเหตุการปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดของบรษิทัขนาดเลก็มมีากกว่าบรษิทัขนาดใหญ่” นอกจากนี้ยงัพบว่า  
“ บรษิทักลุ่มตวัอยา่งทีม่ผีลประกอบการขาดทุนมกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุการ
เปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีและความผดิพลาด มากกว่าบรษิทัทีม่ผีลประกอบการทีม่กี าไร” ตลอดจน
พบว่า   “ลกัษณะขอ้มลูของบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาดมลีกัษณะขอ้มลูมี
ลกัษณะแตกต่างกนัแต่ส่วนใหญ่เกดิจากบรษิทัยอ่ย   

        จากผลการศกึษา สาเหตุและลกัษณะของขอ้มลูการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัพบว่า สาเหตุจาก
ความผดิพลาด 4  บรษิทั และจากขอ้คน้พบในบรษิทัขนาดเลก็เท่านัน้ที ่แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มรีะบบการก ากบัดแูลทีส่่งผลใหง้บการเงนิใหม้คีุณภาพสงู   อยา่งไรกต็าม 
สาเหตุความผดิพลาดทีค่น้พบส่วนใหญ่มาจากบรษิทัย่อย ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะต่อฝา่ยต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง
ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัช ี ผูต้รวจสอบภายใน หน่วยงานภาครฐั- กรมสรรพากร  และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ควรจะใหค้วามส าคญักบัการสอดส่องดแูลองคก์รทีล่งทุนในบรษิทัยอ่ยมากขึน้ งานวจิยัในอนาคตควรจะ
มกีารตรวจสอบว่านกัลงทุนตอบสนองต่อการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุ ทัง้ 3 แตกต่างกนั
หรอืไม ่อยา่งไร  
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                ABSTRACT.   

 This research which is both quantitative and qualitative studies the reasons and 
data attributes of Thai companies listed in the Stock Exchange of Thailand during the 
period of 2014-2015. The purpose of this study is to examine why companies restated 
their financial statements and the data profile of such companies.  A comparison is 
made between companies that restate due to policy change and error correction in 
terms of size and profitability.  In addition, it analyzes the underlying cause of 
companies that restate due to error corrections.  Further, it provides recommendation to 
examine the real cause of the error in financial statements in three industries:  
Resources, Technology, and Finance.  Altogether there are 45 companies in these 
three industries during the period of 2014-2015 constituting a sample population of 139 
firm years.  Research methodology includes analyses of financial statements and a 
regression model determining correlation of pertinent variables, and conducting an 
interview with a certified public accountant having experience in auditing Thai listed 
companies.  
 Research findings attribute the primary reason during the past two years for the 
restatement of the sample companies to change in accounting standards, followed by 
the change in accounting policy as the second most frequently found reason.  Upon 
analyzing the association between size and profitability on firms that restate due to 
change in accounting policy and error correction, more large firms with operating loss 
than profitable large firms restate their financial statements. Error correction was 
relatively pervasive in companies with large operating losses.  Such information was 
most prevalent in the financial information of the subsidiaries.  The operating profit gives 
rise to higher growth.  A firm with high growth will lessen restatement due to error.  
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Hence, firms with operating loss tend to give rise to restatement owing to error 
correction. This finding is consistent with previous studies that suggest an inverse 
correlation between size and profitability.  Larger firms with operating loss tend to have 
more error corrections than smaller firms with operating profit. 
 The result of this study indicates that smaller firms were found more frequently 
than larger firms in restatement due to change in accounting standard.  In addition, 
more small firms than large firms were found to restate because of error correction.  
Furthermore, firms with operating loss were found to have more financial restatement 
due to change in accounting policy and error correction than firms with operating profit.  
Also, attributes of data in financial restatement because of correction of error vary with 
the majority from the subsidiaries. 
 This research on the reasons and data attributes finds that four companies 
restated because of error correction and these are small companies.  The result 
indicates that the listed companies in the Thai Stock Exchange have high quality of 
financial statements.  However, the companies with restatement due to error corrections 
are mostly from the subsidiaries.  The researcher would like to suggest to the related 
parties involved which include auditors, internal auditors, government agencies, audit 
committee to monitor the subsidiaries more closely.  Future research will study whether 
the investors react to the three different causes of restatements differently,       
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บทท่ี 1  
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ    
        งบการเงนิเป็นเครือ่งมอืทีม่คีวามส าคญัในการสื่อสารขอ้มลูของกจิการต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีที่
เกีย่วขอ้ง ขอ้มลูทางการบญัชจีงึตอ้งมคีุณภาพโดยการน าเสนออยา่งถูกตอ้งตามควร (True and 
Fair View)  ซึง่หลายฝา่ยใหค้วามส าคญัในการส่งเสรมิขอ้มลูใหม้คีุณภาพ เช่น คณะกรรมการ
มาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ (International Accounting Standard Board: IASB) 
ก าหนดลกัษณะเชงิคุณภาพของขอ้มลูทางการเงนิทีม่ปีระโยชน์ตามกรอบแนวคดิส าหรบัการ
รายงานทางการเงนิ ( Conceptual Framework for Financial Reporting) ในปจัจุบนั ผูท้ าบญัชี
จดัท างบการเงนิภายใตม้าตรฐานการการรายงานทางการเงนิ ซึง่ช่วยใหง้บการเงนิแสดงขอ้มลูที่
เป็นประโยชน์เพื่อการตดัสนิใจมากขึน้ นอกจากนี้ งบการเงนิไดร้บัการสรา้งความเชื่อมัน่จาก
ผูบ้รหิารใหก้ารรบัรองขอ้มูลในงบการเงนิ ตลอดจนผูส้อบบญัชโีดยการแสดงความเหน็เพื่อสรา้ง
ความเชื่อมัน่ต่องบการเงนิ เนื่องจากงบการเงนิมคีวามส าคญัส าหรบัผูใ้ชข้อ้มลูเพื่อการตดัสนิใจ 
        อยา่งไรกต็าม แมว้่างบการเงนิจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ
ส่งเสรมิใหผู้ท้ าบญัชใีชดุ้ลยพนิิจอย่างมอือาชพี (Professional Judgement) ในการน าเสนอ
ขอ้มลู แต่การใชดุ้ลยพนิิจดงักล่าวอาจท าใหก้ารรายงานก าไรและการแสดงฐานะทางการเงนิของ
กจิการสงูหรอืต ่าเกนิไป และน าไปสู่การปรบังบการเงนิยอ้นหลงั (Financial Restatement) ซึง่ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่81 เรือ่ง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางการ
บญัชแีละขอ้ผดิพลาด ก าหนดให ้“ขอ้ผดิพลาดทีม่สีาระส าคญัในงวดก่อน จะตอ้งแก้ไขดว้ยวธิี
ปรบัยอ้นหลงัในงบการเงนิส าหรบังวดแรกหลงัจากคน้พบขอ้ผดิพลาดดงักล่าว” และ“ใหใ้ช้
วธิกีารน านโยบายการบญัชใีหมม่าถอืปฏบิตัยิอ้นหลงัส าหรบัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี
ทีเ่ป็นไปโดยความสมคัรใจ และก าหนดใหใ้ชว้ธิกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัส าหรบัการแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน” 
        การปรบังบการเงนิยอ้นหลงั (Financial Restatement) คอืการแกไ้ขการรบัรูร้ายการ การ
วดัมลูค่า และการเปิดเผยจ านวนเงนิขององคป์ระกอบของงบการเงนิงวดก่อน เสมอืนหน่ึง
ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อนไมเ่คยเกดิขึน้ การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัไมเ่พยีงแค่ปรบัปรงุคุณภาพ
การเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัจดเบยีนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนกัลงทุนเท่านัน้ แต่เพื่อ
ปรบัปรงุการก ากบัดแูลใหข้อ้มลูของตลาดทุนมคีุณภาพมากขึน้ (Zhihua, 2008) อยา่งไรกต็าม 

                                                 
1
 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง นโยบายบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางการ
บญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
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การปรบัยอ้นหลงัดงักล่าวอาจจะท าใหก้ าไรทีร่ายงานไวก่้อนหน้าลดลง ส่งผลต่อความเชื่อมัน่
ของนกัลงทุน และท าลายความน่าเชื่อถอืการเปิดเผยขอ้มลูขององคก์ร (Albring, 
Huang,Pereira and Xu, 2013)  
        การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัซึง่มาตรฐานการบญัชกี าหนดใหต้อ้งมกีารแกไ้ขงบการเงนิ
ยอ้นหลงัถา้หากพบว่ามกีารปรบัใชม้าตรฐานใหม ่การเปลีย่นแปลงนโยบายทางการบญัช ี และ
การแกใ้ขขอ้ผดิพลาด แต่จากแนวโน้มการแกไ้ขงบการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา ระหว่างปี ค.ศ. 2003-2012 ของ Scholz (2014) กลบั
พบว่าการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัเกดิจากการทุจรติ ประมาณ 2% และพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรม
ทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัมากทีสุ่ด 3 ล าดบัแรก ในปี คศ. 2012 คอืกลุ่ม Computers & 
Software (18%) Financial, Banks & Insurance (16%)  Energy, Mining & Chemicals 
(14%) นอกจากนี้จากขา่วอื้อฉาวทางการบญัชทีีผ่่านมา พบว่ามกีารรายงานขอ้มลูในงบการเงนิ
เป็นเทจ็ และขา่วการทุจรติในการจดัท างบการเงนิซึง่สร้างความเสยีหายแก่นกัลงทุน   
        จากการทบทวนวรรณกรรมซึง่พบว่าการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัอาจเกดิจากสาเหตุ
ส าคญั 3 สาเหตุ คอื 1) การปรบัใชม้าตรฐานฉบบัใหม ่2) การเปลีย่นแปลงนโยบายทางการ
บญัช ีและ3) เกดิจากความผดิพลาดของงบการเงนิงวดก่อน ซึง่ความผดิพลาดดงักล่าวอาจเกดิ
จากการขาดระมดัระวงัรอบคอบในการจดัท างบการเงนิ หรอือาจเกดิความตัง้ใจซึง่เป็นการทุจรติ
ในการจดัท างบการเงนิ และก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูใ้ชง้บการเงนิ นอกจากนี้ ความ
ผดิพลาดทีเ่กดิจากความตัง้ใจดงักล่าวพบมากใน กลุ่มอุตสาหกรรม 3 กลุ่มคอื กลุ่ม1) 
Computers & Software Financial 2) Banks & Insurance   และ 3) Energy, Mining & 
Chemicals  ยิง่กว่านัน้ การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาดซึง่พบในบรษิทั
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่มกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการปรบังบการเงนิจากสาเหตุ
ความผดิพลาดไมค่วรจะม ีเพราะท าใหเ้กดิความไม่น่าเชื่อถอืต่องบการเงนิ 

งานวจิยัน้ีจงึใหค้วามสนใจศกึษาสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนี้ หากพบว่าการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั
เกดิจากความผดิพลาด จะศกึษาลกัษณะขอ้มลูดงักล่าว เช่น แกไ้ขขอ้มลูรายได ้ค่าใชจ้า่ย และ
อื่นๆโดยการศกึษาการปรบับการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทรพัยากร กลุ่มเทคโนโลย ีและกลุ่มธุรกจิ
การเงนิ  
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วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั   
1. เพื่อศกึษาสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มทรพัยากร กลุ่มเทคโนโลย ีและกลุ่ม
ธุรกจิการเงนิ  

2. เพื่อเปรยีบเทยีบขนาดและผลประกอบของการบรษิทัทีป่รบังบการเงนิจากสาเหตุการ
เปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีและความผดิพลาด ทัง้ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่ม
ทรพัยากร กลุ่มเทคโนโลย ีและกลุ่มธุรกจิการเงนิ  

3. เพื่อวเิคราะหล์กัษณะขอ้มลูทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดของ
บรษิทัจดทะเบยีนบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
กลุ่มทรพัยากร กลุ่มเทคโนโลย ีและกลุ่มธุรกจิการเงนิ โดยจ าแนกลกัษณะขอ้มลูเป็น 3 
กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มแกไ้ขขอ้มลูเกีย่วกบัรายได ้กลุ่มแกไ้ขขอ้มลูเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ย และกลุ่ม
แกไ้ขขอ้มลูเกีย่วกบัภาษ ีการลงทุน การจดัหาเงนิ และอื่นๆ 

 

สมมติฐำนกำรวิจยั   
1. สาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากการปรบัใชม้าตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่

ของบรษิทัขนาดใหญ่มกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัมากกว่าบรษิทัขนาดเลก็ 
2. สาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดของบรษิทัขนาดเลก็มี

มากกว่าบรษิทัขนาดใหญ่  
3. บรษิทักลุ่มตวัอยา่งทีม่ผีลประกอบการขาดทุนมกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัมากกว่า

บรษิทัทีม่ผีลประกอบการทีม่กี าไร 
4. ลกัษณะขอ้มลูของบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาดมลีกัษณะ

ขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั 
5. การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาดมคีวามสมัพนัธก์บัขนาดของ

องคก์ร ขนาดของหนี้สนิ ผลประกอบการ และการเตบิโตของกจิการ 
 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั  
   การศกึษาสาเหตุ และลกัษณะขอ้มลูทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเสนอแนะแนวทางการตรวจสอบ
สาเหตุทีแ่ทจ้รงิในการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากความผดิพลาดของบรษิทัจดทะเบยีนบรษิทั
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ต่อฝา่ยต่างๆ ดงัน้ี 
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1. ผูส้อบบญัช ีใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบบญัชทีีพ่บว่าบรษิทัจดทะเบยีนแกไ้ข เพื่อ
ป้องกนัปญัหาทีอ่าจเกดิจากสาเหตุความผดิพลาด 

2. ผูต้รวจสอบภายใน ใหค้วามส าคญักบัการควบคุมภายในมากขึน้เพื่อการจดัท างบ
การเงนิใหม้คีุณภาพ และการรายงานความผดิพลาดอย่างมสีาระส าคญั ในรายการที่
พบว่าบรษิทัมกัจะแกไ้ขรายการนัน้ๆในงบการเงนิ 

3. หน่วยงานภาครฐั - กรมสรรพากร  ใหค้วามส าคญักบัสาเหตุและลกัษณะขอ้มลูทีม่กีาร
แกไ้ขงบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสยีภาษ ีในการรายงานทางการเงนิ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้วามส าคญักบักลุ่มอุตสาหกรรมทีม่กัจะมกีารแกไ้ขงบ
การเงนิเพื่อป้องกนัการทุจรติการรายงานทางการเงนิ 

5. ผูถ้อืหุน้-นกัลงทุน  ใหค้วามส าคญักบัการสอดส่องดแูลองคก์รทีล่งทุนเพื่อตรวจสอบ
สาเหตุและลกัษณะขอ้มลูทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงั 
 

ขอบเขตของกำรวิจยั     
   การวจิยัน้ีครอบคลุมบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีค่งอยู ่ณ 

วนัที ่31 พฤษภาคม 2559  เฉพาะ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มทรพัยากร กลุ่ม
เทคโนโลย ีและกลุ่มธุรกจิการเงนิ  

 
นิยำมศพัท์2  

1. กำรปรบังบกำรเงินย้อนหลงั หมายถงึ การแกไ้ขการรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า และ
การเปิดเผยจ านวนเงนิขององคป์ระกอบของงบการเงนิงวดก่อน เสมอืนหน่ึง
ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน ไมเ่คยเกดิขึน้ 

2. นโยบำยกำรบญัชี หมายถงึ หลกัการ หลกัเกณฑ ์ประเพณปีฏบิตั ิกฎและวธิปีฏบิตัทิี่
เฉพาะทีก่จิการน ามาใชใ้นการจดัท าและน าเสนองบการเงนิ 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน หมายถงึ มาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามที่
ก าหนด โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัช ีซึง่ประกอบดว้ย 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
2) มาตรฐานการบญัช ี 
3) การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ  

                                                 
2
 นิยามศพัท ์ทีม่า: มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2558) เรื่อง นโยบายบญัช ีการเปลีย่นแปลง
ประมาณการทางการบญัช ีและขอ้ผดิพลาด  
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4) การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
4. ข้อผิดพลำดในงวดก่อน หมายถงึ การละเวน้การแสดงรายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิใน

งบการเงนิของกจิการในงวดใดงวดหนึ่ง หรอืหลายงวดก่อนๆกต็าม อนัเกดิจากความ
ลม้เหลวในการใชข้อ้มลูทีน่่าเชื่อถอืหรอืการใชข้อ้มลูทีน่่าเชื่อถอืในทางทีผ่ดิ ซึง่ขอ้มลู
ดงักล่าว 
1) มอียูใ่นงบการเงนิของงวดก่อนทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหอ้อก และ  
2) สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าสามารถหาขอ้มลูได้ และน ามาใชใ้นการ

