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º·¤Ñ´Â‹Í
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาบริษัทกลุมธุรกิจธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีพฤติกรรมการตกแตงกําไรเพื่อหลีกเล่ียงการรายงานผลขาดทุนและหลีกเล่ียงการรายงาน

ผลการดําเนินงานท่ีลดลงหรือไม และการตกแตงกําไรดังกลาวไดทําผานการใชรายการการกันเงินสํารองหนี้

สูญและรายการกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยหรือไม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้ประกอบ

ดวยขอมูลจากงบการเงนิรายปของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย จาํนวน 11 แหงในชวงป พ.ศ. 2544 – 2553

 ผลการศึกษาพบวา บริษัทในกลุมธุรกิจธนาคารในประเทศไทย มีพฤติกรรมการตกแตงกําไรท้ัง

เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุนและหลีกเลี่ยงการรายงานผลการดําเนินงานท่ีลดลง โดยตกแตงผาน

การใชรายการบัญชีการกันเงินสํารองหนี้สูญ ซึ่งการตกแตงกําไรผานรายการกันเงินสํารองหนี้สูญ  อาจเนื่อง

มาจากรายการกันเงินสํารองหน้ีสูญ เปนรายการคงคางท่ีใหญที่สุดของธนาคารและเปนรายการท่ีผูบริหาร

ธนาคารสามารถปรับเปลี่ยนไดตามนโยบายของผูบริหาร (ตามดุลยพินิจ) ไดอีกดวย ในสวนของรายการกําไร

หรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไมพบวามีการตกแตงกําไรผานรายการดังกลาว    

คําสําคัญ : 1)  การตกแตงกําไรสํารองหน้ีสูญกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย

ABSTRACT

 The purpose of this research is to investigate earnings management to avoid reporting 
losses and to avoid earnings declines incommercial banks through loan loss provision 
and realized security gains and losses accounts. The sample consists of 11 commercial banks 
in Thailand’s fi nancial statement during 2001 to 2010.  

 The results suggest that earnings management exists in commercial banks to avoid 
reporting losses and to avoid earnings declines. Commercial banks use discretion in their loan 
loss provisions which is the biggest accrual account to manage earnings. However there is no 
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 1 นักบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
 2 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

evidence that commercial banks use discretion in the recognition of security gains and losses 
to manage earnings. 

Keywords:  : Earnings Management, Loan Loss Provision, Realized Security Gains and Losses 
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 ในอดีตท่ีผานมามีตัวอยางกรณีการตกแตง
กําไร(Earnings Management)ของบริษัทท่ีสงผล
กระทบสรางความเสยีหายใหแกนกัลงทนุและผูมสีวน
ไดเสยีเปนจาํนวนมากผลสืบเน่ืองจากการตกแตงกําไร
ของบริษัทตางๆ ไดกระตุนใหนักลงทุนและผูมีสวน
ไดสวนเสียใหความสนใจในการตรวจสอบขอมูล
ทางการเงินของบริษัทตางๆ มากขึ้น  มีการประเมิน
คุณภาพของรายงานทางการเงินวาไดสะทอนผลการ
ดาํเนนิงานและฐานะการเงนิทีแ่ทจรงิของกจิการหรอื
ไม มีการตกแตงกําไรหรือไม รวมไปถึงมีงานวิจัยเรื่อง
การตกแตงกําไรเปนจํานวนมากเชน งานวิจัยของ 
Degeorge, Patel และ Zeckhauser (1999) 
พบหลักฐานวาบริษัทตกแตงกําไรเพื่อที่จะบรรลุ
เปาหมายกําไร (Earnings Thresholds) สาม
ประการ คือ หนึ่ง รายงานผลกําไรที่เปนบวกหรือ
หลกีเลีย่งการรายงานผลขาดทนุนัน่เอง สอง หลกีเลีย่ง
การรายงานผลการดําเนินงานที่แสดงถึงแนวโนม
ที่ลดลง สาม หลีกเล่ียงการรายงานผลการดําเนิน
งานที่ตํ่ากวาความคาดหวังของนักลงทุน 

สําหรับงานวิจัยเรื่องการตกแตงกําไรที่ผาน
มาโดยสวนใหญนั้น กลุมตัวอยางที่ศึกษามักไมรวม
บริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน (ซึ่งประกอบไปดวยธุรกิจ
ธนาคาร เงนิทนุและหลักทรพัย ประกันภยัและประกัน
ชีวิตและกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย) อันเนื่อง
มาจากโครงสรางทางการเงิน โครงสรางการดําเนิน
งาน รวมถึงขอกําหนด กฎหมาย และการกํากับ
ดูแลของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินมีความแตกตาง
จากกลุมธุรกิจอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญผูวิจัยจึงเกิด
คําถามข้ึนวาบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินโดยเฉพาะ
อยางยิ่งกิจการธนาคารมีการตกแตงกําไรหรือไม โดย
เชื่อวากิจการธนาคารมีแรงจูงใจในการตกแตงกําไรท่ี
แตกตางจากกลุมธุรกิจอื่นๆ ตามที่งานวิจัยของ 

Morgan (2002) ,  D iamond และDybvig 
(1983),Shenและ Chih (2005) ชี้ใหเห็นถึงเหตุผล
ที่กิจการธนาคารมีแรงจูงใจในการตกแตงกําไรท่ี
พิเศษแตกตางจากกลุมธุรกิจอื่นๆ กลาวคือ ระบบ
การดําเนินงานของกิจการธนาคารมักประสบ
กับปญหาเรื่องการขาดสภาพคลองซ่ึงเกิดขึ้นถา
ผูฝากเงินมาเรยีกเงนิท่ีฝากคืนจากธนาคารพรอมๆ กนั 
ทาํใหกจิการธนาคารมีความพยายามท่ีจะทําใหผูฝาก
เงินไมสูญเสียความเชื่อมั่นตอเสถียรภาพของกิจการ 
ดังนั้นกิจการธนาคารจึงมีแรงจูงใจเปนอยางมาก
ในการที่จะหลีกเลี่ยงการรายงานผลการดําเนินงานที่
เปนลบหรือผลขาดทุนนั่นเอง นอกจากน้ี เนื่องจาก
กิจการธนาคารเปนกิจการที่มีกฎระเบียบ ขอบังคับ 
และหลักเกณฑทีก่าํหนดโดยหนวยงานกํากบัดแูลเปน
อยางมาก และกิจการธนาคารตองรักษาระดับ
อัตราสวนทางการเงิน เชน อัตราสวนสินเชื่อดอย
คุณภาพ (Non-performing Loan Ratio)อัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Adequacy 
Ratio)อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
เปนตน ใหเปนไปตามที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนด 
กจิการธนาคารจงึอาจใชการตกแตงกาํไรเปนเครือ่งมอื
หนึ่งในการบริหารจัดการ ดําเนินงานใหธนาคาร

สามารถหลีกเลี่ยงการผิดกฎระเบียบ ขอบังคับ และ
หลักเกณฑตางๆเหลานั้นได

จากงานวิจัยของ Beatty, KeและPetroni, 
(2002) ที่ศึกษาพฤติกรรมการตกแตงกําไรเพื่อ
หลีกเลี่ยงการรายงานผลการดําเนินงานที่ลดลงของ
บริษทักลุมกิจการธนาคารในประเทศอเมริกา จาํนวน 
1,867 ธนาคาร แบงเปน Public Banks จํานวน 707 
ธนาคาร และ Private Banks จาํนวน 1,160 ธนาคาร 
พบวากจิการธนาคาร Public Banks มพีฤตกิรรมการ
ตกแตงกําไรเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานผลการดําเนิน
งานท่ีลดลง โดยใชรายการบัญชีการกันเงินสํารอง
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หน้ีสูญและกําไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในหลัก
ทรัพยในการตกแตงกําไร

งานวิจัยอีกชิ้นหน่ึงของ ShenและChih 
(2005) ซึ่งศึกษาบริษัทในกลุมธุรกิจธนาคารใน 
48 ประเทศ (ซึ่งธนาคารในประเทศไทยเปนหนึ่ง
ในประเทศกลุมตัวอยางดวย) วามีพฤติกรรมการ
ตกแตงกาํไรหรอืไม พบวาบรษิทัในกลุมธรุกจิธนาคาร
กวา 2 ใน 3 ของ 48 ประเทศท่ัวโลกมีพฤติกรรมการ
ตกแตงกําไรเพ่ือหลีกเล่ียงการรายงานผลขาดทุน
และหลีกเล่ียงการรายงานผลการดําเนินงานท่ี
แสดงถึงแนวโนมที่ลดลง แตงานวิจัยนี้ยังไมได
ตอบคําถามวาบริษัทในกลุมธุรกิจธนาคารเหลานั้น
ตกแตงกําไรดวยวิธีการใด 

ในขณะท่ีงานวิจัยของ Charoenwongและ 
Jiraporn (2009) ศึกษาเร่ืองการตกแตงกําไรเพ่ือให
บรรลุ เป าหมายกําไรในประเทศสิงคโปรและ
ประเทศไทย พบวา กลุมธรุกจิการเงนิ (ซึง่ประกอบไป
ดวยธุรกิจธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย ประกันภัย
และประกันชวีติและกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย) 
ในประเทศไทยมีพฤติกรรมการตกแตงกําไรเพ่ือหลีก
เลี่ยงการรายงานผลขาดทุนและผลการดําเนินงานที่
ลดลง ทั้งกอนและหลังวิกฤตการณทางการเงินในป 
ค.ศ. 1997 (พ.ศ.2540) แตงานวิจัยน้ียังไมไดตอบ
คาํถามทีว่าบรษิทัในกลุมธรุกจิการเงนิเหลานัน้ตกแตง
กําไรดวยวิธีใดเชนเดียวกัน

จากงานวิจัยขางตนนํามาซึ่งคําถามงานวิจัย
ที่ผูวิจัยสนใจ คือ ศึกษาวาบริษัทกลุมธุรกิจธนาคาร
ในประเทศไทยมีพฤติกรรมการตกแตงกําไรเพ่ือหลีก
เลีย่งการรายงานผลขาดทนุและหลกีเลีย่งการรายงาน
ผลการดําเนินงานท่ีลดลงหรือไม และไดใชรายการ
บัญชีการกันเงินสํารองหนี้สูญและ กําไรหรือขาดทุน
จากเงินลงทุนในหลักทรัพยในการตกแตงกําไรหรือ
ไม  ซึ่งรายการบัญชีทั้งสองเปนรายการบัญชีที่บริษทั

ในกลุมธุรกิจธนาคารมักใชในการตกแตงกําไร ตามท่ี
งานวจิยัของ Moyer (1990), Beatty, Chamberlain 
และ Magliolo(1995), Collins, Shackelford และ 
Wahlen (1995) และ Ahmed,Takeda และ 
Thomas (1999) ไดศึกษาพบการตกแตงกําไรผาน
การกันเงินสํารองหน้ีสูญ เนื่องจากรายการกันเงิน
สํารองหน้ีสูญ เปนรายการท่ีมีความสําคัญที่ผูบริหาร
ของธนาคารจะปรับแตงงบการเงินจากสิง่ทีค่วรจะเปน
ใหเปนไปตามสิ่งที่ผูบริหารธนาคารปรารถนาที่จะ
ใหแสดงในงบการเงิน ทั้งนี้การกันเงินสํารองหน้ี
สูญเปนการประมาณการสวนสูญเสียท่ีคาดวาจะเกิด
ขึน้จากสินเชือ่และรายการท่ีเก่ียวของ ซึง่จะตองมกีาร
กนัเงนิสาํรองอยางเพยีงพอ และสามารถรองรบัความ
เสี่ยงจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีธนาคารพาณิชย
ถอืครองอยูได โดยเฉพาะเงนิใหสนิเช่ือซึง่ถอืไดวาเปน
สินทรัพยหลักของธนาคาร ซึ่งผลของการกันเงิน
สาํรองหนีส้ญูจะทาํใหคาใชจายเพิม่ข้ึนหรอืลดลง และ
นําไปสูการปรับแตงกําไรใหเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในท่ีสุด 
(พินทสุดา เสนทอง, 2552) ในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพยงานวิจัยของ 
Collins, Shackelford และ Wahlen (1995) พบ
หลักฐานวารายการบัญชีกําไรหรือขาดทุนจากเงิน

ลงทนุในหลักทรพัยเปนทางเลอืกทางการบญัชทีีน่าํมา
ใชในการตกแตงกาํไรของกิจการธนาคาร เชนเดยีวกบั
การกันเงินสํารองหนี้สูญ

• ¡ÒÃ¡Ñ¹à§Ô¹Êí ÒÃÍ§Ë¹ÕéÊÙÞ¢Í§
¸¹Ò¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ � •

ธนาคารแหงประเทศไทยไดกาํหนดหลกัเกณฑ
การจัดชั้นและกันเงินสํารองเพื่อใหสถาบันการเงิน มี
การกันเงินสํารองอยางเพียงพอและสามารถรองรับ
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดอยคาของ
สนิทรัพยทีส่ถาบันการเงินไดถอืครองอยูได โดยเฉพาะ
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เงนิใหสนิเชือ่ซึง่ถอืไดวาเปนสนิทรพัยหลกัของสถาบัน
การเงิน ในการศึกษานี้รายการการกันเงินสํารองหนี้
สูญของธนาคารพาณิชยคือ รายการคาเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ ซึง่เปนประมาณการสวนสูญเสียทีค่าดวาจะเกิด
จากสนิเชือ่และรายการทีเ่กีย่วของ ณ วนัสิน้ป คาเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญขั้นตํ่าจะตองต้ังตามเกณฑของ
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย อยางไรก็ตามโดย
ทั่วไปธนาคารพาณิชยจะพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สญูเพ่ิมเติมจากเกณฑขัน้ตํา่ทีก่าํหนดโดยธนาคารแหง
ประเทศไทย

• ¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃμ ÕÃÒ¤Ò
ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� •

สําหรับรายการกําไรหรือขาดทุนจากการตี
ราคาหลกัทรพัยในการศกึษานีจ้ะมุงเนนศกึษาเฉพาะ
สวนของรายการกาํไร/ขาดทนุจากหลกัทรพัยเผ่ือขาย
เนื่องจากงานวิจัยกอนหนาของ Beatty and Harris 
(1999), Warfi eld และ Linsmeier (1992), Barth, 
Beaver และ Wolfson (1990) ไดชีใ้หเหน็วา ผูบริหาร
ของธนาคารใชดลุยพนิจิในการกะจงัหวะของการรบัรู
กําไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขายเพ่ือ
ใชในการปรับกําไร 