จดัท าและการน าเสนองบการเงนิ 
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวรวมถงึผลกระทบจากการค านวณผดิพลาด ขอ้ผดิพลาดจากการใช้
นโยบายการบญัช ีการมองขา้มหรอืการตคีวามขอ้เทจ็จรงิผดิพลาด และการทุจรติ  

5. กำรน ำนโยบำยกำรบญัชีใหม่มำถือปฏิบติัย้อนหลงั หมายถงึ การเริม่ใชน้โยบาย
การบญัชใีหมส่ าหรบัรายการคา้ เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นเสมอืนหนึ่งไดใ้ชน้โยบาย
การบญัชใีนเรือ่งนัน้มาโดยตลอด 
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บทท่ี 2  
เอกสำรและผลงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

        การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในกจิการหน่ึงๆซึง่อาจส่งผลเชงิลบต่อ
กจิการ งานวจิยันี้จงึมุ่งหาสาเหตุและลกัษณะของขอ้มลูในการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัเพื่อให้
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ต่อทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ เนื้อหาในบทที1่ กล่าวถงึภาพรวมโดยทัว่ไป
เกีย่วกบัการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั วตัถุประสงคง์านวจิยั สมมตฐิานการวจิยั  ประโยชน์ทีค่าด
ว่าจะไดร้บั ขอบเขตของการวจิยั และนิยามศพัท ์ส าหรบัเนื้อหาในบทน้ีจะกล่าวถงึการทบทวน
วรรณกรรมต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อพฒันากรอบแนวคดิการวจิยัและแบบจ าลองงานวจิยั ซึง่จะ
กล่าวถงึสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั ลกัษณะการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั ผลทีเ่กดิขึน้
จากการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของกจิการต่างๆ ดงัจะน าเสนอตามล าดบัต่อไป  
 
สำเหตุกำรปรบังบกำรเงินย้อนหลงั 

จากมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 8 เรือ่ง นโยบายบญัช ี การเปลีย่นแปลงประมาณการ
ทางการบญัชแีละขอ้ผดิพลาด มขีอ้ก าหนดบางส่วนดงันี้ 

บทน ำที ่ 7.3 “ขอ้ผดิพลำดทีม่สีำระส ำคญัในงวดก่อน จะตอ้งแกไ้ขดว้ยวธิปีรบัยอ้นหลงัในงบกำรเงนิ
ส ำหรบังวดแรกหลงัจำกคน้พบขอ้ผดิพลำดดงักล่ำว” 

บทน ำที ่ 8 “มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบันี้ก ำหนดใหใ้ชว้ธิกีำรน ำนโยบำยกำรบญัชใีหม่มำถอืปฏบิตัิ
ยอ้นหลงัส ำหรบักำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชทีีเ่ป็นไปโดยควำมสมคัรใจ และก ำหนดใหใ้ชว้ธิกีำรปรบังบ
กำรเงนิยอ้นหลงัส ำหรบักำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดในงวดก่อน” 

บทน ำที ่ 11 มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบันี้กล่ำวถงึกรณีทีไ่ม่สำมำรถท ำไดใ้นทำงปฏบิตัทิีจ่ะค ำนวณ
ผลกระทบสะสม ณ วนัตน้งวดของงวดปจัจุบนั ส ำหรบั  

11.1 กำรใชน้โยบำยกำรบญัชใีหม่กบัทุกงวดก่อนๆทีผ่่ำนมำ หรอื  
11.2 ขอ้ผดิพลำดในทุกงวดก่อนๆ ทีผ่่ำนมำ   

กจิกำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูเปรยีบเทยีบเสมอืนหนึง่ไดใ้ชน้โยบำยกำรบญัชใีหมม่ำ
โดยตลอดหรอืไดม้กีำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำด โดยใชว้ธิเีปลีย่นทนัทเีป็นตน้ไปนบัจำกวนัแรกสดุ
ทีส่ำมำรถปฏบิตัไิด ้และ 

 บทน ำที ่ 14 มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบันี้ก ำหนดใหเ้ปิดเผยอย่ำงละเอยีดถงึจ ำนวนเงนิของรำยกำร
ปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชหีรอืกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดในงวดก่อน โดยใหเ้ปิดเผย
ส ำหรบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงนิทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
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        จากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่8 ดงักล่าว ซึง่มขีอ้ก าหนดใหม้กีารปรบัปรงุงบการเงนิ
ยอ้นหลงั เนื่องจาก 1) การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีและ 2) ความผดิพลาดทีม่สีาระส าคญั3 
อยา่งไรกต็าม ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ อาจเกดิจากความไมต่ัง้ใจ  หรอือาจเกดิจากความตัง้ใจ 
(เจตนาทุจรติ) ซึง่ถา้หากเกดิจากการทุจจรติ จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูใ้ชง้บการเงนิ ซึง่ 
Park, J. J. (2009) กล่าวว่าผูท้ีใ่หค้ าแนะน าทางกฎหมายยงัไมเ่ป็นแบบแผนเดยีวกนั และ
มาตรฐานยงัมคีวามคลุมเครอืไมส่ามารถท าใหบ้รรลุผลไดใ้นทางปฏบิตั ิและอาจจะอ้างสทิธทิี่
กล่าวว่ามาตรฐานท าใหต้น้ทุนการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้น าไปสู่การปรบังบการเงนิโดยไมจ่ าเป็นใน
บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์กดิขึน้สงูมากอย่างมนียัส าคญั 

ยิง่กว่านัน้ Scholz (2014) พบว่า การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2003-2012  เกีย่วขอ้งกบัการ
ทุจรติประมาณ 2 % ซึง่การปรบังบยอ้นหลงัทัง้หมดตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปี บรษิทัทีป่รบังบ
การเงนิยอ้นหลงัส่วนใหญ่เป็นบรษิทัขนาดเลก็และไม่มคีวามสามารถในการท าก าไร ยิง่กว่านัน้ 
ประมาณ 50 % ของบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัมผีลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ
ค่อนขา้งมาก สอดคลอ้งกบั Anderson and Yohn (2002) ซึง่พบว่าการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั
เป็นสญัญาณทีช่ดัเจนว่างบการเงนิปีก่อนของบรษิทัไม่มคีวามน่าเชื่อถอืและมคีุณภาพต ่า  
นอกจากนี้ Albring, Huang, Pereira and Xu (2013) พบว่าองคก์รกระท าการปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัเพื่อทุจรติในการรายงานมากกว่าเพื่อการแกไ้ขรายการใหถู้กตอ้ง 

นอกจากนี้  Dechow, Ge and Schrand (2010) สรปุตวัชีว้ดัคุณภาพก าไร (Earnings 
Quality) มหีลายรายการ และพบว่าการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัเป็นรายการหนึ่งทีช่ีใ้หเ้หน็ว่ามี
การรายงานเกีย่วกบัก าไรผดิพลาดซึง่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ  ซึง่องคก์รทีร่ายงานผดิพลาด และมกีาร
ปรบังบการเงนิยอ้นหลงั มโีอกาสทีจ่ะมคีวามความบกพรอ่งในการระบบการควบคุมภายใน และ
เชื่อไดว้่าระบบการรายงานงบการเงนิมคีุณภาพต ่า  

นอกจากนี้ Wang (2013) กล่าวว่า บรษิทัทีม่จีดุอ่อนการควบคุมภายในระดบับรษิทั
อยา่งมสีาระส าคญัมโีอกาสทีจ่ะปรบังบการเงนิยอ้นหลงัมากกว่าบรษิทัทีม่จีดุอ่อนการควบคุม
ภายในระดบับญัชอียา่งมสีาระส าคญั นอกจากนี้ Imoniana, Perera, and Lima (2012) พบว่า 
การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัสามารถสรุปสาเหตุได ้2 ประเดน็คอื 1) ความผดิพลาดในการ
บนัทกึบญัช ี(Bookkeeping Errors) มรีายการจดักลุ่มทางการบญัชไีมเ่หมาะสม และทีส่ าคญั
กระบวนการควบคุมภายในเกีย่วกบับญัชลีกูหนี้รายตวัและบญัชคีุมยอดลกูหนี้ในบญัชแียก
ประเภททัว่ไป 2) กลุ่มต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง (Related Parties) ซึง่ก่อใหเ้กดิจากเกณฑค์งคา้ง  

                                                 
3

 การพจิารณา “ความผดิพลาดทีม่สีาระส าคญั” พจิารณาจากความผดิพลาดทีม่โีอกาสเกดิขึน้สงูเกนิกวา่ รอ้ยละ 5 ของ
รายการก าไรก่อนภาษ ีในงบก าไรประจ าปี ( Park, 2009 ) 
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        จากงานวจิยัของ Hayes (2014) เปรยีบเทยีบการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัซึง่เกดิจาก
ความไมต่ัง้ใจ (Unintentional Error) และเกดิจากความตัง้ใจ (Intentional Error) พบว่ามคีวาม
แตกต่างกนั กล่าวคอื องคก์รทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัซึง่เกดิจากความไมต่ัง้ใจ จะมลีกัษณะ 
ดงันี้ 1) มกี าไรเตบิโตอยา่งคงที ่(Income Smoothing) น้อยกว่า 2) ก าไรทีม่คีวามยัง่ยนื  
(Income Persistence) น้อยกว่า และ 3) รายการคา้งรบั-คา้งจ่าย (Positive Accruals) น้อยกว่า   
        Herly, Bartholdy and Thinggaard (2013) เปรยีบเทยีบคุณภาพก าไรของบรษิทัมกีาร
ปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของประเทศสหรฐัอเมรกิา กบัคุณภาพก าไรของบรษิทักลุ่มตวัอยา่งเพื่อ
ใชใ้นควบคุม (Control Group) พบว่า ก่อนการปรบัยอ้นหลงัหลายปี บรษิทัทีม่กีารปรบั
ยอ้นหลงัมคีุณภาพก าไรแย่กว่าบรษิทั Control Group แมว้่าบรษิทัทีม่กีารปรบัยอ้นหลงัมี
คุณภาพก าไรดขีึน้แต่ไม่มากกว่าอยา่งมนีัยส าคญัเมือ่เปรยีบเทยีบกบับรษิทั Control Group 
และจากปฏกิริยิาของตลาดหุน้ในบรษิทัทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัพบว่า บรษิทัทีม่กีารปรบั
งบการเงนิยอ้นหลงัมคีุณภาพก าไรดกีว่าอย่างมนีัยส าคญัเมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุ่ม Control 
Group อาจกล่าวไดว้่าการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัไมอ่าจท าใหคุ้ณภาพก าไรดขีึน้ไดด้ว้ยตวัของ
มนัเอง แต่แนวทางปฏบิตัขิองตลาดทุนจะส่งเสรมิใหก้ารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัมคีุณภาพก าไร
ดขีึน้ Herly, Bartholdy and Thinggaard (2013) อยา่งไรกต็าม Scholz (2014)ศกึษาการปรบั
งบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิารของบรษิทัตัง้แต่ปี 2003-
2012 พบว่าการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัสงูสุดในปี 2006 แต่การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัมี
แนวโน้มลดลงหลงัจากการน า กฎหมาย Sarbanes Oxley Act  เกีย่วกบัการรายงานการ
ควบคุมภายใน รหสั 404 มาปรบัใช ้ จงึอาจกล่าวไดว้่า ระบบการก ากบัดแูลทีด่ ีก่อใหเ้กดิระบบ
การควบคุมภายในทีช่่วยป้องกนัความผดิพลาดในการรายงานทางการเงนิ ลดการปรบังบ
การเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากสาเหตุความผดิพลาด 

จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวขา้งตน้จงึอาจสรุปไดว้่า การปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัเกดิจากหลายสาเหตุไดแ้ก่  

1. เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ฉบบัใหม ่ 
2. เพื่อท าตามขอ้ก าหนดใหม้กีารปรบัปรงุยอ้นหลงัตาม มาตรฐานการบญัช ีฉบบั

ที ่8 ซึง่ก าหนดใหม้กีารปรบัปรงุเนื่องจาก 
2.1 การเปลีย่นแปลงนโยบายทางการบญัช ี
2.2 ขอ้ผดิพลาด 

จากปจัจยัสาเหตุดงักล่าว งานวจิยัน้ีจงึก าหนดใหส้าเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั
ดงักล่าวเป็นตวัแปรอสิระ ส่งผลต่อการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั ซึง่ก าหนดใหต้วัแปรอสิระที ่1) 
คอื การปรบัใชม้าตรฐานฉบบัใหม ่2) การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีและ  3) ความผดิพลาด 
ซึง่ความผดิพลาดดงักล่าวอาจเกดิจากความไมต่ัง้ใจ  และเกดิจากความตัง้ใจ (เจตนาทุจรติ) ซึง่
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ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูใ้ชง้บการเงนิ  จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวน ามาซึง่กรอบ
แนวคดิงานวจิยั วจิยั ดงัรปูภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคดิการวจิยั 

 

กรอบแนวคิดงำนวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รปูภำพท่ี 1 กรอบแนวคิดงำนวิจยั 

        จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวน ามาซึง่สมมตฐิานงานวจิยัขอ้ที ่1-3 ดงันี้ 
  สมมตฐิาน ขอ้ 1 สาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากการปรบัใชม้าตรฐานการ 
     บญัชฉีบบัใหมข่องบรษิทัขนาดใหญ่มกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงั 
    มากกว่าบรษิทัขนาดเลก็ 
  สมมตฐิาน ขอ้ 2 สาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดของบรษิทั 
    ขนาดเลก็มกีารมากกว่าบรษิทัขนาดใหญ่  

 สมมตฐิาน ขอ้ 3 บรษิทักลุ่มตวัอยา่งทีม่ผีลประกอบการขาดทุนมกีารปรบังบการเงนิ 
   ยอ้นหลงัมากกว่าบรษิทัทีม่ผีลประกอบการทีม่กี าไร 

 

การปรบังบการเงิน
ย้อนหลงั 

การปรบัใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ 

 มาตรฐานการบญัชี 8  

 กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี  

 ควำมผิดพลำด (ไม่เจตนา )  
 

 

ความผิดพลาด-จากความตัง้ใจ (ทุจริต) 
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ลกัษณะข้อมูลกำรปรบังบกำรเงินย้อนหลงั 
        จากงานวจิยัของ Palmrose  and Scholz  (2000) ซึง่จ าแนกลกัษณะขอ้มลูในการปรบังบ
การเงนิยอ้นหลงั 2 แบบ คอืการปรบัเชงิเศรษฐกจิ ( Economic Restatement) และปรบัเชงิ
เทคนิค ( Technical Restatement) การปรบัเชงิเศรษฐกจิจะเกีย่วกบัการปรบัความผดิพลาด
รายการทีน่ าเสนอในงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงนิ ซึง่เกีย่วกบัรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย
หลกัของกจิการ ส่วนรายการปรบัเชงิเทคนิคเกีย่วกบัรายการทีไ่มใ่ช่รายไดห้ลกัของกจิการเช่น 
การตดัจ าหน่ายค่าความนิยม งานวจิยัและพฒันา และการเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้ง ซึง่ 
Palmrose  and Scholz  (2000) พบว่า การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัเชงิเศรษฐกจิมากกว่าเชงิ
เทคนิค  โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัพบมากทีสุ่ดในการปรบัเกีย่วกบัรายได้
หลกัของกจิการ ซึง่การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัใชว้ดัการทุจรติ ความมสีาระส าคญั การ
ลม้ละลาย การเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และปฎกิรยิาทีเ่กดิขึน้กบัราคาของหลกัทรพัย์  
อยา่งไรกต็าม  Palmrose and Scholz  (2000) ไมไ่ดศ้กึษาว่าประเดน็ทางการบญัชทีีเ่กดิขึน้
เกดิจากความผดิพลาดอยา่งตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจของผูบ้รหิาร  ในขณะที ่Scholz (2014) พบว่า 
ลกัษณะขอ้มลูทีม่กีารปรบัยอ้นหลงัมากทีสุ่ดคอืค่าใชจ้่าย (50%) รองลงมาคอืหนี้สนิและตราสาร
อนุพนัธ ์(23%) และอนัดบัที3่ คอื รายได ้(13%)   
        นอกจากนี้ Dechow, Ge, Larson, and Sloan (2011) ระบุตวับ่งชีท้ีใ่ชใ้นการพยากรณ์ 
ในปีทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูทางการบญัชขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอยา่งมสีาระส าคญั จะพบว่าขอ้มลู
ดงัต่อไปนี้ ผดิปกต ิไดแ้ก่  

1) คุณภาพของรายการคงคา้ง (Accrual Quality) สงูมาก 
2) สนิทรพัยป์ระเภท Soft Assets สงูมาก4   
3) ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(Return on Assets) ลดลง ในขณะทีก่ารขายสนิคา้