• §Ò¹ÇÔ Ñ̈ÂàÃ×èÍ§¡ÒÃμ¡áμ ‹§¡íÒäÃáÅÐ
áÃ§¨Ù§ã¨ã¹¡ÒÃμ¡áμ ‹ §¡í Ò äÃà¾×èÍ
ºÃÃÅØà»‡ÒËÁÒÂ¡íÒäÃ •

งานวิจัยที่ศึกษาเร่ืองการตกแตงกําไรมี
เปนจํานวนมากเชน  Degeorge, Patel และ Zeck-
hauser (1999) และ งานวิจัยของ Burgstahler
และ Dichev (1997) ที่ชี้ใหเห็นวาผูบริหารของ
บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงป ค.ศ. 1976-
1994 มีการตกแตงกําไรผานการใชดุลยพินิจทาง
การบัญชี เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน

ทีเ่ลก็นอย โดย Burgstahlerและ Dichev (1997) พบ
หลกัฐานเชิงประจักษวามีจาํนวนบริษทัในสัดสวนท่ีตํา่
มากๆ ที่แสดงผลการดําเนินงานที่ขาดทุนหรือลดลง
เปนจาํนวนเงนิเพยีงเลก็นอย ในขณะทีม่จีาํนวนบรษิทั
ในสดัสวนทีส่งูมากๆ ทีแ่สดงผลการดาํเนนิงานทีก่าํไร
หรือเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงินเพียงเล็กนอย 

สําหรับงานวิจัยท่ีศึกษาถึงแรงจูงใจในการ
ตกแตงกําไรเพ่ือบรรลุเปาหมายกําไรท่ีเปนการหลีก
เลีย่งการรายงานผลการดําเนนิงานท่ีแสดงถึงแนวโนม
ที่ลดลง จากงานวิจัยของ Barth, Elliott และ Finn 
(1999) ไดศึกษาบริษัทในสหรัฐอเมริกาในชวง
ป ค.ศ. 1982-1992 ที่รายงานผลกําไรที่เทากับ
หรือสูงกวาผลกําไรในอดีต เปรียบเทียบกับบริษัทที่
คลายกันแตรายงานผลกําไรท่ีตํ่ากวาผลกําไรในอดีต 
และไดขอสรุปวาบริษัทท่ีรายงานผลกําไรที่เทากับ
หรือสูงกวาผลกําไรในอดีตอยางตอเน่ืองมีราคาหุน
ทีส่งูกวาบริษทัท่ีคลายกันแตรายงานผลกําไรทีต่ํา่กวา
ผลกําไรในอดตี โดยเฉพาะอยางยิง่บรษิทัทีร่ายงานผล
กาํไรทีเ่ทากบัหรอืสงูกวาผลกาํไรในอดตีอยางตอเนือ่ง
อยางนอยหาป และผลเชิงบวกตอราคาหุนนีจ้ะยิง่มาก
ขึ้น หากบริษัทสามารถรักษาแนวโนมท่ีสูงข้ึนของผล

กําไรไดยาวนานขึ้น อยางไรก็ตามผลเชิงบวกตอราคา
หุนดังกลาวจะลดลงอยางมีนยัสาํคญัหรือเกือบหายไป
หมด หากบริษทัไมสามารถรักษาแนวโนมทีส่งูขึน้ของ
ผลกําไรตอไปได นั่นคือ เมื่อบริษัทรายงานผลกําไรที่
ลดลงในปใดปหนึ่งหลังจากที่สามารถรักษาแนวโนม
ของผลกําไรท่ีสูงข้ึนมาอยางตอเน่ือง ผลเชิงบวกตอ
ราคาหุนดังกลาวจะหายไปเกือบหมดเลยทีเดียว ดวย
เหตนุีบ้รษิทัจงึจาํเปนตองใชความพยายามอยางเตม็ที่
เพื่อรายงานผลกําไรที่เทากับหรือสูงกวาผลกําไรใน
อดตีใหได และการตกแตงกําไรใหสงูข้ึนจงึมกัถูกนาํมา
ใชเพื่อบรรลุเปาหมายกําไรดังกลาว
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• ¡ÒÃμ¡áμ ‹ §¡í ÒäÃã¹¡ÅØ‹Á¡Ô¨¡ÒÃ
¸¹Ò¤ÒÃ •

งานวิจัยหลายงานสะทอนใหเห็นวากิจการ
ธนาคารในหลายๆ ประเทศท่ัวโลก มีพฤติกรรมการ
ตกแตงกําไร ซึ่งรวมถึงกิจการธนาคารในประเทศไทย
ดวย เชน Morgan (2002), Diamond และ Dybvig 
(1983) , Shenและ Chih (2005) และ Charoen-
wong และ Jiraporn (2009) แตงานวิจัดังกลาวยัง
ไมไดตอบคําถามที่วาธนาคารเหลานั้นตกแตงกําไร
ดวยวิธีการใด จึงนํามาซ่ึงคําถามงานวิจัยที่นาสนใจ

ในการศึกษาเรื่องการตกแตงกําไรในกิจการธนาคาร
ประเทศไทยตอไป คือ ศึกษาวาบริษัทกลุมธุรกิจ
ธนาคารในประเทศไทยมีพฤติกรรมการตกแตงกําไร
เพือ่หลีกเล่ียงการรายงานผลขาดทุนและการรายงาน
ผลการดําเนินงานท่ีลดลงหรือไม และไดใชรายการ
บญัชหีรอืวธิกีารใดในการตกแตงกาํไร ซึง่ผูวจิยัอางองิ
จากงานวจิยัของ Beatty, KeและPetroni, (2002) ใน
การศึกษาถึงรายการบัญชีที่นาจะใชในการตกแตง
กาํไรของบรษิทัในกลุมกจิการธนาคาร คอื รายการกนั
เงินสํารองหน้ีสูญและ กําไรหรือขาดทุนจากเงินลง
ทุนในหลักทรัพย

• ¢ŒÍÁÙÅ·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
การศึกษาใชขอมูลจากงบการเงินรวมรายป

ของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวด
ธุรกิจธนาคาร (ธนาคารพาณิชย)  ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชวงป พ.ศ. 2544 
– 2553  รวมระยะเวลา 10 ป กลุมตัวอยางประกอบ
ไปดวยธนาคารพาณิชย จาํนวน 11 แหง โดยขอมลูงบ
การเงินของธนาคารพาณิชยคนหาจาก Website ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (www.sec.or.th) 

• ÊÁÁμ Ô°Ò¹¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •
งานวิจัยนี้ศึกษาการตกแตงกําไรผานการ

ใชรายการบัญชี คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและ กําไร/
ขาดทุนจากหลักทรัพยเผื่อขาย ในบริษัทกลุมธุรกิจ
ธนาคาร โดยรายการบัญชีทั้งสองเปนรายการที่
ผูบรหิารสามารถใชดลุยพนิจิในการประมาณการเกีย่ว
กับจํานวนเงินและจังหวะเวลาของรายการบัญชีทั้ง
สองรายการได การศึกษานี้จึงใชรายการบัญชีคาเผื่อ
หนีส้งสัยจะสูญทีแ่ตกตางจากระดับปกติ (Abnormal 
Loan Loss Provision) และ กําไร/ขาดทุนจากหลัก
ทรัพยเผื่อขายที่แตกตางจากระดับปกติ (Abnormal 
Realized Gains/losses on Available-for-sale 
Securities) เปนตัวชี้วัดถึงการตกแตงกําไรในบริษัท
กลุมธุรกิจธนาคาร

งานวิจัยนี้ศึกษาการตกแตงกําไรของผูบริหาร
ธนาคารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายกําไร คือ หนึ่ง เพื่อ
หลีกเล่ียงการรายงานผลขาดทุนและ สอง เพ่ือหลีก
เลี่ยงการรายงานผลการดําเนินงานท่ีลดลงโดยจะ
เลอืกทดสอบในกลุมบริษทัท่ีมคีวามเปนไปไดมากท่ีนา
จะมีการตกแตงกําไร ซึ่งจากการศึกษาในอดีต

ของBurgstahlerและ Dichev (1997) ที่พบวามี
จํานวนบริษัทในสัดสวนท่ีตํ่ามากๆ ที่แสดงผลการ
ดําเนินงานที่ขาดทุนหรือลดลงเปนจํานวนเงินเพียง
เลก็นอย ในขณะทีม่จีาํนวนบรษิทัในสดัสวนทีส่งูมากๆ 
ที่แสดงผลการดําเนินงานที่กําไรหรือเพิ่มขึ้นเปน
จํานวนเงินเพียงเล็กนอยซึ่งผลที่พบนั้นบงชี้ถึงการ
ตกแตงกําไรของผูบริหารกลุมดังกลาวเพ่ือหลีกเล่ียง
การรายงานผลขาดทุนและหลีกเล่ียงการรายงานผล
การดําเนินงานท่ีลดลง ดงันัน้ในการศึกษาน้ีจะทดสอบ
การตกแตงกําไรผานรายการบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญและ กําไร/ขาดทุนจากหลักทรัพยเผื่อขายของ
กลุมบริษัทธนาคารที่รายงานกําไรเปนบวกเพียงเล็ก
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นอยและบรษิทัทีร่ายงานกาํไรเพิม่ขึน้จากปกอนเพยีง
เล็กนอย โดยหากธนาคารตองการตกแตงกําไรเพ่ือ
บรรลุเปาหมายกําไรคือหลีกเลียงการรายงานผล
ขาดทุนและการรายงานผลการดําเนินงานท่ีลดลง 
ธนาคารจะประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และรับรูกําไร (ขาดทุน) จากหลักทรัพยเผื่อขาย สูง
กวา (ตํ่ากวา) ปกติ นํามาซึ่งสมมติฐานในการทดสอบ
เร่ืองการตกแตงกาํไรในบรษิทักลุมกจิการธนาคารเพือ่
หลีกเล่ียงการรายงานผลขาดทุนและการรายงานผล
การดําเนินงานท่ีลดลง ดังนี้

- บริษัทที่รายงานกําไรเปนบวกเพียงเล็กนอย
และบริษัทที่รายงานกําไรเพ่ิมขึ้นจากปกอนเพียงเล็ก
นอยจะมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่ํากวาปกติ

-  บรษิทัทีร่ายงานกําไรเปนบวกเพียงเล็กนอย
และบริษัทที่รายงานกําไรเพ่ิมขึ้นจากปกอนเพียงเล็ก
นอยจะมีกําไร (ขาดทุน) จากหลักทรัพยเผื่อขายสูง
กวา (ตํ่ากวา) ปกติ

• ¡ÒÃÃÐºØºÃÔÉÑ··Õè¹‹Ò¨ÐÁÕ¾Äμ Ô¡ÃÃÁ
¡ÒÃμ¡áμ ‹§¡íÒäÃ •

งานวิจัยนี้ศึกษาวาบริษัทกลุมธุรกิจธนาคารท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมี

พฤติกรรมการตกแตงกําไรเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน
ผลขาดทุนและการหลีกเล่ียงการรายงานผลการ
ดาํเนินงานท่ีลดลงหรือไม โดยทดสอบการกระจายตัว
ของกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวมตนงวด (ROA) และ
การกระจายตัวในการเปล่ียนแปลงของกําไรสุทธิตอ
สินทรัพยรวมตนงวด (∆ROA)  โดยใชกราฟแสดงคา
ของสถิติ (Histogram) โดยดูวาการกระจายตัวของ
กําไรสุทธิตอสินทรัพยรวมตนงวด (ROA) และการ
กระจายตัวในการเปลี่ยนแปลงของกําไรสุทธิตอ
สินทรัพยรวมตนงวด (∆ROA) ที่เล็กนอยมีความราบ
เรียบ สมําเสมอ (Smooth) หรือไมซึ่งพิจารณาได

จากการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Assessing 
Normality) ดวยสถิติ Kolmogorov-Smirnova 
ซึ่งถาชวงของการกระจายตัวของกําไรสุทธิตอ
สินทรัพยรวมตนงวด (ROA) และการกระจายตัวใน
การเปล่ียนแปลงของกําไรสุทธติอสนิทรัพยรวมตนงวด 
(∆ROA)ที่เล็กนอยมีความราบเรียบ สมําเสมอ เปน
ปกติ จะมีคาเฉลี่ยมาตรฐาน (Mean) เทากับ 0 และ
มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เทากับ 1 

การระบุถึงบริษัทท่ีนาจะมีพฤติกรรมการ
ตกแตงกําไรเพ่ือหลกีเลีย่งการรายงานผลขาดทุนและ
หลีกเลี่ยงการรายงานผลการดําเนินงานท่ีลดลง คือ 
บริษัทที่รายงานกําไรเปนบวกเพียงเล็กนอยและ
บริษัทท่ีรายงานกําไรเพิ่มข้ึนจากปกอนเพียงเล็กนอย 
ทําโดยแบงบริษัทเปนกลุม โดยใชชวงของกําไรสุทธิ
ตอสินทรัพยรวมตนงวด (ROA) และ ชวงของการ
เปลี่ยนแปลงของกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวมตนงวด 
(∆ROA)  มากกวาหรือเทากับ 0 แตนอยกวา 0.005 
บริษัทที่อยูในชวงนี้จะถูกระบุวาเปนบริษัทที่นาจะ
มีพฤติกรรมการตกแตงกําไรเพื่อหลีกเลี่ยงการราย
งานผลขาดทุนและหลีกเล่ียงการรายงานผลการ
ดําเนินงานท่ีลดลงโดยในการแบงบริษัทตามชวงของ

กําไรสุทธิตอสินทรัพยรวมตนงวด (ROA) และ ชวง
ของการเปล่ียนแปลงของกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม
ตนงวด (∆ROA) ชวงละ 0.005 ไดอางอิงจากงานวิจยั
เรื่องการตกแตงกําไรของ Burgstahlerและ Dichev 
(1997) และ Roychowdhury (2006)

• ¤‹Òà¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞ·Õèáμ¡μ ‹Ò§
¨Ò¡ÃÐ Ñ́º»¡μ Ô • 
(Abnormal Loan Loss Provision)

การคํานวณหาคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีแตกตาง
จากระดับปกติ (Abnormal loan loss provision) 
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ของบริษัทที่นาจะมีการตกแตงกําไร คํานวณโดยนํา
รายการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นจริง (Actual 
Loan Loss Prov is ion)  หักดวย  รายการ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามปกติ (Nondiscretionary 
Portion of Loan Loss Provision) 