เป็นเงนิสดเพิม่ขึน้ 
4) สญัญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) สงูมากผดิปกต ิและมกีารคาดหวงั

ผลตอบแทนจากโครงการผลประโยชน์พนกังาน ( Benefit Pension Plan) สงู
กว่ากจิการอื่นๆ  

         จากการทบทวนลกัษณะขอ้มลูการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจงึน าไปสู่ขอ้สรุปไดว้่า
ลกัษณะขอ้มลูในการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัประกอบดว้ย  

                                                 
4
 Soft Assets คอื สนิทรพัยท์ัง้ทีม่ตีวัตนและไม่มตีวัตน  เช่น ทรพัยากรบุคคล ตราสนิคา้ ความรู ้ทกัษะ 
โดยทัว่ไปไม่แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ จาก http://www.businessdictionary.com/definition/soft-
asset.html  business dictionary .com  
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1) ขอ้มลูเกีย่วกบัรายได้ 
2) ขอ้มลูเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ย 
3) ขอ้มลูเกีย่วกบัภาษ ีกจิกรรมการลงทุน และกจิกรรมการจดัหาเงนิ 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวน ามาสู่สมมตฐิานงานวจิยัขอ้ที ่4 ทีว่่า  

 สมมตฐิาน ขอ้ 4  ลกัษณะขอ้มลูของบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความ 
         ผดิพลาดมลีกัษณะขอ้มลูมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
ผลจำกกำรปรบังบกำรเงินย้อนหลงั 

จากงานวจิยัของ Albring, Huang, Pereira & Xu (2013) พบว่า การปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัท าลายความสมัพนัธร์ะหว่างกจิการกบับุคคลภายนอกเช่นลกูคา้ ผูจ้ าหน่ายสนิคา้ และ
ส่งผลเชงิลบต่อกระแสเงนิสดของกจิการ ท าใหเ้งนิสดทีก่จิการจะคงไวเ้พื่อการลงทุนลดลง และ
อตัราการเตบิโตของกจิการ (Firm Growth) ลดลงหลงัจากการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั 
สอดคลอ้งกบั Ma  (2011)ทีพ่บว่ากจิการ ทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจะมมีลูค่ากจิการ 
(Firm Value)  ต ่ากว่าอยา่งมนีัยส าคญัเมือ่เปรยีบเทยีบกบักจิการทีไ่มม่กีารปรบัยอ้นหลงั และ 
หลงัจากทีม่กีารประกาศการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั เหตุการณ์ทีเ่กดิจากความเสีย่งดา้น
สารสนเทศเกดิขึน้ เช่นการตอบสนองของตลาด  สภาพการณ์ในการจดัหาเงนิของบรษิทั ค่า
สอบบญัช ีฯลฯ นอกจากนี้ อตัราการลาออกของผูบ้รหิารสงูขึน้และความซื่อสตัยข์องผูบ้รหิาร
ลดลงหลงัจากทีม่กีารประกาศการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั ซึง่เป็นสาเหตุใหม้ลูค่ากจิการ ลดลง
ในระยะยาว  และ Anderson and Yohn (2002) พบว่า เมือ่มกีารประกาศการปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัจะเกดิปญัหาเกี่ยวกบั ความไมเ่ท่าเทยีมกนัของขอ้มลู (Information Asymmetry) 
เพิม่ขึน้ชัว่คราว แต่ไมส่่งผลในระยะยาว 
        นอกจากนี้ Anderson and Yohn (2002) พบว่า นกัลงทุนมปีฏกิรยิาเชงิลบมากทีสุ่ดเมือ่มี
การประกาศการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กี่ยวกบัประเดน็การรบัรูร้ายได้ ซึง่จะส่งผลต่อการ
รบัรูข้องนกัลงทุนทีม่ต่ีอมลูค่ากจิการ อยา่งไรกต็าม Hirschey, Smith and Wilson (2013)  
พบว่า ความกงัวลของนกัลงทุนเกีย่วกบัคุณภาพของงบการเงนิจะลดลงในกจิการทีม่กีารคน้หา
และเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัความผดิปกตทิางการบญัช ี(Accounting Irregularities )ไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ ในขณะที ่ความกงัวลของนกัลงทุนยงัคงสงูมากถา้หากกจิการใชเ้วลานานในการคน้หา
และการประกาศความผดิปกตทิางการบญัช ี 
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กำรพฒันำแบบจ ำลองงำนวิจยั 
จากวตัถุประสงคข์อ้ที ่4 ของงานวจิยันี้ทีต่อ้งการศกึษาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิในการปรบังบ

การเงนิยอ้นหลงั และจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อพฒันาแบบจ าลองงานวจิยัเพื่อตรวจสอบ
และระบุสาเหตุทีแ่ทจ้รงิพบว่า องคก์รทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาด อาจ
เชื่อไดว้่าระบบการรายงานงบการเงนิมคีุณภาพต ่า Dechow, Ge and Schrand (2010) อยา่งไร
กต็าม คณะกรรมการตรวจสอบมกีารตดิตามผลเพื่อปรบัปรงุคุณภาพของงบการเงนิจะลดปญัหา
รายงานทางการเงนิ หรอืการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั ซึง่ Raghunandan and Rama (2007) 
กล่าวว่าการตดิตามผลของคณะกรรมการตรวจสอบขึน้อยูก่บัขนาดขององคก์ร ( Firm size) ซึง่
องคก์รทีม่ขีนาดใหญ่ มโีอกาสทีจ่ะพบกบัประเดน็ปญัหาต่างๆทางการบญัชทีีซ่บัซอ้นมากกว่า 
องคก์รขนาดใหญ่จงึมโีอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาดมากกว่า อาจกล่าวไดว้่าบรษิทัทีม่อีงคก์ร
ขนาดใหญ่ยอ่มส่งผลใหเ้กดิการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัมากกว่า งานวจิยันี้จงึก าหนดใหก้จิการ
ทีม่ขีนาดใหญ่มคีวามสมัพนัธก์บัการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั โดยก าหนดใหต้วัวดัทีใ่ชแ้ทน
องคก์รขนาดใหญ่คอื Market Value 

นอกจากนี้ Dechow, Ge, Larson and Sloan (2011) กล่าวว่า ถา้องคก์รตอ้งจดัหาเงนิ  
( Financing) การเปิดเผยขอ้มลูทางการบญัชขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิจะมเีพิม่ขึน้ อาจกล่าวไดว้่า
กจิการทีม่หีนี้สนิสงู จะยิง่มคีวามพยายามทีจ่ะรกัษาระดบัเงือ่นไขหนี้สนิ ( Debt Covenant) จงึ
มโีอกาสทีจ่ะรายงานงบการเงนิขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอยา่งมสีาระส าคญั งานวจิยันี้จงึก าหนดให้
ขนาดหนี้สนิ มคีวามสมัพนัธก์บัการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั โดยก าหนดขนาดหนี้สนิ/สนิทรพัย์
รวม  
( Leverage/Total Asset) ขององคก์รไวใ้นตวัแบบงานวจิยันี้  

ยิง่กว่านัน้ การรายงานงบการเงนิขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ หรอืความผดิพลาดต่างๆทีอ่าจจะ
เกดิขึน้มโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ในกจิการทีม่ผีลการด าเนินงานไมด่ ีหรอืขาดทุน Scholz (2014) 
พบว่าประมาณ 50 % ของบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัมผีลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ
ค่อนขา้งมาก งานวจิยัน้ีเชื่อว่าบรษิทัทีม่ผีลการด าเนินงานขาดทุนยอ่มส่งผลใหเ้กดิการปรบังบ
การเงนิยอ้นหลงัมากกว่าบรษิทัทีม่ผีลก าไรจากการด าเนินงาน โดยแทนผลการด าเนินงาน
ขาดทุน ( Loss) เป็น 1 และผลก าไร ( Profit) เป็น 0  

จากการทบทวนวรรณกรรมทีพ่บว่า กจิการทีม่กีารเตบิโตเรว็ยอ่มตอ้งการระบบงาน
ต่างๆทีม่าสนบัสนุนรวมทัง้ระบบการควบคุมภายในเพื่อเพิม่การตรวจสอบและการตดิตามผล 
Dechow, Ge and Schrand (2010) กล่าวว่าองคก์รทีม่โีอกาสทีจ่ะมคีวามผดิพลาด เนื่องจากมี
ความบกพรอ่งในการระบบการควบคุมภายใน อาจเชื่อไดว้่าองคก์รทมีกีารเตบิโตเรว็เกนิไปเป็น
สญัญานเตอืนภยัทีช่ีว้ดัการทุจรติ Raghunandan and Rama (2007) นอกจากนี้ Dechow, Ge, 
Larson and Sloan (2011)พบว่าบรษิทัทีเ่ปิดเผยขอ้มลูขดัต่อขอ้เทจ็จรงิจะม ีอตัราส่วนราคาต่อ
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ก าไร (Price Earnings Ratio) และราคาตลาดต่อหุน้/ราคาตามบญัชต่ีอหุน้ (Market to Book 
Ratios) สงูมากผดิปกตดิงันัน้องคก์รทีม่กีารเตบิโตเรว็ ถา้หากไมม่รีะบบการควบคุมภายในทีด่ี
เพยีงพอจะท าใหร้ะบบการรายงานงบการเงนิมคีุณภาพต ่า งานวจิยัน้ีจงึเชื่อว่า บรษิทัทีม่กีาร
เตบิโตเรว็ยอ่มส่งผลใหเ้กดิการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัมากกว่า โดยใช ้( Market  to Book 
Ratio) เป็นตวัแทนของความเตบิโตของบรษิทั 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวจงึอาจสรปุไดว้่าการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของ
บรษิทัมคีวามสมัพนัธก์บั ขนาดขององคก์ร (Market value) ระดบัหนี้สนิ(Leverage) ผลการ
ด าเนินงานขาดทุน (Loss) และการเตบิโตขององคก์ร ( Market  to Book Ratio) ซึง่แสดงใน
แบบจ าลองงานวจิยัไดด้งันี้ 

𝑅estatement amount =   𝛽0 + 𝛽1(Market value ) + 𝛽2( Leverage) 
                                       + 𝛽3(Loss) +  𝛽4(Market to book ratio) + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 
 

โดยที ่
Restatement Amount  = จ านวนเงนิทีม่กีารปรบัแก้ยอ้นหลงั 
Market Value  = ขนาดขององคก์ร 
Leverage  = ขนาดของหนี้สนิ (หนี้สนิ / สนิทรพัยร์วม) 
Loss   = ผลประกอบการแทนผลขาดทุนดว้ย1 และผลก าไรแทนดว้ย 0 
Market to Book Ratio = การเตบิโตของกจิการ 
 
        จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวเพื่อตรวจสอบสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของการปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัน ามาสู่สมมตฐิานการวจิยั ขอ้ที ่5 ทีว่่า  
        สมมตฐิาน ขอ้ 5 การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาดมคีวามสมัพนัธ ์

          กบัขนาดขององคก์ร ขนาดของหนี้สนิ ผลประกอบการ และการเตบิโต 
          ของกจิการ 

ซึง่งานวจิยัน้ีน าเสนอสมมตฐิานขอ้ 5 เป็นสมมตฐิานยอ่ยดงันี้ 
5.1 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาด 2558 มี

ความสมัพนัธก์บัขนาดขององคก์รปี 2558 
5.2 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาด 2558 มี

ความสมัพนัธก์บัขนาดของหนี้สนิปี 2558 
5.3 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาด 2558 มี

ความสมัพนัธก์บัผลประกอบการปี 2558 
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5.4 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาด 2558 มี
ความสมัพนัธก์บัการเตบิโตของกจิการปี 2558 

        นอกจากวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิ
จากความผดิพลาด ในงบการเงนิปี 2558 กบั ตวัแปรอสิระต่างๆทลีะคู่ดงักล่าวแลว้ ผูว้จิยัยงั
ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความ
ผดิพลาด กบัปจัจยัดงักล่าวของงบการเงนิปี 2557 เพื่อตรวจสอบว่า ตวัแปรอสิระดงักล่าวของ
งบการเงนิปี 2557 มคีวามสมัพนัธก์บับจ านวนทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความ
ผดิพลาดอยา่งตัง้ใจในปี 2558 หรอืไม ่โดยมขีอ้สมมตฐิานดงันี้  

5.5 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาด 2558 มี
ความสมัพนัธก์บัขนาดขององคก์รปี 2557 

5.6 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาด 2558 มี
ความสมัพนัธก์บัขนาดของหนี้สนิปี 2557 

5.7 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาด 2558 มี
ความสมัพนัธก์บัผลประกอบการปี 2557 

5.8 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาด 2558 มี
ความสมัพนัธก์บัการเตบิโตของกจิการปี 2557 

  

DPU



บทท่ี 3 
 ระเบียบวิธีวิจยั 

งานวจิยัน้ี ศกึษาสาเหตุและลกัษณะการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่เนื้อหาในบทก่อนอธบิายเกีย่วกบัมาตรฐานการบญัชี
และการทบทวนวรรณกรรมต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั กรอบแนวคดิ
งานวจิยั การพฒันาแบบจ าลองในการวจิยั  ส าหรบับทนี้จะเกี่ยวขอ้งกบัระเบยีบวธิวีจิยั เพื่อ
ตอบค าถามตามวตัถุประสงคง์านวจิยั โดยกล่าวถงึการเลอืกประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
เครือ่งมอืในการวจิยั การรวบรวมขอ้มลู ตลอดจนการวเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบัต่อไป 
 

ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง  
  การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เพื่อศกึษาสาเหตุและลกัษณะรายการทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีน 
เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทรพัยากร กลุ่มเทคโนโลย ีและกลุ่มธุรกจิการเงนิ ที่
คงอยู ่ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2559  โดยทัว่ไปจะศกึษางบการเงนิ 2 ปียอ้นหลงั คอืงบการเงนิ
ปี พ.ศ. 2557-2558 ยกเวน้การศกึษาผลประกอบการของกจิการซึง่จะศกึษาตัง้แต่งบการเงนิปี
พ.ศ. 2555-2558 เพื่อใหเ้หน็การเปลีย่นแปลงของขอ้มลูแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ซึง่ประกอบดว้ย   

1. กลุ่มทรพัยากร   ประกอบดว้ย   39 บรษิทั 
2. กลุ่มเทคโนโลย ี   ประกอบดว้ย   41 บรษิทั 
3. กลุ่มธุรกจิการเงนิ   ประกอบดว้ย   59 บรษิทั 

       รวม              139  บรษิทั 
 กำรก ำหนดขนำดของบริษทักลุ่มตวัอย่ำง 
  งานวจิยัน้ีจ าแนกขนาดของบรษิทัเป็น 2 กลุ่ม คอืบรษิทัขนาดใหญ่และขนาดเลก็ โดยใช้
เกณฑใ์นการจ าแนกขนาดบรษิทัตามดชันี FTSE SET5 ซึง่แบ่งตามขนาดตลาด โดยระบุบรษิทั
ขนาดใหญ่ 30 บรษิทั6  จากจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย ์จากการ
ก าหนดขนาดตามกลุ่ม ของ FTSE SET พบว่าบรษิทัประชากรของงานวจิยันี้ ทัง้ 3 กลุ่ม 

                                                 
5
 ดชันี FTSE SET เกดิขึน้ภายใตค้วามรว่มมอืระหว่างตลท. และ FTSE Group โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อ
ยกระดบัดชันีของตลาดทุนไทย โดยมสีตูรการค านวนทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูล้งทุนทัง้ในและต่างประเทศใหม้ากขึน้ (ดภูาคผนวก ข) 
6 ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยป์ระกาศ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2559 
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อุตสาหกรรม ซึง่มจี านวน 139 บรษิทั ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นบรษิทัขนาดใหญ่ตามดชันี FTSE 
SET จ านวน17 บรษิทั ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่1แสดงลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งซึง่ปรบังบการเงนิยอ้นหลงัในงบการเงนิปี 2557-2558 
ตำรำง 1 แสดงลกัษณะข้อมลูทัว่ไปของบริษทัประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

บรษิทั
(ประชากร) 

บรษิทั(ตวัอยา่ง)ทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงั 
บรษิทั 

(ตวัอยา่ง) 
จ าแนกตามขนาด 

ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ 
ทรพัยากร  39 20     (44%) 14    (31%) 6   (13%) 
เทคโนโลย ี 41 13     (29%) 11    (24%) 2    (5%) 
ธุรกจิการเงนิ  59 12     (27%) 8     (18%) 4    (9%) 
รวม 139 45    (100%) 33   (73%) 12  (27%) 
         
        จากจ านวนบรษิทัประชากร 139 บรษิทั มบีรษิทัขนาดใหญ่ 17 บรษิทั พบว่าบรษิทัทีป่รบั
งบการเงนิยอ้นหลงัซึง่เป็นบรษิทัตวัอยา่งจ านวน 45 บรษิทั จ าแนกเป็นบรษิทัขนาดเลก็จ านวน 
33 บรษิทั (73%) และบรษิทัขนาดใหญ่จ านวน 12 บรษิทั (27%) ตามตารางที ่1 จะเหน็ว่าจาก
การจ าแนกขนาดบรษิทั มบีรษิทัขนาดใหญ่กระจายทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 

เคร่ืองมือในกำรวิจยั 
        งานวจิยัน้ีมเีครือ่งมอืในการวจิยั 2 อยา่งคอื บตัรตรวจสอบรายการ และ ตวัแบบงานวจิยั 
ซึง่มขี ัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอืดงันี้ 

1) ศกึษาบทความ เอกสาร และทบทวนวรรณกรรมต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาเหตุและลกัษณะ
ขอ้มลูในการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัต่างๆ  

2) คน้ควา้ขอ้มลูของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 3 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเวป็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3) จดัท าบตัรตรวจสอบรายการเพื่อตรวจสอบงบการเงนิบรษิทั และ รวบรวมขอ้มลู
ดงักล่าวของบรษิทัทัง้ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

2.1 รวบรวมรายชื่อบรษิทักลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกเรยีงตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
2.2 ตรวจสอบสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ การ

ปรบังบการเงนิยอ้นหลงัสาเหตุจาก 1) การปรบัใชม้าตรฐานฉบบัใหม ่2) การ
เปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีและ 3) ความผดิพลาด 

DPU



-21- 
 
 

2.3 บตัรตรวจสอบบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงั ตรวจสอบทัง้ปี 2557 และปี 
2558 

2.4 จดัท าบตัรตรวจสอบรายการเพื่อตรวจสอบผลประกอบการของบรษิทัทีป่รบังบ
การเงนิยอ้นหลงั 

4) พฒันาตวัแบบจ าลองงานวจิยั (Model Development) เพื่อคน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิในการ
ปรบังบการเงนิยอ้นหลงั โดยใช ้Regression Model 

 

กำรรวบรวมข้อมลู 
1) วธิกีารรวบรวมขอ้มลู เกีย่วกบั สาเหตุและลกัษณะการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของ

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ซึง่เปิดเผยในงบการเงนิ
ประจ าปี โดยใชแ้บบตรวจสอบรายการเป็นเครือ่งมอืในการวจิยั เพื่อเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบั 
สาเหตุของการแกไ้ขและลกัษณะขอ้มลูทีแ่กไ้ขงบการเงนิ ทัง้ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมโดยมี
ขัน้ตอนดงันี้ 

1) ตรวจสอบบรษิทัทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงั 
2) การคน้หาสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั จ าแนกเป็น  3 กลุ่มคอื 

2.1 การปรบัใชม้าตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ 
2.2 การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี
2.3 ความผดิพลาด 

3) ตรวจสอบขนาดและผลประกอบการของบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิ
ในจากสาเหตุจาก ขอ้ 2.2 ) การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีและ 2.3) ความ
ผดิพลาด 

4) การคน้หาลกัษณะขอ้มลูทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจาก ขอ้ 2.3) ความ
ผดิพลาด จ าแนกเป็น  3 กลุ่มคอื  

1.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัรายได้ 
1.2 ขอ้มลูเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ย 
1.3 ขอ้มลูเกีย่วกบัภาษ ีการลงทุน การจดัหาเงนิ และ อื่นๆ  

2) น าขอ้มลูจากงบการเงนิของบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุ ขอ้ 2.3) ความ
ผดิพลาด มาทดสอบการตวัแบบจ าลองงานวจิยั (Model) เพื่อคน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิใน
การปรบังบการเงนิยอ้นหลงั โดยใช ้Regression Model 
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กำรวิเครำะหข้์อมลู 
1) เพื่อตอบวตัถุประสงคง์านวจิยัขอ้1-2 

        ตรวจสอบและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์ (Empirical Analysis) การส ารวจ 
ตรวจสอบ จากการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนทัง้ 3 กลุ่ม
อุตสาหกรรม  เกีย่วกบั สาเหตุและลกัษณะขอ้มลูในการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั 
วเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหาสาเหตุและลกัษณะของการแกไ้ขงบการเงนิ โดยใชส้ถติเิชงิ
พรรณนาในการวเิคราะหข์อ้มลู แสดงผลในรปูของความถี ่รอ้ยละ จ าแนกสาเหตุการ
ปรบังบการเงนิยอ้นหลงัตามกลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดกจิการ และผลประกอบการ 

2) เพื่อตอบวตัถุประสงคง์านวจิยัขอ้3 
        พฒันาตวัแบบจ าลองงานวจิยั (Model Development) เพื่อสาเหตุทีแ่ทจ้รงิในการ
ปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากความผดิพลาด โดยการทบทวนวรรณกรรมและพฒันาตวั
แบบจ าลองงานวจิยั (Model Development) เพื่อคน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิในการปรบังบ
การเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุดงักล่าว โดยใช ้Regression model รปูภาพที ่2 แสดง
ขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคง์านวจิยั ทัง้ 3 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพท่ี 2 แสดงขัน้ตอนกำรวิเครำะหข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัวตัถปุระสงคแ์ละสมมติฐำน   
      งำนวิจยั 

  

วตัถุประสงคข์อ้ 1 

 
กำรปรบั 
งบกำรเงิน
ย้อนหลงั 

กำรปรบัใช้มำตรฐำน
กำรบญัชีฉบบัใหม ่

กำรเปล่ียนแปลง
นโยบำยบญัชี  

 
 

 
ควำมผิดพลำด 

o จำกควำมไม่ตัง้ใจ 
o จำกควำมตัง้ใจ  

 
 

วตัถุประสงคข์อ้ 2 

วตัถุประสงคข์อ้ 3 

1. Empirical 
Analysis 

(สมมติฐำน 
ท่ี1-4) 

2. Model 
Development 
(สมมติฐำนท่ี 5) 
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บทท่ี 4 
ผลกำรวิจยั 

ผลกำรวิจยั 
 ผลการศกึษาสาเหตุและลกัษณะการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาด หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ าแนกการน าเสนอเป็น 3 ตอนตามล าดบั ประกอบดว้ย 
ตอนที ่1 ลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทักลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนที ่2 ผลการศกึษาจ าแนกตามวตัถุประสงค ์3 ขอ้ ดงันี้  
 ตอนที ่2.1 วตัถุประสงคข์อ้ที ่1 

ผลการศกึษาสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มทรพัยากร กลุ่ม
เทคโนโลย ีและกลุ่มธุรกจิการเงนิ  

 ตอนที ่2.2 วตัถุประสงคข์อ้ที ่2 
ผลการเปรยีบเทยีบขนาดและผลประกอบของการบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงั
จากสาเหตุการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีและความผดิพลาด ทัง้ 3 กลุ่ม
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มทรพัยากร กลุ่มเทคโนโลย ีและกลุ่มธุรกจิการเงนิ  

 ตอนที ่2.3 วตัถุประสงคข์อ้ที ่3 
3.1 ผลการวเิคราะหล์กัษณะขอ้มลูทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจด
ทะเบยีนบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
กลุ่มทรพัยากร กลุ่มเทคโนโลย ีและกลุ่มธุรกจิการเงนิ จ าแนกลกัษณะขอ้มลูทีแ่กไ้ข
เป็น 3 กลุ่มคอื 1) ลกัษณะขอ้มลูเกีย่วกบัรายได ้2) ลกัษณะขอ้มลูเกีย่วกบั
ค่าใชจ้่ายและ 3) ลกัษณะขอ้มลูเกีย่วกบัภาษ ีการลงทุน การจดัหาเงนิ และอื่นๆ 
3.2 ผลการตรวจสอบสาเหตุทีแ่ทจ้รงิในการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากความ
ผดิพลาดของบรษิทัจดทะเบยีนบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 3 กลุ่ม
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่มธุรกจิการเงนิ และกลุ่มทรพัยากร 

ตอนที ่3 ผลการสมัภาษณ์ผูส้อบบญัช ี(ขอ้มลูเพิม่เตมิ) 
 เนื่องจากบรษิทักลุ่มตวัอยา่งปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาดในงบ
การเงนิปี 2558 ซึง่เป็นบรษิทัขนาดเลก็ และมจี านวนน้อย เพยีง 4 บรษิทัเท่านัน้ งานวจิยันี้จงึ
ศกึษาเพิม่เตมิโดยการสมัภาษณ์ผูซ้ึง่มปีระสบการณ์ในการสอบบญัชบีรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยเ์พื่อสนบัสนุนผลการวจิยั  
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ตอนท่ี 1 ลกัษณะข้อมลูทัว่ไปของบริษทัท่ีปรบังบกำรเงินย้อนหลงั 
จากการศกึษาการปรบังบการเงนิยอ้นหลงังบการเงนิ ปี 2557 และปี 2558 พบว่ามี

บรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัจ านวน 45 บรษิทั ซึง่บางบรษิทัจะมกีารปรบังบการเงนิ

ยอ้นหลงัทัง้ 2 ปี ซึง่ในแต่ละปีจะนับเป็น 1 บรษิทัตวัอยา่ง จากตารางที ่2 จะเหน็ว่าบรษิทั

ตวัอยา่งงบการเงนิ ปี 2557-2558  มจี านวน 31 และ 24  บรษิทัตวัอยา่งตามล าดบั 

ตำรำงท่ี 2 ลกัษณะข้อมลูทัว่ไปของบริษทัท่ีปรบังบกำรเงินย้อนหลงั 

 
กลุ่ม
อตุสำหกรรม 

จ ำนวน 
บริษทั 

(ประชำกร) 

จ ำนวน 
บริษทั 

(ตวัอย่ำง) 

จ ำนวนบริษทัตวัอย่ำง 
จ ำแนกตำมปีงบกำรเงิน 

ปี 2557  ปี 2558  

ทรพัยากร  39 20     (44%) 19    (61%) 9     (37.5%) 
เทคโนโลย ี 41 13     (29%) 8    (26%) 6       (25%) 
ธุรกจิการเงนิ  59       12     (27%)  4      (13%) 9     (37.5%) 
รวม        139       45   (100%)   31    (100%) 24     (100%) 

        ในการศกึษาพบว่าในปี 2557 บรษิทักลุ่มตวัอยา่งมกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัมากกว่าปี 

2558 นอกจากนี้ยงัพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัมากทีสุ่ด ทัง้ 2 ปี คอืกลุ่ม

ทรพัยากรซึง่ปรบังบการเงนิยอ้นหลงัมากทีสุ่ดในปี 2557 แต่ลดลงในปี 2558 ส าหรบักลุ่ม

เทคโนโลยมีจี านวนบรษิทัทีป่รบังบยอ้นหลงัใกล้เคยีงกนั แต่ทีน่่าสนใจคอืบรษิทักลุ่มธุรกจิ

การเงนิซึง่มกีารปรบังบการเงนิมากขึน้ในปี 2558 ดงัรปูภาพที ่3 

 

รปูภำพท่ี 3 ลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของบริษทัปรบัท่ีปรบังบกำรเงินย้อนหลงั 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

ทรัพยากร  เทคโนโลยี  ธุรกิจการเงิน  

ปี 2558  9 6 9

ปี 2557  19 8 4

จ ำ
นว

นบ
ริษั

ท 
(%

) 

ข้อมูลกำรปรับงบกำรเงนิย้อนหลัง 
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ตอนท่ี 2 ผลกำรศึกษำจ ำแนกตำมวตัถปุระสงค ์3 ข้อ 

2.1 วตัถปุระสงคข้์อท่ี 1 
        ผลการศกึษาสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มทรพัยากร กลุ่มเทคโนโลย ีและ
กลุ่มธุรกจิการเงนิ  
ตำรำงท่ี 3 แสดงสำเหตุกำรปรบังบกำรเงินย้อนหลงัจ ำแนกตำมกลุ่มอตุสำหกรรม  

 
 จากการศกึษาสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีน ของบรษิทักลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ทรพัยากร กลุ่มเทคโนโลย ีและกลุ่มธุรกจิการเงนิ มลีกัษณะแตกต่างกนักล่าวคอื
ในงบการเงนิปี 2557 พบว่าสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัมากทีสุ่ดคอื การปรบัใช้
มาตรฐานใหม ่(61%) รองลงมาเกดิจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี(36%) และสุดทา้ยเกดิ
จากความผดิพลาดซึง่มน้ีอยทีสุ่ดคอื (3%) ซึง่กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงั
ทีม่สีาเหตุจากการปรบัใชม้าตรฐานมากทีสุ่ด คอืกลุ่มทรพัยากร  ส าหรบักลุ่มทีม่กีารปรบังบ
การเงนิยอ้นหลงัทีม่สีาเหตุจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชคีอื กลุ่มเทคโนโลย ี 
 

  ปี/สาเหตุบรษิทั  
        ทีป่รบังบฯ 

 
 
กลุ่มอุตสาหกรรม 

ปี 2557  ปี 2558  
การปรบัใช้
มาตรฐาน
ใหม ่

การเปลีย่น 
แปลง 
นโยบาย
บญัช ี

ความ
ผดิพลาด 

การใช้
มาตรฐาน
ใหม ่

การเปลีย่น
นโยบาย
บญัช ี

ความ
ผดิพลาด 

ทรพัยากร  14  
 (45%) 

4    
 (13%) 

1    
 (3%) 

5   
  (21%) 

3      
(13%) 

1     
 (4%) 

เทคโนโลย ี 2   
 (6 %) 

6    
 (19%) 

- 3    
 (13%) 

1     
 (4%) 

2    
  (8%) 

ธุรกจิการเงนิ  3   
 (9 %) 

1     
(3 %) 

- 7    
 (29%) 

1    
 (4%) 

1 
(4%) 

รวม แต่ละสาเหตุ 19   
(61%) 

11   
(36%) 

1   
 (3%) 

15  
 (63%) 

5   
(21%) 

4 
(16%) 

รวม 31      ( 100%)               24        (100%) 
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รปูภำพท่ี 4 สำเหตุกำรปรบังบกำรเงินย้อนหลงังบกำรเงิน ปี 2557 

         อยา่งไรกต็ามพบว่ามกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัในงบการเงนิปี 2557 ทีเ่กดิจากความ
ผดิพลาดเพยีง (3%) ในกลุ่มทรพัยากร แต่ไมพ่บการปรบังบฯทีเ่กดิจากความผดิพลาดในกลุ่ม
เทคโนโลย ีและธุรกจิการเงนิ 
 ส าหรบัในงบการเงนิปี 2558 พบว่าสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัมากทีสุ่ดคอื การ
ปรบัใชม้าตรฐานใหม ่(63%) รองลงมาเกดิจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี(21%)  และ
สุดทา้ยเกดิจากสาเหตุความผดิพลาด (16%) ซึง่กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่กีารปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัทีม่สีาเหตุจากการปรบัใชม้าตรฐานมากทีสุ่ด คอืกลุ่มธุรกจิการเงนิ (29%) รองลงมาคอื
กลุ่มทรพัยากร (21%) และทีน่่าสนใจคอืในงบการเงนิปี 2558 กลุ่มเทคโนโลยมีกีารปรบัแก้
ยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดมากทีสุ่ด (8%) 

 
รปูภำพท่ี 5 สำเหตุกำรปรบังบกำรเงินย้อนหลงัแต่ละกลุ่มอตุสำหกรรมปี 2558  

การปรับใช้มาตรฐานใหม ่
การเปลี่ยน แปลง นโยบาย

บญัชี 
ความผิดพลาด 

ทรัพยากร  14 4 1

เทคโนโลยี  2 6 0

ธุรกิจการเงิน  3 1 0
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สำเหตุกำรปรับงบกำรเงนิย้อนหลังปี 2557 

การปรับใช้มาตรฐานใหม ่
การเปลี่ยน แปลง นโยบาย

บญัชี 
ความผิดพลาด 

ทรัพยากร  5 3 1

เทคโนโลยี  3 1 2

ธุรกิจการเงิน  7 1 1
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สำเหตุกำรปรับงบกำรเงนิย้อนหลังปี 2558 
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จะเหน็ว่าจากการศกึษาสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทัง้ 2 ปี พบว่าสาเหตุทีป่รบั
งบการเงนิมากทีสุ่ดทัง้ 2 ปี คอืสาเหตุจากการปรบัใชม้าตรฐานฉบบัใหม ่รองลงมาคอื การ
เปลีย่นแปลงนโยบายทางการบญัช ีในขณะทีส่าเหตุจากความผดิพลาดแมจ้ะมมีากขึน้ในงบ
การเงนิปี 2558 แต่เป็นสาเหตุทีเ่กดิน้อยทีสุ่ดทัง้ 2 ปี  