Abnormal LLP = Actual LLP – 
Nondiscretionary Portion of LLP

สําหรับการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามปกติ (Nondiscretionary Portion of Loan 
Loss Provision) จะใชตัวแบบสมการถดถอย
ของBeatty et al. (1995) ดังนี้

โดย  
i =   ธนาคาร i
t  =   ปที่ t (พ.ศ. 2544 – 2553)

LOSS  =  คาเ ผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเปน
รอยละของคาเฉลี่ยตนงวดและปลายงวดของเงิน
ใหสินเชื่อรวม

LASSET  =  ล อ ก า ริ ทึ ม ธ ร ร ม ช า ติ  
(Natural Logarithm) ของสินทรัพยรวม

∆NPL  =  การเปล่ียนแปลงของเงินให
สินเช่ือดอยคุณภาพเปนรอยละของคาเฉล่ียตนงวด
และปลายงวดของเงินใหสินเชื่อรวม

LLR        =   กันเงินสํารองหนี้สูญยอดยกมา
ตนงวด (คาเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูยอดยกมาตนงวด) เปน
รอยละของเงินใหสินเชื่อรวมตนงวด

LOANA =  เงินใหสินเช่ือประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแรเปนรอยละของเงินให
สินเชื่อรวม

LOANC =  เงินใหสินเช่ือประเภทธุรกิจ
อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชยเปนรอยละของ

เงินใหสินเชื่อรวม
LOANR =   เงินใหสินเชื่อประเภทธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยและการกอสราง เปนรอยละของเงิน
ใหสินเชื่อรวม

LOANU =   เงินใหสินเชื่อประเภทธุรกิจ
การสาธารณูปโภคและบริการเปนรอยละของเงินให
สินเชื่อรวม

LOANH =   เงินใหสินเชื่อประเภทธุรกิจ
สนิเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศยัเปนรอยละของเงินใหสนิเชือ่รวม

LOANO =   เงินใหสินเชื่อประเภทธุรกิจ
อื่น ๆเปนรอยละของเงินใหสินเชื่อรวม

ตัวแบบสมการถดถอยนี้ ไดควบคุมปจจัย
ดานคุณลักษณะของเงินใหสินเช่ือจําแนกตาม
ภาคธุรกิจ (Loan Characteristics) คือ ตัวแปร 
LOANA, LOANC, LOANR, LOANU, LOANH, 
LOANO เนื่องจากเช่ือวาปจจัยดังกลาวมีผลกระทบ
ตอคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนอกจากนี้ยังควบคุมปจจัย
ดานขนาดของธนาคาร (Bank Size) ที่อาจมีผลตอคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญผานตัวแปร LASSET

จากตัวแบบสมการถดถอย  ผูวิจัยคาดการณ
วาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จะสูงขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขึ้น

ของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (Nonperforming 
Loan) และเมือ่กนัเงินสาํรองหน้ีสญูยอดยกมาตนงวด
มีจํานวนท่ีสูง ดังนั้นจึงพยากรณคาสัมประสิทธิ์
ของตัวแปร  ∆NPL และ LLR เปนบวก

สําหรับการหาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
ปกติ (Nondiscretionary Portion of Loan Loss 
Provision) โดยใชตัวแบบสมการถดถอย ดังกลาว 
จะใชขอมูลรายปของธนาคาร (Bank-years) ที่ไมได
ถูกระบุวานาจะมีพฤติกรรมการตกแตงกําไรมา
วิเคราะหถดถอยเพื่อคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ตาม
สมการท่ี (1) แลวนําคาสัมประสิทธิ์ที่ไดมาใชในการ
คํานวณหาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามปกติของ
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ธนาคารที่นาจะมีการตกแตงกําไร

• ¡íÒäÃ/¢Ò´·Ø¹¨Ò¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�à¼×èÍ
¢ÒÂ·Õèáμ¡μ ‹Ò§¨Ò¡ÃÐ Ñ́º»¡μ Ô • 
(Abnormal Realized Gains/losses on Available-
for-sale Securities)

การคํานวณหากําไร/ขาดทุนจากหลักทรัพย
เผื่อขายที่แตกตางจากระดับปกติ (Abnormal 
Realized Gains/losses on Available-for-sale 
Securities) ของบริษัทที่นาจะมีการตกแตงกําไร 
คํานวณโดยนํารายการกําไร/ขาดทุนจากหลักทรัพย
เผื่อขายท่ีเกิดขึ้นจริง (Actual Realized Gains/
losses on Available-for-sale securities) หักดวย 
รายการกําไร/ขาดทุนจากหลักทรัพยเผือ่ขายตามปกติ 
(Nondiscretionary Portion of Realized Gains/
losses on Available-for-sale Securities)

Abnormal RSGL = Actual RSGL – 
Nondiscretionary Portion of RSGL

 สําหรับการประมาณกําไร/ขาดทุนจากหลัก
ทรัพยเผื่อขายตามปกติจะใชตัวแบบสมการถดถอย 
ของ Beatty และ Harris (1999) ดังนี้

โดย 
i =   ธนาคาร i
t  =   ปที่ t (พ.ศ. 2544 – 2553)
RSGL  =    กําไร/ขาดทุนจากหลักทรัพย

เผื่อขาย เปนรอยละของสินทรัพยรวมตนงวด
LASSET  =  ลอการิทึมธรรมชาติ (natural 

logarithm) ของสินทรัพยรวม
UNGL  =    กาํไร/ขาดทุนทีย่งัไมเกิดขึน้จาก

หลักทรัพยเผื่อขายยอดตนงวดเปนรอยละของ
สินทรัพยรวมตนงวด

ตัวแบบสมการถดถอยนี้ควบคุมปจจัยดาน
ขนาดของธนาคารที่อาจมีผลตอกําไร/ขาดทุนจาก
หลักทรัพยเผื่อขายผานตัวแปร LASSET

จากตัวแบบสมการถดถอยผูวจิยัคาดการณวา
กําไร/ขาดทุนจากหลักทรัพยเผื่อขาย จะสูงขึ้นเมื่อ
กําไร/ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเผื่อขาย มี
จํานวนท่ีสูงดังนั้นจึงพยากรณคาสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปร UNGL เปนบวก

สําหรับการหากําไร/ขาดทุนจากหลักทรัพย
เผื่อขายตามปกติ โดยใชตัวแบบสมการถดถอย ดัง
กลาว จะใชขอมูลรายปของธนาคาร (Bank-years) ที่
ไมไดถูกระบุวานาจะมีพฤติกรรมการตกแตงกําไรมา
ทาํการวิเคราะหถดถอยเพ่ือคาํนวณหาคาสมัประสิทธิ์
ตามสมการที่ (2) แลวนําคาสัมประสิทธิ์ที่ไดมาใชใน
การคํานวณหากําไร/ขาดทุนจากหลักทรัพยเผื่อขาย
ตามปกติของธนาคารที่นาจะมีการตกแตงกําไร

• ¡ÒÃ·´ÊÍº¡ÒÃμ¡áμ ‹§¡íÒäÃ¢Í§
ºÃÔÉÑ··ÕèÃÒÂ§Ò¹¡íÒäÃà»š¹ºÇ¡à¾ÕÂ§àÅç¡
¹ŒÍÂáÅÐºÃÔÉÑ··ÕèÃÒÂ§Ò¹¡íÒäÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡
»‚¡‹Í¹à¾ÕÂ§àÅç¡¹ŒÍÂ •