เมือ่ศกึษาสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั ของบรษิทัจดทะเบยีนฯ เฉพาะงบการเงนิ
ปี 2558 จ าแนกตามขนาดของบรษิทัแสดงดงัตารางที ่4  
ตำรำงท่ี 4  แสดงสำเหตกุำรปรบังบกำรเงินย้อนหลงัจ ำแนกตำมขนำดของบริษทั  

         ขนาด/ 
         สาเหตุการปรบั 
              งบการเงนิ 
 
 
กลุ่มอุตสาหกรรม 

บริษทั ขนำดเลก็ บริษทั ขนำดใหญ่ 

การปรบัใช้
มาตรฐาน
ใหม ่

การ
เปลีย่นแปลง
นโยบาย
บญัช ี

ความ
ผดิพลาด 

การปรบัใช้
มาตรฐาน
ใหม ่

การเปลีย่น 
แปลง 
นโยบาย
บญัช ี

ความ
ผดิพลาด 

ทรพัยากร  3   (13%) 2   (9%) 1   (5%) 2  (9%) 1   (5%) - 
เทคโนโลย ี 2   (9%) - 2   (9%) 1  (5%) 1   (5%) - 
ธุรกจิการเงนิ  5   (23%)  1   (5%) 2 (9%) 1   (5%) - 
รวมแต่ละสาเหตุ 10  (45%) 2  (9%) 4 (18%) 5 (23%) 3   (13%) - 
รวมแต่ละขนาด 16  (64%) 8   (36%)  
รวม 24  (100%) 

จากตารางที ่4 งบปี 2558พบว่าการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทักลุ่มตวัอยา่งพบ
มากทีสุ่ดในบรษิทัขนาดเลก็ (64%)มากกว่าขนาดใหญ่ (36%) ซึง่แสดงในรปูภาพที ่6 

 

 
 รปูภำพท่ี  6 กำรปรบังบกำรเงินย้อนหลงัปี 2558จ ำแนกตำมขนำด 

บริษัท ขนาดเล็ก 
64% 

บริษัท ขนาดใหญ่ 
36% 

กำรปรับงบกำรเงนิย้อนหลังปี 2558 จ ำแนกตำมขนำด 
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ซึง่บรษิทัขนาดเลก็ทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัมากทีสุ่ด (64%) พบมากทีสุ่ดในสาเหตุการ
ปรบัใชม้าตรฐานใหม ่(45%) รองลงมาเกดิจากความผดิพลาด (18%) และสาเหตุการปรบังบ
การเงนิยอ้นหลงัน้อยทีสุ่ดเกดิจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี(9%) ดงัรปูภาพที ่7 

 

 
           รปูภำพท่ี  7 สำเหตุกำรปรบังบกำรเงินย้อนหลงัของบริษทัขนำดเลก็ ปี 2558 

ส าหรบับรษิทักลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่พบสาเหตุการปรบัใชม้าตรฐานใหม่มากทีสุ่ด 
(23%)รองลงมาเกดิจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีในบรษิทั (13%) และไมพ่บสาเหตุจาก
ความผดิพลาดในบรษิทักลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ ดงัรปูภาพที ่8 
 

 
           รปูภำพท่ี 8 สำเหตุกำรปรบังบกำรเงินย้อนหลงัของบริษทัขนำดใหญ่ ปี 2558 

การปรับใช้มาตรฐานใหม ่ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี ความผิดพลาด 

บริษัท ขนาดเล็ก 

ทรัพยากร  3 2 1

เทคโนโลยี  2 0 2

ธุรกิจการเงิน  5 0 1

0
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สำเหตุกำรปรับงบกำรเงนิย้อนหลังของบริษัทขนำดเล็ก ปี 2558 จ ำแนกตำม

อุตสำหกรรม 

การปรับใช้มาตรฐานใหม ่
การเปลี่ยน แปลง นโยบาย

บญัชี 
ความผิดพลาด 

ทรัพยากร  2 1 0

เทคโนโลยี  1 1 0

ธุรกิจการเงิน  2 1 0

0
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สำเหตุกำรปรับงบกำรเงนิย้อนหลังของบริษัทขนำดใหญ่ ปี 2558 
จ ำแนกตำมอุตสำหกรรม 
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            รปูภำพท่ี  9 กำรปรบังบกำรเงินย้อนหลงัปี2558 จ ำแนกตำมสำเหตุและขนำด 

จากสาเหตุความผดิพลาดทีม่มีากขึน้จงึในปี 2558 ซึง่เกดิขึน้ในบรษิทัขนาดเลก็เท่านัน้ 
จงึน่าสนใจความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้มลีกัษณะขอ้มลูรายการประเภทใด ซึง่จะน าเสนอตามล าดบั
ในวตัถุประสงคข์อ้ที ่3 ต่อไป 

ส าหรบับรษิทักลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่พบสาเหตุการปรบัใชม้าตรฐานใหม่มากทีสุ่ด 
(23%)รองลงมาเกดิจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีในบรษิทั (13%) และไมพ่บสาเหตุจาก
ความผดิพลาดในบรษิทักลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ 
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บริษัท ขนาดเล็ก บริษัท ขนาดใหญ่ 

กำรปรับงบกำรเงนิย้อนหลังปี2558  จ ำแนกตำมสำเหตุ 

การปรับงบฯย้อนหลงัปี2558 DPU
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2.2  วตัถปุระสงคข้์อท่ี 2 
        เพื่อเปรยีบเทยีบขนาดและผลประกอบการบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุ
การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีและความผดิพลาด ทัง้ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่ม
ทรพัยากร กลุ่มเทคโนโลย ีและกลุ่มธุรกจิการเงนิ ดงัแสดงในตารางที ่5 
ตำรำงท่ี 5 แสดงขนำดและผลประกอบของกำรบริษทัท่ีปรบังบกำรเงินย้อนหลงัจำก  

     สำเหตุกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีและควำมผิดพลำด 

 
กลุ่ม
อตุสำหกรรม 

ผลประกอบกำร ( ผลก าไร แทนค่าดว้ย 1 / ผลขาดทุนแทนค่าดว้ย 0) 
บริษทัขนำดเลก็/ ปีงบกำรเงิน บริษทัขนำดใหญ่/ปีงบกำรเงิน 

บรษิทั 2555 2556 2557 2558 บรษิทั 2555 2556 2557 2558 
ทรพัยากร  ก 1 1 1 1 ช 1 1 1 0 
 ข 1 1 1 1 - - - - - 
 ค 0 0 0 0 - - - - - 
เทคโนโลย ี 
 

ง 1 1 0 1 ซ 0 0 1 1 

 จ 1 1 0 1 - - - - - 
ธรุกจิการเงนิ ฉ 1 1 1 1 ฌ 1 1 1 1 

รวม 6 บรษิทั 3 บรษิทั  

จากตารางที ่5 จ านวนบรษิทัทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัสาเหตุจากการ

เปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีและแกไ้ขรายการทีผ่ดิพลาด ในงบการเงนิปี 2558 รวม 9 บรษิทั 

จ าแนกเป็นบรษิทัขนาดเลก็ 6 บรษิทัและบรษิทัขนาดใหญ่ 3 บรษิทั จากการตรวจสอบผล

ประกอบการตัง้แต่งบการเงนิปี 2555-2558 พบว่า บรษิทัขนาดเลก็ทีม่กีารปรบังบการเงนิ

ยอ้นหลงัส่วนใหญ่มผีลก าไรจากการด าเนินงานในปีปจัจุบนั คอืงบการเงนิปี 2558 (5/6บรษิทั) 

ยกเวน้บรษิทักลุ่มทรพัยากรที ่3 ทีม่ผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน ซึง่นอกจากจะมผีลขาดทุน

จากการด าเนินงานในปีปจัจุบนัแลว้ยงัมผีลขาดทุนยอ้นหลงั ตัง้แต่ปี 2555-2557 ส าหรบักลุ่ม

เทคโนโลย ีพบว่าบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัมทีัง้ 2 บรษิทัแมจ้ะมผีลก าไรในงบการเงนิปี 

2558 แต่มผีลการด าเนินงานขาดทุนในปี 2557 ส าหรบักลุ่มธุรกจิการเงนิขนาดเลก็พบว่าบรษิทั

ทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัเป็นบรษิทัทีม่ผีลก าไรจากการด าเนินงานในปจัจบุนัและไม่มผีล

ขาดทุนยอ้นหลงั 
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ส าหรบัผลประกอบการของบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงักลุ่มบรษิทัขนาดใหญ่ 

พบว่าบรษิทักลุ่มทรพัยากรทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัผลขาดทุนในปีปจัจบุนั แต่ทีน่่าสนใจ

คอืกลุ่มเทคโนโลย ีซึง่พบว่า แมจ้ะผลก าไรจากการด าเนินงานในปี 2558 แต่พบว่ามผีลขาดทุน

ในปี 2555-2556  อยา่งไรกต็ามกลุ่มธุรกจิการเงนิเป็นบรษิทัทีม่ผีลก าไรจากการด าเนินตัง้แต่ปี 

2555-2558 

จะเหน็ว่าทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัเป็นขนาดใหญ่แมจ้ะเป็นบรษิทัทีม่ผีลก าไรใน
ปจัจบุนั แต่มผีลการด าเนินงานขาดทุนในปีก่อนๆ (2/3 บรษิทั) ส าหรบัการปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัของบรษิทัขนาดเลก็กม็ลีกัษณะคลา้ยกนัคอื บรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงั แมจ้ะมี
ผลก าไรในปจัจบุนัแต่พบว่ามผีลขาดทุนในปีก่อนๆ(3/6 บรษิทั) โดยภาพรวมจะเหน็ว่าบรษิทัที่
ปรบังบการเงนิยอ้นหลงัส่วนใหญ่ (5/9 บรษิทั) มผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน 
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2.3 วตัถปุระสงคข้์อท่ี 3 
        3.1 ผลการวเิคราะหล์กัษณะขอ้มลูทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัสาเหตุจากความ
ผดิพลาดของบรษิทักลุ่มตวัอยา่ง  ดงัแสดงในตารางที ่6 
ตำรำงท่ี 6  แสดงลกัษณะข้อมลูท่ีมีกำรปรบังบกำรเงินย้อนหลงัจำกสำเหตคุวำม 

      ผิดพลำด 

ลกัษณะข้อมูลกำรปรบังบกำรเงินย้อนหลงัท่ีเกิดจำกควำมผิดพลำด 
ลกัษณะข้อมูลรำยได้ 
o การบนัทกึรายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิทัยอ่ย 
o ก าไร(ขาดทุน)จากการรว่มคา้ทีร่บัรูต้ามวธิสี่วนไดเ้สยีสงูไป 
o การแบ่งปนัก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น ส าหรบัผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการ

แปลงค่างบการเงนิในส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่สงูไป 
ลกัษณะข้อมูลค่ำใช้จ่ำย 
o การบนัทกึค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมของบรษิทัยอ่ยผดิพลาด 
o การบนัทกึค่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานของบรษิทัยอ่ยผดิพลาด 
o บรษิทัยอ่ยบนัทกึค่าใชจ้า่ยส่งเสรมิการขายต ่าไป 

ลกัษณะข้อมูลภำษี กำรลงทุน กำรจดัหำเงิน และอ่ืนๆ 
o สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
o ปรบัปรงุภาษเีงนิไดข้องปี ก่อนๆ ทีค่ านวณไวต้ ่าไป 
o ไมไ่ดบ้นัทกึรบัรูส้่วนเกนิทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
o บนัทกึเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและก าไร(ขาดทุน)สะสมต ่าไป 
o บรษิทัยอ่ยไดท้บทวนการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ 
o บรษิทัยอ่ยปรบัปรงุตน้ทุนของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน เป็นผลใหม้ขีาดทุนจาก

การเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรม 
o บรษิทัยอ่ยทบทวนการพจิารณาจ าแนกประเภทสญัญาเช่าของสนิทรพัย์ 

         
        จากตารางที ่6 การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาดซึง่จ าแนกเป็น 3 
กลุ่ม คอืความผดิพลาดทีเ่กดิจากรายได ้ ความผดิพลาดทีเ่กดิจากค่าใชจ้า่ย และความผดิพลาด
ทีเ่กดิจากภาษ ีการลงทุน การจดัหาเงนิ และอื่นๆ จะพบว่าความผดิพลาดทีเ่กดิจากรายไดแ้ละ
ค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่เกดิจากบรษิทัยอ่ย ส าหรบัความผดิพลาดทีเ่กดิจากภาษ ีการลงทุน การ
จดัหาเงนิ และอื่นๆ พบว่าแมจ้ะมคีวามหลากหลายแต่ส่วนใหญ่เกดิจากบรษิทัยอ่ยเช่นกนั  
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3.2 ผลการศกึษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการตรวจสอบสาเหตุทีแ่ทจ้รงิในการปรบังบ
การเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีนบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 3 กลุ่ม
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่มธุรกจิการเงนิ และกลุ่มทรพัยากร 
จากการตรวจสอบการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาดเพื่อหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ  
ตามแบบจ าลองการวจิยั ทีว่่า 
 

𝑅estatement amount =   𝛽0 + 𝛽1(Market value ) + 𝛽2( Leverage) 
                                       + 𝛽3(Loss) +  𝛽4(Market to book ratio) + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

โดยที ่
Restatement Amount     = จ านวนเงนิทีม่กีารปรบัแกย้อ้นหลงั 
Market Value     = ขนาดขององคก์ร 
Leverage     = ขนาดหนี้สนิขององคก์ร (หนี้สนิ/สนิทรพัยร์วม)  
Loss      = ผลประกอบการ แทนผลขาดทุน1 แทนผลผลก าไร 0  
Market to Book Ratio     = การเตบิโตของกจิการ 

         
        จากการตรวจสอบพบว่าบรษิทัตวัอยา่งทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความ
ผดิพลาดซึง่เป็นบรษิทัขนาดเลก็ และมจี านวนน้อย เพยีง 4 บรษิทัเท่านัน้ เนื่องจากตวัอยา่งทีใ่ช้
ทดสอบดงักล่าวมจี านวนน้อยกว่าตวัแปรอสิระ ผูว้จิยัจงึเลอืกใชว้ธิกีาร 2 วธิคีอื 
วธิกีารที ่1 การทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระ (Correlation Metrix) โดยการวเิคราะห์
ตวัแปรอสิระคู่ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัค่อนขา้งสงู เลอืกตวัแปรเพยีง 1 ตวัแปร เพื่อลดตวัแปรอสิระ 
แลว้จงึทดสอบโดยใช ้Regression ซึง่แสดงผลดงัตารางที ่7-8 
วธิกีารที ่2 การทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรทลีะคู่ โดยมสีมมตฐิานการวจิยั ขอ้ที ่5 ดงันี้ 

5.1 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดปี 2558 มี
ความสมัพนัธก์บัขนาดขององคก์รปี 2558 

5.2 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดปี 2558 มี
ความสมัพนัธก์บัขนาดของหนี้สนิปี 2558 

5.3 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดปี 2558 มี
ความสมัพนัธก์บัผลประกอบการปี 2558 

5.4 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดปี 2558 มี
ความสมัพนัธก์บัการเตบิโตของกจิการปี 2558 

        นอกจากวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิ
จากความผดิพลาด ในงบการเงนิปี 2558 กบั ตวัแปรอสิระต่างๆทลีะคู่ดงักล่าวแลว้ ผูว้จิยัยงั
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ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความ
ผดิพลาด กบัปจัจยัดงักล่าวของงบการเงนิปี 2557 เพื่อตรวจสอบว่า ตวัแปรอสิระดงักล่าวของ
งบการเงนิปี 2557 มคีวามสมัพนัธก์บับจ านวนทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความ
ผดิพลาดอยา่งตัง้ใจในปี 2558 หรอืไม ่โดยมมีขีอ้สมมตฐิานดงันี้  

5.5 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดปี 2558 มี
ความสมัพนัธก์บัขนาดขององคก์รปี 2557 

5.6 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดปี 2558 มี
ความสมัพนัธก์บัขนาดของหนี้สนิปี 2557 

5.7 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดปี 2558 มี
ความสมัพนัธก์บัผลประกอบการปี 2557 

5.8 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดปี 2558 มี
ความสมัพนัธก์บัการเตบิโตของกจิการปี 2557 

 ซึง่ผลการทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรทลีะคู่ดงักล่าว แสดงในตารางที ่9  
ผลจากวธิกีารที ่1  

         จากการทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระ (Correlation Metrix) โดยการวเิคราะห์
ตวัแปรอสิระคู่ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัค่อนขา้งสงู และเลอืกตวัแปรเพยีง 1 ตวัแปร เพื่อลดจ านวน
ตวัแปรอสิระ ผลการทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระดงักล่าว ดงัแสดงในตารางที ่ 
ตำรำงท่ี 7 กำรทดสอบควำมสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระ Correlations Metrix 

 

 
ผลการทดสอบทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระ ดงัแสดงในตารางที ่7  พบว่าตวั

แปรอสิระทีม่คีวามสมัพนัธก์นัสงู ดงันี้  
1) ผลประกอบการความสมัพนัธก์บั ขนาดขององคก์ร(Market Value)  
2) ผลประกอบการความสมัพนัธก์บั ขนาดของหนี้สนิ (Leverage ) 

Correlations Metrix 

 ผล
ประกอบการ 

ขนาดของ
องคก์ร 

ขนาดของ
หนี้สนิ 

การเตบิโต
ของกจิการ 

ผลประกอบการ 1    

ขนาดขององคก์ร .614 1   

ขนาดของหนี้สนิ .671 .336 1  

การเตบิโตของกจิการ .317 .937 .217 1 
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3) ขนาดขององคก์ร(Market Value) มคีวามสมัพนัธก์บั การเตบิโตของกจิการ(Market  
to Book Ratio  ) 

จากความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระ ทัง้ 3 คู่ ผูว้จิยัจงึเลอืกตวัแปรอสิระ 2 ตวัแปรคอื ผล
ประกอบการและการเตบิโตของกจิการ ใหค้งไวใ้นสมการ Regression Model ดงัแสดงสมการ 
ใหมด่งันี้  

𝑅estatement amount
=  𝛽0 + 𝛽1(Loss) + 𝛽2(Market to Book Ratio) + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 
ใช ้Regression Model ใหม ่ทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรของสมการดงักล่าว โดย

ใชบ้รษิทัตวัอยา่งทีพ่บว่ามกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากความผดิพลาด จ านวน 4 บรษิทั ซึง่
ผลจากการวเิคราะหโ์ดยใช ้Regression Model แสดงความสมัพนัธด์งัตารางที ่8 
         ตำรำงท่ี 8 แสดงควำมสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระและตวัแปรตำม 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตำม 
การปรบัการเงนิยอ้นหลงั 
Beta Coefficients 

ผลประกอบการ .633 
การเตบิโตของกจิการ -.817 
Adjusted R Square     = .220 
Sig = .510   
 
จากตารางที ่8 แสดงผลการทดสอบสมการโดยใช ้Regression Model พบว่าจ านวน

เงนิทีป่รบัยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาดมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกบัผลประกอบการ 
ในขณะทีจ่ านวนเงนิทีป่รบัยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาดมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนั
ขา้มกบัการการเตบิโตของกจิการ  

อาจกล่าวไดว้่ากจิการทีม่ผีลก าไรจากการด าเนินงานสงูจะยิง่มโีอกาสทีจ่ะปรบังบ
การเงนิจากสาเหตุความผดิพลาดสงูเช่นกนั ส าหรบัการเตบิโตของกจิการซึง่มคีวามสมัพนัธ์
ในทางตรงกนัขา้ม อาจกล่าวไดว้่า กจิการทีม่กีารเตบิโตสงู อาจจะปรบัยอ้นหลงัจากสาเหตุ
ความผดิพลาดน้อยลง   

อยา่งไรกต็าม ผลการทดสอบบรษิทักลุ่มตวัอยา่งพบว่า ค่า Sig = .510  แสดงใหเ้หน็ว่า
ความสมัพนัธท์ีก่ล่าวขา้งตน้มคีวามสมัพนัธท์ีไ่มอ่ยู่ในระดบันยัส าคญันอกจากนี้ ค่า Adjusted R 
Square 22 % แสดงใหเ้หน็ว่าสมการดงักล่าวอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
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ผลประกอบการและการเตบิโตของกจิการ กบัตวัแปรตามคอืจ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาด ไดเ้พยีง 22 % เท่านัน้ ซึง่ผูว้จิยัจงึศกึษาดว้ยวธิกีารที ่2 
ต่อไป คอืการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตามทลีะคู่ซึง่จะน าเสนอใน
ล าดบัต่อไป 
 
ผลจากวธิกีารที ่2 การทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรทลีะคู่ โดยมสีมมตฐิานการวจิยัและผล
การวเิคราะหด์งันี้ 
ตำรำงท่ี 9 แสดงผลกำรทดสอบควำมสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตำมทีละคู่  

 
สมมติฐำนกำรวิจยั 

ผลกำร
ทดสอบ 

ผลกำร
วิเครำะห ์

5.1 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความ   
     ผดิพลาดปี 2558 มคีวามสมัพนัธก์บัขนาดขององคก์รปี 2558 

-.50 ไม่สนบัสนุน
สมมตฐิาน 

5.2 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดปี 
2558 มคีวามสมัพนัธก์บัขนาดของหนี้สนิปี 2558 

0.62 สนับสนุน
สมมติฐำน 

5.3 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดปี 
2558 มคีวามสมัพนัธก์บัผลประกอบการปี 2558 

0.37 สนับสนุน
สมมติฐำน 

5.4 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดปี 
2558 มคีวามสมัพนัธก์บัการเตบิโตของกจิการปี 2558 

-0.62 ไม่สนบัสนุน
สมมตฐิาน 

5.5 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดปี 
2558 มคีวามสมัพนัธก์บัขนาดขององคก์รปี 2557 

-0.07 ไม่สนบัสนุน
สมมตฐิาน 

5.6 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดปี 
2558 มคีวามสมัพนัธก์บัขนาดของหนี้สนิปี 2557 

0.54 สนับสนุน
สมมติฐำน 

5.7 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดปี 
2558 มคีวามสมัพนัธก์บัผลประกอบการปี 2557 

0.43 สนับสนุน
สมมติฐำน 

5.8 จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความ5.8 ผดิพลาด
ปี 2558 มคีวามสมัพนัธก์บัการเตบิโตของกจิการปี 2557 

-0.40 ไม่สนบัสนุน
สมมตฐิาน 

 
จากตารางที ่ 9 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตามทลีะ

คู่ พบว่า จ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาด 2558 มี
ความสมัพนัธก์บัขนาดของหนี้สนิ ปีปจัจบุนัมากทีสุ่ด (0.62)และปีก่อน(0.54) และมี
ความสมัพนัธก์บัผลประกอบรองลงมา  อยา่งไรกต็ามพบจ านวนเงนิทีม่กีารปรบังบการเงนิ
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ยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาด 2558 ความสมัพนัธใ์นทางตรงกนัขา้มกบั ขนาดขององคก์ร
และการเตบิโตของกจิการ  

จากผลการทดสอบทัง้ 2 วธิกีาร มคีวามสอดคลอ้งกนั กล่าวคอืการปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกบัผลประกอบการ และมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัการเตบิโตของกจิการ อาจกล่าวไดว้่า องคก์รทีม่ผีลก าไร
จากการด าเนินงาน ยอ่มส่งผลใหม้กีารเตบิโตสงู และส่งผลใหก้ารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัลดลง 

 

2.3 ผลกำรสมัภำษณ์ผูส้อบบญัชี 
จากการสมัภาษณ์ คุณ ปกรณ์ เพญ็ภาคกุล7 ซึง่มปีระสบการณ์ตรวจสอบงบการเงนิของ

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เกีย่วกบัสาเหตุการปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีนฯ เนื่องจากสาเหตุความผดิพลาด เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่
แทจ้รงิว่าเกดิจากความตัง้ใจหรอืไม ่ซึง่ใหค้วามเหน็ว่า “การตรวจสอบว่าบรษิทัตัง้ใจหรอืไมเ่ป็น
สิง่ทีต่รวจสอบไดย้าก อยา่งไรกต็าม ถา้หากบรษิทัพบว่ามคีวามผดิพลาดเกดิขึน้แลว้แกไ้ข ยอ่ม
เป็นสิง่ทีด่กีว่าบรษิทัทีท่ราบว่าผดิพลาดแลว้ไมม่กีารแก้ไข ดงันัน้ การปรบังบการเงนิยอ้นหลงั
จากความผดิพลาดดงักล่าว ยอ่มเป็นการไมส่มควรหากด่วนสรปุว่าอาจเกดิจากความตัง้ใจ หรอื
การทุจรติ”  

นอกจากนี้ จากค าถามเกีย่วกบัลกัษณะขอ้มลูของการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจาก
สาเหตุความผดิพลาด ซึง่จากผลการตรวจสอบพบว่าความผดิพลาดส่วนใหญ่เกดิจากขอ้มลูของ
บรษิทัยอ่ย  ท่านกล่าวว่า “การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากความผดิพลาดแมว้่าสาเหตุจะเป็น
ความผดิพลาดจากบรษิทัย่อย แต่เป็นความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารสงูสุดทางดา้นการเงนิ 
(Chief Financial Officer: CFO) ของบรษิทัใหญ่  ซึง่บรษิทัจะรูต้ ัง้แต่เริม่แรกว่ามคีวามผดิพลาด  
ดงันัน้ก่อนการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั CFO และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั จะตอ้งปรกึษาหารอืกนั
เกีย่วกบัการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาด ตลอดจนระดบันัยส าคญัของ
ความผดิพลาดดงักล่าว เนื่องจากการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัอาจก่อใหเ้กดิความไม่ไวว้างใจ 

                                                 
7
 คุณ ปกรณ์ เพญ็ภาคกุล ปจัจุบนัเป็นอาจารยพ์เิศษในมหาวทิยาลยัรฐัและเอกชน และเป็นกรรมการใน
คณะอนุกรรมการก าหนดจรรยาบรรณของสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์เคยด ารงต าแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบ และ รองประธานคณะกรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นการศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัช ีของ 
สภาวชิาชพีบญัชฯี  ตลอดจนเป็นผูม้ปีระสบการณ์วชิาชพีบญัช ี ปฏบิตังิานสอบบญัชเีป็นเวลาเกอืบ ๓๐ ปี 
ตัง้แต่ปีพ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๓๙ กบั ส านกังานสอบบญัช ีและทีป่รกึษาธุรกจิ ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์(Price 
Waterhouse) ซึง่มเีครอืขา่ยปฏบิตังิานทัว่โลก 
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และความไม่น่าเชื่อถอืต่อบรษิทัและต่อผูส้อบบญัช ีอยา่งไรกต็ามควรมกีารตรวจสอบยอ้นหลงั
ว่าความผดิพลาดดงักล่าวเกดิจากผูส้อบบญัชที่านเดมิ หรอื ทราบว่ามคีวามผดิพลาดเกดิขึน้
หลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงตวัผูส้อบหรอืส านกังานสอบบญัช ีหรอืไม่” นอกจากนี้ “ ควรจะมกีาร
ตดิตามข่าวสาร ของบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงั จาก ขา่วในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยในช่วงประมาณ 60 วนั ก่อนเผยแพรง่บการเงนิ”  ตลอดจน “ ควรดผูลจากการเปลีย่นแปลง
ราคาหุน้เพื่อดกูารตอบสนองของนกัลงทุนหลงัจากมกีารเผยแพรง่บการเงนิดงักล่าว” คุณ 
ปกรณ์ เพญ็ภาคกุล กล่าว  

จากผลการสมัภาษณ์ดงักล่าว และจากการตรวจสอบหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีพ่บว่ามกีาร
ปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาดเพยีง 4 บรษิทัเท่านัน้จากกลุ่มบรษิทั
ประชากร จ านวน 139 บรษิทั จงึอาจกล่าวไดว้่าทัง้ CFO และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส่วนใหญ่มี
ความรบัผดิชอบในการเผยแพรง่บการเงนิต่อสาธารณะชน และหากจะตอ้งมกีารปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงั กก็ระท าดว้ยความรอบคอบเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ต่อนกัลงทุน อาจกล่าวไดว้่า การ
ปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระท า
เพื่อใหง้บการเงนิมคีุณภาพ เพื่อสรา้งความไวว้างใจและความน่าเชื่อถอืในการเผยแพรง่บ
การเงนิของบรษิทัและผูส้อบบญัช ี
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บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

        จากการศกึษาสาเหตุและลกัษณะการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศไทยใน 
กลุ่มอุตสาหกรรม 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทรพัยากร กลุ่มเทคโนโลย ีและกลุ่มธุรกจิการเงนิ เพื่อ
ตรวจสอบสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัและลกัษณะขอ้มลูทีป่รบัยอ้นหลงั ตลอดจน
เปรยีบเทยีบขนาดและผลประกอบการของบรษิทัทีป่รบัยอ้นหลงั สามารถน าเสนอขอ้สรปุ 
อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

สรปุผลกำรวิจยั 
1. วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั   

 งานวจิยัน้ีเพื่อศกึษาสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั ของบรษิทัจดทะเบยีนบรษิทัใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มทรพัยากร กลุ่มเทคโนโลย ี
และกลุ่มธุรกจิการเงนิ งบการเงนิปี 2557-2558  และเพื่อเปรยีบเทยีบขนาดและผลประกอบของ
การบรษิทัทีป่รบังบการเงนิจากสาเหตุการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีและความผดิพลาด ทัง้ 3 
กลุ่มอุตสาหกรรมดงักล่าว โดยตรวจสอบงบการเงนิปี 2555-2558 นอกจากนี้ ได้วิเคราะห์
ลกัษณะขอ้มลูทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดของบรษิทัจดทะเบยีนฯ
ทัง้ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ส าหรบังบการเงนิปี 2558 โดยจ าแนกลกัษณะขอ้มลูเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 
กลุ่มแกไ้ขขอ้มลูเกีย่วกบัรายได ้กลุ่มแกไ้ขขอ้มลูเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ย และกลุ่มแกไ้ขขอ้มลูเกี่ยวกบั
ภาษี การลงทุน การจดัหาเงนิ และอื่นๆ ตลอดจน เสนอแนะแนวทางการตรวจสอบสาเหตุที่
แทจ้รงิในการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
3 กลุ่มอุตสาหกรรมดงักล่าว   
 

2. ผลกำรวิเครำะหข้์อมลู 
1) ลกัษณะขอ้มลูทัว่ไป 

บรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย จากบรษิทัประชากร 139 บรษิทั พบว่าบรษิทัตวัอยา่งทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัในงบ
การเงนิปี 2557-2558 มจี านวน 45 บรษิทัจ าแนกเป็นบรษิทัขนาดเลก็ จ านวน 33 บรษิทั (73%) 
และบรษิทัขนาดใหญ่ จ านวน 12 บรษิทั (27%) และพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมทีป่รบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัมากทีสุ่ด ทัง้ 2 ปี คอืกลุ่มทรพัยากร ส าหรบัส าหรบักลุ่มเทคโนโลยมีจี านวนบรษิทัที่
ปรบังบยอ้นหลงัใกลเ้คยีงกนัทัง้2 ปี  แต่ทีน่่าสนใจคอืบรษิทักลุ่มธุรกจิการเงนิซึง่มกีารปรบังบ
การเงนิมากขึน้ในปี 2558  

DPU



-40- 
 
 

2) ผลการศกึษาสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั  
ผลการศกึษาสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 3 กลุ่มอุตสาหกรรม เกีย่วกบัสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั
ของบรษิทักลุ่มตวัอยา่ง ทัง้ 2 ปี คอื ปี2557-2558  พบว่า สาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั
มากทีสุ่ดในงบการเงนิปี 2557 คอืสาเหตุจากการปรบัใชม้าตรฐานฉบบัใหม ่รองลงมาเกดิจาก
การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีซึง่กลุ่มทรพัยากร มกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีม่สีาเหตุจาก
การปรบัใชม้าตรฐานมากทีสุ่ด ส าหรบักลุ่มเทคโนโลย ีมกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีม่สีาเหตุ
จากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชมีากทีสุ่ด อยา่งไรกต็ามในปี 2557 พบว่ามกีารปรบังบ
การเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดเพยีงกลุ่มเดยีวคอืกลุ่มทรพัยากร แต่ในปี 2558 กลุ่ม
อุตสาหกรรมทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีม่สีาเหตุจากการปรบัใชม้าตรฐานมากทีสุ่ด คอื
กลุ่มธุรกจิการเงนิ รองลงมาคอืกลุ่มทรพัยากร และทีน่่าสนใจคอืในงบการเงนิปี 2558 กลุ่ม
เทคโนโลยมีกีารปรบัแกย้อ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดมากขึน้  

เมือ่ศกึษาสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั เฉพาะงบการเงนิปี 2558 จ าแนกตาม
ขนาดของบรษิทัพบว่าการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทักลุ่มตวัอยา่งพบมากที่สุดในบรษิทั
ขนาดเลก็มากกว่าขนาดใหญ่ ซึง่ในกลุ่มขนาดเลก็พบมากทีสุ่ดในสาเหตุการปรบัใชม้าตรฐาน
ฉบบัใหม ่(45%) รองลงมาเกดิจากความผดิพลาด (18%) และสาเหตุการปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัน้อยทีสุ่ดเกดิจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี(9%) จะเหน็ว่าสาเหตุจากความ
ผดิพลาดสงูขึน้ในงบการเงนิปี 2558 ซึง่เกดิขึน้ในบรษิทัขนาดเลก็  