ในการทดสอบถึงการตกแตงกําไรโดยการ

ประมาณคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทีต่ํา่กวาปกต ิและการ
ตกแตงกําไรโดยการรับรูกําไร (ขาดทุน) จากหลัก
ทรัพยเผื่อขาย มากกวา (นอยกวา) ปกติผานการใช
ดลุยพนิจิในการประมาณการของผูบรหิาร ของบริษทั
ที่รายงานกําไรเปนบวกเพียงเล็กนอยและบริษัทที่
รายงานกําไรเพิ่มขึ้นจากปกอนเพียงเล็กนอยจะ
ทดสอบโดยพจิารณาจากคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทีแ่ตก
ตางจากระดบัปกต ิ และกาํไร/ขาดทนุจากหลกัทรพัย
เผื่อขายที่แตกตางจากระดับปกติ โดยใชสถิติทดสอบ
เกี่ยวกับคาเฉลี่ยประชากรชุดเดียว (One Sample 
t-test) เพื่อทดสอบวาบริษัทท่ีรายงานกําไรเปนบวก
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เพียงเล็กนอยและบริษัทที่รายงานกําไรเพ่ิมขึ้นจาก
ปกอนเพียงเล็กนอยมีคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และ
กําไร/ขาดทุนจากหลักทรัพยเผื่อขายแตกตางจาก
ระดับปกติอยางมีนัยสําคัญหรือไม

• ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากงบการเงินรวม

รายปของ ธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ชวงป พ.ศ. 2544 – 2553  รวมระยะ
เวลา 10 ปโดยไดตัดชุดขอมูลของบริษัทที่มีขอมูลไม
ครบถวนออกจากการศกึษา คงเหลอืขอมลูของบรษิทั
ที่อยูในการศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 86 บริษัท-ป (Bank-
Years)

ตารางที ่1 เปนการบรรยายคาสถติ ิ(Descrip-
tive Statistics) ของตัวแปรที่นํามาศึกษาวามีคาทาง
สถิติอยางไร ซึ่งจากขอมูลดังกลาวไดนําไปใชในการ
ทดสอบสมมติฐานตอไป 

ผลจากตารางท่ี 1 พบวา คาเฉลีย่ของกาํไรสทุธิ
ตอสินทรัพยรวมตนงวด (ROA) เทากับ 0.01045 ซึ่ง
มีการกระจายตัวตั้งแตบริษัทที่รายงานกําไรเปนลบ 
ROA เทากับ -0.05809 จนถึงบริษัทที่รายงานกําไร
เปนบวก ROA เทากับ 0.05455 คาเฉลี่ยของการ
เปลี่ยนแปลงของกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวมตนงวด 
(∆ROA)  เทากับ 0.00246ซึ่งมีการกระจายตัวตั้งแต
บรษิทัทีร่ายงานกาํไรลดลงจากปกอน ∆ROA เทากบั 
-0.04174 จนถึงบริษัทที่รายงานกําไรเพ่ิมขึ้นจากป
กอน ∆ROA เทากบั 0.07083

คาเฉลีย่ของสนิทรพัยรวม เทากบั 715,761.10 
ลานบาท ซึ่งมีมูลคาต้ังแต 37,851.12 ลานบาท ไป
จนถึง 1,949,687.77 ลานบาท มีคาเฉลี่ยของกําไร
สุทธิ เทากับ 6,418.86 ลานบาท และคาเฉลี่ยของกัน
เงินสํารองหน้ีสูญยอดยกมาตนงวด(LLR) เทากับ 

31,241.40 ลานบาท ซึ่งเมื่อคิดเปนอัตราสวนของ

คาเฉลี่ยของกันเงินสํารองหนี้สูญยอดยกมาตนงวด
ตอคาเฉลี่ยของกําไรสุทธิ คิดเปนรอยละ 486.71 
(31,241.40 ÷ 6,418.86) แสดงใหเห็นวาธนาคาร
พาณิชยในประเทศไทยไดมีการกันเงินสํารองหน้ี
สูญเปนจํานวนที่มาก 

สําหรับคาสถิติของกําไร/ขาดทุนจากหลัก
ทรัพยเผื่อขาย (RSGL) และกําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิด
ขึ้นจากหลักทรัพยเผื่อขายยอดตนงวด (UNRSGL) 
เนื่องจากขอมูลของบริษัทท่ีทําการศึกษามีขอมูล
ไมครบถวน ทําใหคงเหลือขอมูลของบริษัทที่อยูใน
การศึกษาท้ังสิ้นจํานวน 67 บริษัท-ป (Bank-Years) 
โดยมีคาเฉลี่ยของกําไร/ขาดทุนจากหลักทรัพย
เผื่อขาย เทากับ 559.21 ลานบาท และ คาเฉลี่ยของ
กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเผื่อขาย
ยอดตนงวดเทากับ1,929.63 ลานบาท

μÒÃÒ§·Õè 1 : สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics)

Number of 

observations

Mean Minimum Maximum Standard 

Deviation

86

86

0.01045

0.00246

-0.05809

-0.04174

0.05455

0.07083

0.01578

0.01355

Number of 

observations

Mean

(in million)

Minimum 

(in million)

Maximum

(in million)

Standard 

Deviation

86

86

86

86

86

86

67

67

715,761.10

6,418.86

950.49

31,241.40

358,355.79

48,438.25

559.21

1,929.63

37,851.12

-43,676.95

-32,526.40

124.03

19,086.95

344.00

1,591.00

1,849.80

1,949,687.77

24,807.96

79,994.80

138,137.30

978,511.38

215,985.90

5,476.80

17,598.76

519,135.75

10,063.48

13,861.53

27,109.16

259,599.36

45,646.93

1,051.35

4,002.72

ROA

∆ROA

Total Asset

Net Income

LOSS

LLR

LOAN

NPL

RSGL

UNRSGL
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¡ Ã Ò¿·Õè  1  :  กราฟแสดงคาของสถิติ  
(Histogram) : การกระจายตัวของกําไรสุทธิตอ
สินทรัพยรวมตนงวด (ROA)

  

• ÃÐºØºÃÔÉÑ··Õè¹‹ Ò¨ ÐÁÕ¾Äμ Ô ¡ÃÃÁ
¡ÒÃμ¡áμ ‹§¡íÒäÃ •

จากการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ  
(Assessing Normality) พบวา การกระจายตัวของ
กําไรสุทธิตอสินทรัพยรวมตนงวด (ROA) ไมมีการ
แ จ ก แ จ ง แ บ บ ป ก ติ  ซึ่ ง ท ด ส อ บ ด ว ย ส ถิ ติ  
Kolmogorov-Smirnova แลวพบวามีคา Sig (.000) 

ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ (.01) โดยมีคาเฉลี่ย
มาตรฐาน (Mean) เทากับ 0.01 และมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) เทากับ 0.016
โดยบริษัทที่รายงานกําไรเปนบวกเพียงเล็กนอย 
(ROA มากกวาหรือเทากับ 0 แตนอยกวา 0.005) มี
จํานวนขอมูลทั้งสิ้น 8 บริษัท-ป (Bank-Years) 
ซึ่งถูกจัดกลุมเปนบริษัทที่นาจะมีพฤติกรรมการ
ตกแตงกําไรจากการทดสอบช้ีใหเห็นวาบริษัทกลุม
ธุรกิจธนาคารในประเทศไทยมีพฤติกรรมการตกแตง
กําไรเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน

¡ÃÒ¿·Õè 2 : กราฟแสดงคาของสถิติ (Histo-
gram):  การกระจายตัวในการเปล่ียนแปลงของกําไร
สุทธิตอสินทรัพยรวมตนงวด (∆ROA)

  

 

จากการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ  
(Assessing Normality) พบวา การกระจายตัวใน
การเปล่ียนแปลงของกําไรสุทธติอสนิทรัพยรวมตนงวด 
(∆ROA) ไมมีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งทดสอบดวย
สถิติ Kolmogorov-Smirnova แลวพบวามีคา Sig 
(.000) ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ (.01) โดยมี
คาเฉลี่ยมาตรฐาน (Mean) เทากับ 0.00246และ
มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.014 โดยบริษัทท่ี
รายงานกาํไรเพิม่ขึน้จากปกอนเพยีงเลก็นอย (∆ROA 

มากกวาหรือเทากับ 0 แตนอยกวา 0.005) มีจํานวน
ขอมูลทั้งสิ้น 44 บริษัท-ป (Bank-Years) ซึ่งถูก
จดักลุมเปนบรษิทัทีน่าจะมพีฤตกิรรมการตกแตงกําไร
จากการทดสอบชี้ใหเห็นวาบริษัทกลุมธุรกิจธนาคาร
ในประเทศไทยมีพฤติกรรมการตกแตงกําไรเพ่ือหลีก
เลีย่งการรายงานผลการดาํเนนิงานท่ีลดลงโดยในการ
ระบุถงึบริษทัทีน่าจะมีพฤติกรรมการตกแตงกําไรเพ่ือ
หลีกเล่ียงการรายงานผลขาดทุนและหลีกเล่ียงการ
รายงานผลการดําเนนิงานทีล่ดลง คอื บริษทัทีร่ายงาน
กําไรเปนบวกเพียงเล็กนอยและบริษัทที่รายงานกําไร
เพิม่ข้ึนจากปกอนเพยีงเลก็นอย ทาํโดยการแบงบรษิทั
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เปนกลุม โดยใชชวงของกาํไรสุทธติอสนิทรัพยรวมตน
งวด (ROA) และ ชวงของการเปลี่ยนแปลงของกําไร
สุทธิตอสินทรัพยรวมตนงวด (∆ROA)  มากกวาหรือ
เทากับ 0 แตนอยกวา 0.005 มีจํานวนขอมูลบริษัท
ที่ถูกจัดเปนกลุมบริษัทท่ีนาจะมีการตกแตงกําไรทั้ง
สิ้นจํานวน 50บริษัท-ป (Bank-Years)ที่เหลือ 36 
บริษัท-ป (Bank-Years) เปนบริษัทท่ีไมนาจะมีการ
ตกแตงกําไร

• ¤‹Ò à¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞμÒÁ»¡μÔ
á Å Ð ¡í Ò ä Ã / ¢ Ò´·Ø ¹¨ Ò¡ËÅÑ ¡·ÃÑ¾Â�
à ¼×è Í ¢ Ò Âμ Ò Á »¡μÔ  ¨ Ò ¡μÑ Ç á ºº
ÊÁ¡ÒÃ¶´¶ÍÂ • 

ในการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ของสมการ
ที่ (1) และ (2) จะใชขอมูลรายปของธนาคาร (bank-
years) ทีไ่มไดถกูระบุวานาจะมีพฤตกิรรมการตกแตง
กําไร จํานวนทั้งส้ิน 36 บริษัท-ป (Bank-Years)
มาวิเคราะหถดถอยเพ่ือคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
ตามสมการท่ี (1) และ (2) แลวนําคาสัมประสิทธ์ิ
ที่ไดมาใชในการคํานวณหาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามปกติ (Nondiscretionary Portion of  Loan 
Loss Provision) และ กําไร/ขาดทุนจากหลักทรัพย

เผื่อขายตามปกติ (Nondiscretionary Portion of 
Realized Gains/losses on Available-for-sale 
Securities) ของธนาคารที่นาจะมีการตกแตงกําไร
ตอไป

μÒÃÒ§·Õè 2 : คาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะห
ถดถอยตามสมการที่ (1)

μÒÃÒ§·Õè 3 : คาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะห
ถดถอยตามสมการที่ (2)

• ¡ÒÃ·´ÊÍº¡ÒÃμ¡áμ‹§¡íÒäÃ¢Í§
ºÃÔÉÑ··ÕèÃÒÂ§Ò¹¡íÒäÃà»š¹ºÇ¡à¾ÕÂ§
àÅç¡¹ŒÍÂáÅÐºÃÔÉÑ··ÕèÃÒÂ§Ò¹¡íÒäÃà¾ÔèÁ
¢Öé ¹ ¨ Ò¡»‚ ¡‹ Í¹ à¾Õ Â§ àÅç ¡¹Œ ÍÂ â´Â
¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¤‹Òà¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞ
·ÕèμíèÒ¡Ç‹Ò»¡μÔáÅÐ¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¡íÒäÃ (¢Ò´·Ø¹)
¨ Ò¡ËÅÑ ¡·ÃÑ¾Â � à ¼×è Í ¢ ÒÂÁ Ò¡¡Ç‹ Ò 
(¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò) »¡μÔ •

ในการคํานวณหาคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ี
แตกตางจากระดับปกติ คํานวณโดยนํารายการคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นจริงหักดวย รายการคา
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามปกติที่ไดจากการคํานวณ
จากสมการถดถอยที่ (1) จากคาสัมประสิทธิ์ที่ได
จากการใชขอมูลรายปของธนาคาร (Bank-years) ที่
ไมไดถูกระบุวานาจะมีพฤติกรรมการตกแตงกําไร มา
วิเคราะหถดถอยและในการคํานวณหากําไร/ขาดทุน
จากหลักทรัพยเผ่ือขายท่ีแตกตางจากระดับปกติ 
คํานวณโดยนํารายการกําไร/ขาดทุนจากหลักทรัพย
เผ่ือขายที่เกิดข้ึนจริง หักดวย รายการกําไร/ขาดทุน
จากหลักทรัพยเผ่ือขายตามปกติที่ไดจากการคํานวณ
จากสมการถดถอยที่ (2) จากคาสัมประสิทธิ์ที่ได
จากการใชขอมูลรายปของธนาคาร (Bank-years) ที่
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ºÃÔÉÑ··ÕèäÁ‹ÁÕ¾Äμ Ô¡ÃÃÁ
¡ÒÃμ¡áμ ‹§¡íÒäÃ

ºÃÔÉÑ··ÕèäÁ‹ÁÕ¾Äμ Ô¡ÃÃÁ
¡ÒÃμ¡áμ ‹§¡íÒäÃ

ºÃÔÉÑ··ÕèäÁ‹ÁÕ¾Äμ Ô¡ÃÃÁ
¡ÒÃμ¡áμ ‹§¡íÒäÃ

ºÃÔÉÑ··ÕèäÁ‹ÁÕ¾Äμ Ô¡ÃÃÁ
¡ÒÃμ¡áμ ‹§¡íÒäÃ

Mean -0.0017 -1.6644 -0.0054 -0.0377

Std. Deviation 3.37870 0.14948 0.23223 0.14948

Maximum 9.17 5.42 0.80 0.30

Minimum -8.20 -9.14 -0.37 -0.52

No.of observations 36 50 28 39

ไมไดถูกระบุวานาจะมีพฤติกรรมการตกแตงกําไร มา
ทําการวิ เคราะหถดถอยพบวามีค าสถิติต างๆ 
ดังตารางที่ 4