ส าหรบับรษิทักลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่พบสาเหตุการปรบัใชม้าตรฐานใหม่มากทีสุ่ด 
(23%) รองลงมาเกดิจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีในบรษิทั (13%) ซึง่สาเหตุดงักล่าว
คลา้ยกบับรษิทัขนาดเลก็ แต่ทีน่่าสนใจคอืไมพ่บการปรบังบยอ้นหลงัจากสาเหตุจากความ
ผดิพลาดในบรษิทักลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ จากผลการศกึษานี้ พบว่าในงบการเงนิปี 2558บรษิทั
ขนาดเลก็มกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาดมากกว่าบรษิทัขนาดใหญ่ 
นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมทีพ่บว่ามกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัมากทีสุ่ดสาเหตุจากการปรบั
ใชม้าตรฐานฉบบัใหมค่อืกลุ่มธุรกจิการเงนิ 

3) ผลการศกึษาขนาดและผลประกอบของการบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัซึง่เกดิจาก
สาเหตุการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีและความผดิพลาด 

        จากการศกึษาขนาดและผลประกอบของการบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัซึง่เกดิจาก
สาเหตุการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีและความผดิพลาด ในงบการเงนิปี 2558 ทัง้ 3 กลุ่ม
อุตสาหกรรม พบว่า มจี านวน 9 บรษิทั จ าแนกเป็นบรษิทัขนาดเลก็ 6 บรษิทัและบรษิทัขนาด
ใหญ่ 3บรษิทั ซึง่ในงบการเงนิปี 2558 บรษิทัขนาดเลก็ทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัส่วนใหญ่
มผีลก าไรจากการด าเนินงาน (5/6บรษิทั) อยา่งไรกต็าม พบว่าทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัมทีัง้ 2 
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บรษิทัแมจ้ะมผีลก าไรในงบการเงนิปี 2558 แต่มผีลการด าเนินงานขาดทุน ในปี 2557  อาจ
กล่าวไดว้่าบรษิทัตวัอยา่งขนาดเลก็ทีม่ผีลขาดทุนในปีปจัจุบนัและผลขาดทุนยอ้นหลงั ปรบังบ
การเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุการเปลีย่นแปลงนโยบาย และความผดิพลาด จ านวน (3/6 บรษิทั)  

ส าหรบักลุ่มบรษิทัขนาดใหญ่ซึง่ม ี3 บรษิทั พบว่า การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัแมจ้ะ

เป็นบรษิทัทีม่ผีลก าไรในปจัจบุนั แต่มผีลการด าเนินงานขาดทุนในปีก่อนๆ (2/3 บรษิทั) ซึง่

สดัส่วนดงักล่าวสงูกว่าการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัขนาดเลก็ 

จะเหน็ว่าการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีและ
ความผดิพลาด ในงบการเงนิปี 2558  บรษิทัปรบังบการเงนิยอ้นหลงัส่วนใหญ่ เป็นบรษิทัทีม่ผีล
ขาดทุนจากการด าเนินงาน (5/9 บรษิทั) ซึง่อาจจะเป็นผลขาดทุนในปีปจัจบุนัหรอืผลขาดทุน
ยอ้นหลงั และพบว่าบรษิทัขนาดใหญ่ทีม่ผีลการด าเนินงานขาดทุน มสีดัส่วนการปรบัยอ้นหลงั
มากกว่าบรษิทัทีม่กี าไร ในขณะทีก่ารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัขนาดเลก็ทีม่ผีลขาดทุน
จะมสีดัส่วนเท่ากนักบับรษิทัทีม่ผีลก าไรจากการด าเนินงาน   

4) ผลการวเิคราะหล์กัษณะขอ้มลูทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงั 
จากการวเิคราะหล์กัษณะขอ้มลูทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความ

ผดิพลาดของบรษิทัจดทะเบยีนบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทัง้ 3 กลุม่
อุตสาหกรรม จ าแนกลกัษณะการแกไ้ขขอ้มลูการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความ
ผดิพลาดใน 3 กลุ่มคอื ลกัษณะขอ้มลูกลุ่มรายได้  ลกัษณะขอ้มลูกลุ่มค่าใชจ้่าย และลกัษณะ
ขอ้มลูกลุ่มภาษ ีการลงทุน การจดัหาเงนิ และอื่นๆ  

4.1 ลกัษณะขอ้มลูกลุ่มรายได้  ไดแ้ก่ การบนัทกึรายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิทั
ยอ่ย ก าไร (ขาดทุน) จากการรว่มคา้ทีร่บัรูต้ามวธิสี่วนไดเ้สยีสงูไป การแบ่งปนั
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น ส าหรบัผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า
งบการเงนิในส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่สูงไป 

4.2 ลกัษณะขอ้มลูกลุ่มค่าใชจ้า่ย ไดแ้ก่ การบนัทกึค่าใชจ้า่ยในการซ่อมแซมของ
บรษิทัยอ่ยผดิพลาด การบนัทกึค่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานของบรษิทัยอ่ย
ผดิพลาด บรษิทัยอ่ยบนัทกึค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขายต ่าไป 

4.3 ลกัษณะขอ้มลูกลุ่มภาษ ีการลงทุน การจดัหาเงนิ และอื่นๆ ไดแ้ก่      สนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีปรบัปรงุภาษเีงนิไดข้องปี ก่อนๆ ทีค่ านวณไวต้ ่าไป 
ไมไ่ดบ้นัทกึรบัรูส้่วนเกนิทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม บนัทกึเงนิลงทุนในบรษิทั
รว่มและก าไร(ขาดทุน)สะสมต ่าไป บรษิทัยอ่ยไดท้บทวนการดอ้ยค่าของ
สนิทรพัย ์บรษิทัยอ่ยปรบัปรงุตน้ทุนของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน เป็นผล
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ใหม้ขีาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรม บรษิทัยอ่ยทบทวนการพจิารณา
จ าแนกประเภทสญัญาเช่าของสนิทรพัย์  

        จากลกัษณะขอ้มลูการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัสาเหตุจากความผดิพลาดพบว่าส่วนใหญ่
ความผดิพลาดลกัษณะขอ้มลูของรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยเกดิจากบรษิทัยอ่ย ในขณะทีล่กัษณะ
ขอ้มลูความผดิพลาดเกีย่วกบัลกัษณะการแกไ้ขขอ้มลูกลุ่มภาษ ีการลงทุน การจดัหาเงนิ ส่วน
ใหญ่เกดิจากสาเหตุ สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีปรบัปรงุภาษเีงนิไดข้องปี ซึง่สาเหตุ
เกดิจากบรษิทัใหญ่     

5) ผลจากการตรวจสอบหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ เพื่อเสนอแนะแนวทางการตรวจสอบ 
        การสาเหตุทีแ่ทจ้รงิจากการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดซึง่งานวจิยัน้ี
ใชแ้บบจ าลองการวจิยั เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิในการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจาก
สาเหตุความผดิพลาดของบรษิทัจดทะเบยีนบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 3 กลุ่ม
อุตสาหกรรม จากการตรวจสอบพบว่าบรษิทัตวัอยา่งทีม่กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุ
ความผดิพลาดมจี านวนน้อย เพยีง 4 บรษิทัเท่านัน้ เนื่องจากตวัอยา่งทีใ่ชท้ดสอบมจี านวนน้อย
กว่าตวัแปร ผูว้จิยัมแีนวทางการแกป้ญัหาดงักล่าว 2 วธิคีอื 1) การทดสอบความสมัพนัธข์องตวั
แปรอสิระ (Correlation Metrix) โดยการวเิคราะหม์ตีวัแปรอสิระคู่ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัค่อนขา้ง
สงู เลอืกตวัแปรเพยีง 1 ตวัแปร เพื่อลดตวัแปรอสิระ แลว้ทดสอบโดยใช ้Regression Model ซึง่ 
จากการทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระ ผูว้จิยัจงึเลอืกตวัแปรอสิระ 2 ตวัแปรคอื ผล
ประกอบการและการเตบิโตของกจิการ ใหค้งไวใ้นสมการ Regression Model  และ วธิทีี ่2) 
การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอสิระทลีะคู่ 
        ผลจากวธิทีี ่1 ซึง่ผูว้จิยัจงึเลอืกตวัแปรอสิระ 2 ตวัแปรคอื ผลประกอบการและการเตบิโต
ของกจิการ การวเิคราะหม์คีวามสมัพนัธโ์ดยใช ้Regression Model พบว่าผลประกอบการส่งผล
อยา่งไม่มนีัยส าคญัต่อการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั แสดงใหเ้หน็ว่าผลประกอบการทีก่ าไรส่งผล
ใหเ้กดิการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั ในขณะที ่การเตบิโตของกจิการมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
ตรงกนัขา้ม กบัการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ากจิการทีม่กีารเตบิโตของกจิการ
สงูจะมกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากความผดิพลาดต ่า  

ผลจากวธิกีารที ่2 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอสิระทลีะคู่  
สามารถจ าแนกการวเิคราะหไ์ด ้2 กลุ่มคอื กลุ่มทีส่นบัสนุนสมมตฐิาน และกลุ่มทีไ่ม่สนบัสนุน
สมมตฐิาน 

5.1 กลุ่มทีส่นบัสนุนสมมตฐิาน เป็นกลุ่มทีพ่บว่าตวัแปรตามและตวัแปรอสิระมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ไดแ้ก่ ความสมัพนัธร์ะหว่างการปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาด  กบั ขนาดของหนี้สนิ และผลประกอบการ 
ซึง่ความสมัพนัธด์งักล่าวอาจกล่าวไดว้่า องคก์รทีม่หีนี้สนิสงูมโีอกาสทีจ่ะปรบังบ
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การเงนิยอ้นหลงัจากความผดิพลาดสงู และ องคก์รทีม่ผีลก าไรจากการ
ด าเนินงาน มโีอกาสทีจ่ะปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากความผดิพลาดสงู 

5.2 กลุ่มทีไ่มส่นบัสนุนสมมตฐิานเป็นกลุ่มทีพ่บว่าตวัแปรตามและตวัแปรอสิระมี
ความสมัพนัธก์นัในทศิทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่  ความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนั
ขา้มระหว่างการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาด  กบัขนาดของ
องคก์ร และการเตบิโตของกจิการ  ซึง่ความสมัพนัธด์งักล่าวอาจกล่าวไดว้่า
องคก์รขนาดใหญ่จะมโีอกาสในการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากความผดิพลาด
ลดลง และ องคก์รทีม่กีารเตบิโตสงูจะมโีอกาสการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจาก
ความผดิพลาดลดลง 

        จากผลการทดสอบทัง้ 2 วธิกีาร มคีวามสอดคลอ้งกนั กล่าวคอืการปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัผลประกอบการ และมี
ความสมัพนัธต์รงกนัขา้มกบัการเตบิโตของกจิการ ซึง่ ผลจากความสมัพนัธข์องตวัแปรดงักล่าว 
อาจสรุปไดว้่า ผลก าไรจากการด าเนินงานส่งผลต่อการเตบิโตของกจิการ และกจิการทีม่กีาร
เตบิโตสงูจะมกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาดลดลง จากความสมัพนัธ์
ดงักล่าว อาจกล่าวไดว้่า กจิการทีม่ผีลการด าเนินงานขาดทุน อาจเป็นสาเหตุใหม้กีารปรบังบ
การเงนิยอ้นหลงัสาเหตุจากความผดิพลาดดงักล่าว 

6) ผลการสมัภาษณ์ผูส้อบบญัช ี
จากการสมัภาษณ์ คุณ ปกรณ์ เพญ็ภาคกุล ซึง่ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการปรบังบการเงนิ

ยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาด ว่า “การตรวจสอบว่าบรษิทัตัง้ใจหรอืไมเ่ป็นสิง่ทีต่รวจสอบ
ไดย้าก อยา่งไรกต็าม ถา้หากบรษิทัพบว่ามคีวามผดิพลาดเกดิขึน้แลว้แกไ้ข ยอ่มเป็นสิง่ทีด่กีว่า
บรษิทัทีท่ราบว่าผดิพลาดแลว้ไมม่กีารแกไ้ข เป็นการไมส่มควรหากด่วนสรปุว่าอาจเกดิจาก
ความตัง้ใจ หรอืการทุจรติ” นอกจากนี้ จากค าถามเกีย่วกบัลกัษณะขอ้มลูของการปรบังบ
การเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาด ซึง่จากผลการตรวจสอบพบว่าความผดิพลาดส่วน
ใหญ่เกดิจากขอ้มลูของบรษิทัยอ่ย  ท่านกล่าวว่า “การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากความ
ผดิพลาดแมว้่าสาเหตุจะเป็นความผดิพลาดจากบรษิทัย่อย แต่เป็นความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร
สงูสุดทางดา้นการเงนิ (Chief Financial Officer: CFO) ของบรษิทัใหญ่  ซึง่เชื่อว่า CFO และ
ผูส้อบบญัช ี ไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัอาจก่อใหเ้กดิ
ความไมไ่วว้างใจ และความไมน่่าเชื่อถอืต่อบรษิทัและต่อผูส้อบ” คุณ ปกรณ์ เพญ็ภาคกุล กล่าว  

จากผลการสมัภาษณ์ และผลจากการตรวจสอบหลกัฐานเชงิประจกัษ์จากกลุ่มบรษิทั
ประชากร จ านวน 139 บรษิทั ซึง่มบีรษิทักลุ่มตวัอยา่ง 45 บรษิทั ทีพ่บว่ามกีารปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาดเพยีง 4 บรษิทัเท่านัน้ จงึอาจกล่าวไดว้่าทัง้ CFO และผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัส่วนใหญ่มคีวามรบัผดิชอบในการเผยแพรง่บการเงนิต่อสาธารณะชน และหาก
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จะตอ้งมกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงั กก็ระท าดว้ยความรอบคอบเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ต่อนกั
ลงทุน อาจกล่าวไดว้่า การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย กระท าเพื่อใหง้บการเงนิมคีุณภาพ เพื่อสรา้งความไวว้างใจและความน่าเชื่อถอื
ในการเผยแพรง่บการเงนิของบรษิทัและผูส้อบบญัช ี

อภิปรำยผล  
        จากการศกึษาการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพื่อศกึษาสาเหตุรายการที่มกีารปรบังบการเงนิย้อนหลงัของบรษิัทจดทะเบยีน 
และศกึษาลกัษณะขอ้มลูทีม่กีารปรบังบการเงนิ กลุ่มอุตสาหกรรม 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทรพัยากร 
กลุ่มเทคโนโลย ี และกลุ่มธุรกจิการเงนิ ซึ่งก าหนดตวัแปรอสิระส่งผลต่อการปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงั 3 ตวัแปรคอื1) การปรบัใชม้าตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ 2) การเปลีย่นแปลงนโยบาย
บญัช ีและ 3) ความผิดพลาด นอกจากนี้ยงัศึกษาขนาดและผลประกอบการของบรษิัทกลุ่ม
ตวัอย่างดงักล่าว ซึ่งผลการศึกษา สาเหตุและลกัษณะของการปรบังบการเงนิย้อนหลงัของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้จิยัอภปิรายผลการวจิยัตามสมมตฐิาน
ทีก่ าหนดไวม้ดีงันี้   
        สมมตฐิานขอ้ที ่1 ทีว่่า “สาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากการปรบัใช้
มาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ของบรษิทัขนาดใหญ่มกีารปรบัมากกว่าบรษิทัขนาดเลก็” 
ผลการวจิยัพบว่าสาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุการปรบัใชม้าตรฐานบญัชขีอง
บรษิทัขนาดเลก็มากกว่าขนาดใหญ่ ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐำนงำนวิจยัทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้ 
Wang, Young, and Zhuang  (2007)  กล่าวว่า แมว้่าการปรบัใชม้าตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่
จะท าใหก้ารพยากรณ์ของนักวเิคราะหแ์ละสภาพแวดลอ้มดา้นขอ้มลูข่าวสารสาธารณะมคีุณภาพ
เพิม่ขึน้ และผลกระทบดงักล่าวจะมมีากขึน้หากการการปรบัใชม้าตรฐานใหมเ่กดิจากการบงัคบั
มากกว่าความสมคัรใจ และพบว่าผลกระทบมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ อาจกล่าวไดว้่า
เนื่องจาก ในบรบิทของประเทศไทย บรษิทัขนาดเลก็มคีวามพยายามทีจ่ะปรบัใช้มาตรฐานใหม่
มากกว่าบรษิทัขนาดใหญ่ เพื่อตอ้งการใหน้กัลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัรูว้่า
ถงึแมว้่าจะเป็นบรษิทัขนาดเลก็แต่ขอ้มลูของบรษิทัมคีุณภาพมากกว่า ซึง่ควรศกึษาต่อไปว่านกั
ลงทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ตอบสนองอยา่งไรต่อการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากการปรบั
ใชม้าตรฐานใหม่ของบรษิทั 

สมมตฐิานขอ้ที ่2 ทีว่่า “สาเหตุการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาด
ของบรษิทัขนาดเลก็มมีากกว่าบรษิทัขนาดใหญ่”  ผลการวจิยัพบว่าสาเหตุการปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัทีเ่กดิจากความผดิพลาดของบรษิทัขนาดเลก็มมีากกว่าบรษิทัขนาดใหญ่ ซึง่
สอดคล้องกบัสมมติฐำนงำนวิจยัทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องจากระบบการควบคุมภายในของ
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บรษิทัขนาดเลก็มคีวามบกพรอ่งมากกว่า ซึง่ Wang (2013) พบว่าบรษิทัทีม่จีดุอ่อนการควบคุม
ภายในระดบับรษิทัอย่างมสีาระส าคญัมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัมากกว่า 
อยา่งไรกต็ามงานวจิยัน้ีพบว่าการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาดมเีพยีง 4 
บรษิทั ซึง่เป็นบรษิทัขนาดเลก็ทัง้หมด งานวจิยัในอนาคตจงึควรศกึษาขอ้มลูในช่วงก่อนการ
เผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบังบการเงนิของบรษิทัจากขา่วในต่างในตลาดหลกัทรพัย์ เพื่อตรวจสอบ
ระบบการก ากบัดแูละกจิการจากตลาดหลกัทรพัย์ๆ  และระบบการควบคุมภายในของบรษิทั
ดงักล่าว เพื่อตรวจสอบสาเหตุทีแ่ทจ้รงิดงักล่าว ตลอดจน การตรวจสอบการตอบสนองของนกั
ลงทุนทีม่ต่ีอการปรบังบยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาด หลงัจากทีม่กีารเผยแพร่งบการเงนิ
แลว้  
 สมมตฐิานขอ้ที ่3ทีว่่า “ บรษิทักลุ่มตวัอย่างทีม่ผีลประกอบการขาดทุนมกีารปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัช ีและความผดิพลาด มากกว่าบรษิทัที่มผีล
ประกอบการทีม่กี าไร” ผลการวจิยัพบว่าบรษิทักลุ่มตวัอย่างทีม่ผีลประกอบการมีขาดทุนปรบังบ
การเงนิยอ้นหลงัมากกว่าบรษิทัที่มผีลประกอบการที่มผีลก าไร ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐำน
งำนวิจยัทีก่ าหนดไว ้แมว้่าผลการตรวจสอบพบว่าปีทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัจะมีผลก าไรจาก
การด าเนินงาน แต่พบว่าบรษิัทดงักล่าวมผีลขาดทุนจากการด าเนินงานของปีก่อนๆ จงึอาจ
กล่าวไดว้่าการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัไม่ใดเ้กดิจากผลขาดทุนจากปีปจัจุบนัเท่านัน้
แต่อาจเกิดจากผลขาดทุนจากปีก่อนด้วย ซึ่งการตรวจสอบเพยีงแค่ปีปจัจุบนัเท่านัน้อาจไม่
เพยีงพอเน่ืองจากผลการด าเนินงานในปจัจบุนัไดร้บัการปรบัยอ้นหลงัแลว้ ซึง่งานวจิยัน้ีไดม้กีาร
ตรวจสอบยอ้นหลงัตัง้แต่งบการเงนิปี 2555-2558 จงึพบว่าหลกัฐานเชงิประจกัษ์สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีก่ าหนดไว้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Scholz (2014) พบว่าประมาณ 50 % 
ของบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัมผีลการด าเนินงานขาดทุนสุทธคิ่อนขา้งมาก  
 สมมตฐิานขอ้ที ่4ทีว่่า “ลกัษณะขอ้มลูของบรษิทัทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุ
ความผดิพลาดมลีกัษณะขอ้มลูมลีกัษณะแตกต่างกนั” ผลการวจิยัพบว่าบรษิทักลุ่มตวัอยา่งมี
ลกัษณะขอ้มลูของบรษิทัทีเ่กดิจากความผดิพลาดของบรษิทัจดมลีกัษณะขอ้มลูมลีกัษณะที่
แตกต่างกนัซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐำนงำนวิจยัทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้เนื่องจากบรษิทัทีพ่บว่ามี
การปรบังบงบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาด มลีกัษณะขอ้มลูแตกต่างกนัตามที่
ก าหนดไวม้ ี3 กลุ่ม คอื ลกัษณะขอ้มลูเกีย่วกบัรายได ้ ลกัษณะขอ้มลูเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ย และ 
ลกัษณะขอ้มลูเกีย่วกบัภาษ ีการลงทุน การจดัหาเงนิ และอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Scholz (2014) พบว่า ลกัษณะขอ้มลูทีม่กีารปรบัยอ้นหลงัมคีวามแตกต่างกนัซึง่พบมากทีสุ่ดใน
ขอ้มลูทีม่ลีกัษณะเป็นคา่ใชจ้่าย รองลงมาคอืหนี้สนิและตราสารอนุพนัธ ์และอนัดบัที3่ คอื 
รายได ้ 
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 นอกจากนี้จากการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัที่ เกดิจาก
ความผดิพลาดกบัตวัแปรอสิระ ได้แก่ ขนาดขององคก์ร ขนาดของหนี้สนิ ผลประกอบการ และ
การเตบิโตของกจิการ โดยการใช ้Regression Model  สามารถจ าแนกความสมัพนัธด์งักล่าวได้
เป็น 2 กลุ่มคอื 

1. กลุ่มที่พบว่าปรบังบการเงินย้อนหลงัจากความผิดพลาดมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดยีวกนั ไดแ้ก่ ขนาดของหนี้สนิ และผลประกอบการ 
1.1 การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัมคีวามสมัพนัธก์นั กบัขนาดหนี้สนิ ซ่ึงสอดคล้อง

กบัสมมติฐำน อาจเนื่องจาก บรษิทัทีม่หีนี้สนิจ านวนมากมคีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งรกัษาเงือ่นไขหนี้สนิ ( Debt Covenant) เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Dechow, Ge, Larson, & Sloan (2011) กล่าวว่า 
ถา้องคก์รตอ้งจดัหาเงนิ ( Financing) การเปิดเผยขอ้มลูทางการบญัชขีดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิจะมเีพิม่ขึน้ ดงันัน้งานวจิยันี้จงึเชื่อว่ากจิการทีม่หีนี้สนิสงู จะยิง่มี
ความพยายามทีจ่ะรกัษาระดบัเงือ่นใขหนี้สนิ ( Debt Covenant) มโีอกาสทีจ่ะ
เปิดเผยขอ้มลูขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอยา่งมสีาระส าคญัมากกว่า  

1.2 การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัมคีวามสมัพนัธก์นั กบัผลประกอบการ ซึง่ไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐำนงำนวิจยั แมว้่า จากขอ้สมมตฐิานทีว่่า บรษิทัทีม่ผีล
การด าเนินงานทีข่าดทุนมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกบัการปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงั  แต่โดยขอ้เทจ็จรงิพบว่า บรษิทักลุ่มตวัอยา่งทีท่ ัง้หมดปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัจากความผดิพลาดมผีลก าไรจากการประกอบการ   และจากการ
ตรวจสอบพบว่า การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากความผดิพลาด มี
ความสมัพนัธก์บัผลประกอบการ  อาจเนื่องจากการบรหิารก าไรของกจิการซึง่ 
Richardson,Tuna and Wu (2002) พบว่า กจิการทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัมี
ความคาดหวงัจากตลาดสงูว่าจะมกี าไรสงูขึน้ในอนาคต และมหีนี้สนิสงู  
นอกจากนี้มแีรงจงูใจทีส่ าคญัใหม้กีารสรา้งตวัเลขก าไรใหเ้ป็นไปในทศิทางที่
ตอ้งการ หรอืการบรหิารก าไร (Earnings Manipulation ) เมือ่ตอ้งการจดัหา
เงนิทุนทีม่ตี้นทุนต ่า และกจิการทีป่รบังบการเงนิยอ้นหลงัพยายามทีจ่ะ
รกัษาการเตบิโตของก าไรอยา่งต่อเนื่อง ตลอดจนแรงกดดนัทีไ่ดร้บัจากตลาด
หลกัทรพัยใ์นการปรบัใชม้าตรฐานใหม ่และสุดทา้ยขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัเกณฑค์ง
คา้งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มลูเกณฑค์งคา้งทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานและ
การลงทุน ซึง่เป็นตวัชีว้ดัทีส่ าคญัในการบรหิารก าไร 

2. กลุ่มทีพ่บว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ ขนาดขององคก์ร และการ
เตบิโตของกจิการ 
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2.1 การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางตรงกนัขา้มกบั ขนาด
ขององคก์ร ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐำนงำนวิจยั อาจเนื่องจาก การก ากบั
ดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัที่มขีนาดใหญ่กว่าย่อมมโีอกาสใน
การติดตามผลเพื่อเพิ่มคุณภาพของการรายงานทางการเงินขององค์กรได้
มากกว่า (Raghunandan & Rama (2007 อา้งถงึ SEC 2003b) 

2.2 การปรบังบการเงนิย้อนหลงัมคีวามสมัพนัธ์กนัในทศิทางตรงกนัข้ามกบัการ
เตบิโตของกจิการ ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐำนงำนวิจยัอาจเนื่องจาก การ
เตบิโตของกจิการไม่ไดแ้สดงถงึสญัญาณเตอืนภยัที่ชีใ้ห้เหน็การทุจรติเสมอไป 
และองคก์รที่มกีารเตบิโตสูงทีม่กีารก ากบัดูแลทีด่จีากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ย่อมลด การปรบังบการเงนิย้อนหลงัจากความผดิพลาด (Raghunandan & 
Rama (2007 อา้งถงึ SEC 2003b) 

        อย่างไรก็ตาม จากความสมัพนัธ์ทัง้ 2 กลุ่มดงักล่าวขา้งต้น อาจกล่าวไดว้่า เมื่อกจิการมี
ผลก าไรจากการด าเนินงาน ย่อมส่งผลต่อการเตบิโตของกจิการ และเมื่อกจิการมกีารเตบิโตสูง
กจิการกม็กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากความผดิพลาดน้อยลง ซึง่กจิการทีม่กีารเตบิโตสูงอาจ
มรีะบบการก ากบัดแูลทีด่ ีไมม่จีดุอ่อนเกีย่วกบัระบบการควบคุมของอยา่งมนียัส าคญั   

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัทีพ่บและการน าผลการวจิยัไปใช ้ 
       จากการศกึษาสาเหตุและลกัษณะของขอ้มลูการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์3 กลุ่มอุตสาหรรม จ านวน 139 บรษิทั พบว่างบการเงนิปี 2557 มี
การปรบังบการเงนิยอ้นหลงั จ านวน 31 บรษิทั และลดลงในงบการเงนิปี 2558 เพยีงจ านวน 24 
บรษิทั ซึง่การปรบังบการเงนิยอ้นหลงัในงบการเงนิปี 2558 เกดิจากสาเหตุการปรบัใชม้าตรฐาน
ใหม ่จ านวน 15 บรษิทั สาเหตุจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี5  บรษิทั และ สาเหตุจาก
ความผดิพลาด 4  บรษิทั และจากขอ้พบในบรษิทัขนาดเลก็เท่านัน้ทีม่กีารปรบังบการเงนิ
ยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาด ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มี
ระบบการก ากบัดแูลทีส่่งผลใหง้บการเงนิใหม้คีุณภาพสูง   อยา่งไรกต็าม สาเหตุความผดิพลาด
ทีค่น้พบส่วนใหญ่มาจากบรษิทัยอ่ย ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะต่อฝา่ยต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี คอื 

1) ผู้สอบบญัช ีใช้เป็นข้อมูลขัน้ต้นในการให้ความส าคญักบัการตรวจสอบบญัชขีอง
บรษิทัย่อย  เพื่อป้องกนัปญัหาที่เกดิจากการแก้ไขขอ้มูลที่เกดิจากความผดิพลาด
ไมว่่าจะเกดิจากความตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจของผูบ้รหิาร 
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2) ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบ และควรจะให้
ความส าคัญกับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยมากขึ้นเพื่อให้การจดัท างบ
การเงนิใหม้คีุณภาพ เพื่อลดความผดิลาดในการจดัท างบการเงนิ 

3) หน่วยงานภาครฐั- กรมสรรพากร  ใช้เป็นขอ้มูลในการตรวจสอบลกัษณะขอ้มูลใน
การรายงานทางการเงนิของบรษิัทย่อยมากขึ้น เนื่องจากความผดิพลาดดงักล่าว
อาจส่งผลใหม้กีารเสยีภาษผีดิพลาด 

4) คณะกรรมการตรวจสอบ ใชเ้ป็นขอ้มลูในการใหค้วามส าคญักบัลกัษณะขอ้มลูในการ
รายงานทางการเงนิของบรษิทัย่อยมากขึน้ เพื่อป้องกนัการทุจรติการรายงานทาง
การเงนิ 

5) ผูถ้อืหุน้-นกัลงทุน  ใชเ้ป็นขอ้มลูขัน้ต้นในการพจิารณาตดัสนิใจ และใหค้วามส าคญั
กบัการสอดส่องดูแลองคก์รทีล่งทุนในบรษิทัย่อยมากขึน้ มกีารตดิตามข่าวสารจาก
ตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อหาสาเหตุเกีย่วกบัการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั 

ข้อเสนอแนะโครงกำรวิจยัครัง้ต่อไป 
         จากการศกึษาสาเหตุและลกัษณะของขอ้มลูการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์3 กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 139 บรษิทั ในงบการเงนิปี 2558 

พบว่ามกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงั จ านวน 24 บรษิทั ซึง่เกดิจากสาเหตุการปรบัใชม้าตรฐาน

ใหม ่จ านวน 15 บรษิทั สาเหตุจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี5  บรษิทั และ สาเหตุจาก

ความผดิพลาด 4  บรษิทั ซึง่จากขอ้เทจ็จรงิดงักล่าว งานวจิยัในอนาคตควรจะมกีารตรวจสอบ

ว่านกัลงทุนตอบสนองต่อการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุ ทัง้ 3 แตกต่างกนัหรอืไม ่

อยา่งไร  

จดุอ่อนของงำนวิจยั 

จากการศกึษาสาเหตุและลกัษณะของขอ้มลูการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัของบรษิทัจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์3 กลุ่มอุตสาหรรม จ านวน 139 บรษิทั พบว่าในปี 2558 มกีารปรบั

งบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาด เป็นบรษิทัขนาดเลก็ จ านวนเพยีง 4 บรษิทั ซึง่

จากขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวท าใหก้ารหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิในการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากความ

ผดิพลาดจากกลุ่มตวัอยา่งทีน้่อยเกนิไป ท าใหผ้ลทีไ่ดจ้าก Regression Model  อยูใ่นระดบัทีไ่ม่

มนีัยส าคญั อยา่งไรกต็ามผูว้จิยัใดม้กีารสมัภาษณ์ผูส้อบบญัชทีีม่ปีระสบการณ์ตรวจสอบงบ

การเงนิบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อสนับสนุนผลการวจิยัน้ี นอกจากนี้ จดุอ่อนของ

งานวจิยัดงักล่าว ท าใหผู้ใ้ชข้อ้มลูจากงบการเงนิโดยเฉพาะนกัลงทุนได้รบัประโยชน์ เนื่องจาก
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ผลการวจิยัพบว่าการปรบังบการเงนิยอ้นหลงัจากสาเหตุความผดิพลาดมน้ีอยมาก ยอ่มแสดงให้

เหน็ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารสุงสุดทางดา้นการเงนิของบรษิทัและความรบัผดิชอบของ

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แสดงใหเ้หน็การสรา้งความไวว้างใจและ

ความเชื่อมัน่ของนกัลงทุนทีม่ต่ีอบรษิทัและผูส้อบบญัชใีนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ภำคผนวก ก. ผลจำกกำรวิเครำะห ์Regression Model 

 
  

DPU



-54- 
 
 

Regression Model  

 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .860a .740 .220 7.37728E6 

a. Predictors: (Constant), mb58, pl58 
 
 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.550E14 2 7.751E13 1.424 .510a 

Residual 5.442E13 1 5.442E13   

Total 2.094E14 3    

a. Predictors: (Constant), mb58, pl58 

b. Dependent Variable: res58 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1748232.265 1.812E7  .096 .939 

pl58 88883.785 75473.760 .633 1.178 .448 

mb58 -6448149.616 4242292.212 -.817 -1.520 .370 

a. Dependent Variable: res58 
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