μÒÃÒ§·Õè 4 : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่แตกตางจากระดับปกติ (Abnormal loan loss provision) และ
กําไร/ขาดทุนจากหลักทรัพยเผื่อขายท่ีแตกตางจากระดับปกติ (Abnormal realized gains/losses on 
available-for-sale securities)

μÒÃÒ§·Õè 5 : คาสถิติการวิจัย One-Sample Test สําหรับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีแตกตางจาก
ระดับปกติ (Abnormal loan loss provision) และกาํไร/ขาดทุนจากหลักทรัพยเผื่อขายที่แตกตางจากระดับ
ปกติ (Abnormal realized gains/losses on available-for-sale securities)

     Abnormal loan loss provision                         
Abnormal realized gains/losses on avail-

able-for-sale securities

One-Sample Test
Abnormal LLP Abnormal RSGL

Test Value -0.0017                                 -0.0054                                 
t -3.944 -1.349

Sig. (2-tailed) .000 .185
Mean Difference -1.66270 -.03229

ในการทดสอบ One Sample t-test เพื่อทดสอบ
วาบริษัทท่ีรายงานกําไรเปนบวกเพียงเล็กนอย
และบริษัทที่รายงานกําไรเพ่ิมขึ้นจากปกอนเพียงเล็ก
นอย (บริษัทที่มีพฤติกรรมการตกแตงกําไร) มีคาเผื่อ
หนีส้งสัยจะสูญทีแ่ตกตางจากระดับปกติ แตกตางจาก

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีแตกตางจากระดับปกติของ
กลุมบริษัทที่ไมมีพฤติกรรมการตกแตงกําไรอยางมี
นัยสําคัญหรือไม และมีกําไร/ขาดทุนจากหลักทรัพย
เผือ่ขายทีแ่ตกตางจากระดบัปกตขิองกลุมบรษิทัทีไ่มมี
พฤติกรรมการตกแตงกําไรอยางมีนัยสําคัญหรือไม 
ซึ่งคา t-test ที่ไดแสดงไวในตารางที่ 5 ใหผลสรุป
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วาบริษัทที่รายงานกําไรเปนบวกเพียง เล็กนอย
และบริษัทที่รายงานกําไรเพิ่มขึ้นจากปกอนเพียง
เล็กนอยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตํ่ากวาปกติอยาง
มีนัยสําคัญ โดยมีคา Sig (.000/2 = 0.000) ซึ่งนอย
กวาระดับนัยสําคัญ (.05) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว และ มีกําไร/ขาดทุนจากหลักทรัพยเผื่อ
ขายท่ีไมแตกตางจากปกติอยางมีนัยสําคัญ โดย
มีคา Sig (.185/2 = 0.0925) ซึ่งมากกวาระดับ
นัยสําคัญ (.05)

• ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
ผลการศึกษาพบวาบริษทัในกลุมธรุกจิธนาคาร

ในประเทศไทย มีพฤติกรรมการตกแตงกําไรท้ัง
เพ่ือหลีกเล่ียงการรายงานผลขาดทุน และหลีกเล่ียง
การรายงานผลการดําเนินงานที่ลดลง โดยมีจํานวน
ขอมูลรายปของธนาคารที่ถูกระบุเปนกลุมบริษัทที่
นาจะมีการตกแตงกําไร (บริษัทที่รายงานกําไรเปน
บวกเพียงเล็กนอยและบริษัทที่รายงานกําไรเพ่ิมข้ึน
จากปกอนเพียงเล็กนอย) ทั้งสิ้นจํานวน 50 ขอมูล
รายปของธนาคาร ทีเ่หลือ 36 ขอมลูรายปของธนาคาร
เปนบรษิทัทีไ่มนาจะมกีารตกแตงกาํไรโดยพบวาขอมลู
รายปของธนาคารที่รายงานกําไรเปนบวกเพียงเล็ก
นอยและบรษิทัทีร่ายงานกาํไรเพิม่ขึน้จากปกอนเพยีง
เลก็นอยมคีาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูตํา่กวาปกตอิยางมนียั
สําคัญ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวชี้ใหเห็นวา
กิจการธนาคารในประเทศไทยมีการตกแตงกําไรเพื่อ
หลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน และหลีกเลี่ยงการ
รายงานผลการดําเนินงานที่ลดลง ผานการกันเงิน
สํารองหน้ีสูญ

ในสวนของรายการกําไรหรือขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย สําหรับขอมูลรายปของธนาคาร
ที่รายงานกําไรเปนบวกเพียงเล็กนอยและบริษัทที่
รายงานกําไรเพิ่มขึ้นจากปกอนเพียงเล็กนอย  ไมพบ

วามีกําไร (ขาดทุน) จากหลักทรัพยเผื่อขายสูงกวา 
(ตํ่ากวา) ปกติซึ่งแตกตางจากสมมติฐานท่ีตั้งไวสรุป
ไดวากิจการธนาคารในประเทศไทยไมไดใชรายการ
กําไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพยในการ
ตกแตงกําไรเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน 
และหลีกเล่ียงการรายงานผลการดําเนินงานที่ลดลง

อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้มีขอจํากัดอยูที่ขอมูล
ที่นํามาศึกษามาจากจํานวนธนาคารพาณิชยที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยมจีาํนวน
เพียง 11 ธนาคาร ซึ่งจํานวนขอมูลที่นํามาศึกษาอาจ
สงผลตอความนาเช่ือถือของการวิเคราะหการ
ถดถอย ซึ่งอาจสงผลในการประมาณการคาเผ่ือ
หนี้สงสัยจะสูญตามปกติ  และ กําไร/ขาดทุนจาก
หลกัทรัพยเผือ่ขายตามปกติ ทีต่องอาศัยการประมาณ
การจากตัวแบบสมการถดถอยในงานวิจัยนี้ได

งานวิจัยในอนาคตอาจศึกษาโดยขยายชวง
ระยะเวลาในการศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้อาจขยาย
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา เชน ศึกษาครอบคลุม
บริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน (ซึ่งประกอบไปดวยธุรกิจ
ธนาคาร เงนิทนุและหลักทรพัย ประกนัภยัและประกัน
ชีวิตและกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย) ซึ่งมี
โครงสรางทางการเงิน โครงสรางการดําเนินงาน รวม

ถึงขอกําหนด กฎหมาย และการกํากับดูแลท่ีคลาย
คลึงกัน เปนตน รวมไปถึงอาจศึกษาเกี่ยวกับการ
ตกแตงกําไรเพ่ือบรรลุเปาหมายกําไรท่ีแตกตางออกไป
นอกเหนือจากการหลีกเล่ียงการรายงานผลขาดทุน
และการรายงานผลการดําเนนิงานท่ีลดลง หรอืศึกษา
ถึงการตกแตงกําไรดวยวิธีการอื่นๆ หรือการตกแตง
กําไรผานรายการบัญชีอื่นๆ เพิ่มเติม 
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