
บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาและการพัฒนาสมมติฐาน 

 
การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคาความนิยมจากการรวม

ธุรกิจและคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. 2547-
2550 โดยตัวแทนในการวัดคุณภาพกําไร ประกอบดวยอัตราสวนทางการเงิน 2 อัตราสวน คือ (1) 
ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Operating Cash Index:OCI) (2) อัตราสวนความเพียงพอ
ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash Flow Adequacy:CFA) โดยเนื้อหาในบทนี้มีดังตอไปนี้ 
 1) ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2) การเก็บรวบรวมขอมูล 

3) ตัวแปรและการวัดคา 
 4) คาตัวแบบที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 5) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 6) การพัฒนาสมมติฐาน 
  
3.1 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี
แสดงรายการคาความนิยมจากการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือธุรกิจ(Purchase method) ไวในงบดุลหรือ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในชวงป พ.ศ. 2547-2550 โดยมีวิธีการคัดเลือกประชากรโดยไมรวม
บริษัทตอไปนี้ 

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม หนวยลงทุน บริษัทจดทะเบียนท่ีอยูในกลุม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ไดแก หมวดธนาคาร หมวดเงินทุนและหลักทรัพย และหมวดประกัน
ชีวิต เนื่องจากในประเทศไทยธุรกิจเหลานี้มีกฎหมายเฉพาะกํากับดูแลท่ีแตกตางกันออกไป ทําให
ธุรกิจเหลานี้มีความแตกตางจากกลุมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

2) บริษัทจดทะเบียนท่ีอยูระหวางฟนฟูกิจการเนื่องจากมีฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานท่ีมีความเส่ียงและตองอยูภายใตแผนฟนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติลมละลาย 
ดังนั้นขอบเขตประชากรซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามวิธีการคัดเลือกประชากรมีดังนี้ 
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ประชากรป พ.ศ. 2547 มีจํานวน   61 บริษัท 
 ประชากรป พ.ศ. 2548 มีจํานวน    67  บริษัท 
 ประชากรป พ.ศ. 2549 มีจํานวน    72 บริษัท 
 ประชากรป พ.ศ. 2550 มีจํานวน    71 บริษัท  
                  รวม                          271  บริษัท 
      
 3.1.2 กลุมตัวอยาง 
 จากขอบเขตประชากรไดตัดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมี
ขอมูลตัวแปรไมครบในชวงป พ.ศ. 2547-2550 ออกไป ทําใหมีกลุมตัวอยางดังนี้ 

กลุมตัวอยางป พ.ศ. 2547 มีจาํนวน  48 บริษัท 
 กลุมตัวอยางป พ.ศ. 2548 มีจาํนวน   48  บริษัท 
 กลุมตัวอยางป พ.ศ. 2549 มีจาํนวน   48 บริษัท 
 กลุมตัวอยางป พ.ศ. 2550 มีจาํนวน   48 บริษัท  
                        รวม                         192         บริษัท 
 
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาในคร้ังนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดวยงบ
การเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของประชากรท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีประจําป พ.ศ.2547-
2550 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเว็บไซดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และศึกษาจากหนังสือ วารสาร เอกสารท่ีเกี่ยวของท่ีมีผูวิจัยรวบรวมไว 
 
3.3 ตัวแปรและการวัดคา 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาแบงออกเปนตัวแปรตาม ตัวแปรท่ีสนใจศึกษาหรือตัวแปรอธิบาย
และตัวแปรควบคุม โดยมีวิธีการวัดคา ดังตอไปนี้ 

3.3.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
คือ คุณภาพกําไรโดยตัวแทนในการวัดคุณภาพกําไรประกอบดวย  
1) ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Operating Cash Index: OCI) 

= กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
                 กําไรสุทธิกอนดอกเบ้ียและภาษี 
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 เปนตัวบงบอกวาหากกิจการท่ีมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในจํานวนท่ีสูงพอๆกับ
กําไรที่ทํามาหาไดจะมีความเปนไปไดวากําไรนั้นจะเกิดจากการดําเนินงานอยางแทจริง ถือเปน
กําไรที่มีคุณภาพ โดยท่ีดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี เนื่องจากแสดงวากิจการ
สามารถกอใหเกิดกระแสเงินจากการดําเนินงานจากกําไรของกิจการในจํานวนท่ีมากแสดงวากําไรมี
คุณภาพ (วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2543) 
  2) อัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash Flow Adequacy: 
CFA) 
=                                   กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
           เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร+สินคาคงเหลือท่ีเพิ่มข้ึน+เงินปนผลจาย+การจายชําระคืนหนี้สิน 

เปนอัตราสวนท่ีใชวัดความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานท่ีจะนําไปลงทุนในสินทรัพยถาวร นําไปซ้ือสินคาเพิ่มข้ึนเพื่อนํามาขาย นําไปจายเงินปน
ผล และนําไปจายชําระหนี้สินของกิจการ อัตราสวนท่ีเกิน 1 ติดตอกันหลายๆงวดเปนตัวบงบอก
ความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ีเพียงพอตอรายจายหรือ
ภาระผูกพัน โดยท่ีอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี 
เนื่องจากแสดงวากิจการสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดจากการดําเนินงานไดเพียงพอท่ีจะนําไป
จายรายจายท่ีจําเปนของกิจการแสดงวากําไรมีคุณภาพ (วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2543)  

 
3.3.2 ตัวแปรอิสระ : ตัวแปรอธิบาย (Explanatory Variable)  

 คือ คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ โดยเปนคาความนิยมจากการรวมธุรกิจของกิจการ
หลังจากหักคาเผ่ือการดอยคาออกแลว ท้ังนี้ไดปรับมูลคาของคาความนิยมในรูปสัดสวนคาความ
นิยมตอสินทรัพยรวม เนื่องจากคาความนิยมท่ีรวบรวมไดนั้นมีแหลงท่ีมาจากบริษัทท่ีมีความ
แตกตางกันในดานขนาดของกิจการ 

 
3.3.3 ตัวแปรอิสระ : ตัวแปรควบคุม (Control Variable) 
1) ขนาดของกิจการ (SIZE) 
ขนาดของกิจการวัดจากสินทรัพยรวมโดยใสลอการิทึมฐานสิบ เพื่อปรับความแตกตางของ

ขนาดกิจการ 
 2) อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี (MKT/BOOK) 

อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี วัดจากมูลคาตลาดของหุนสามัญ 1 หุนหารดวย
มูลคาตามบัญชีของหุนสามัญ 1 หุน 
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  3) อัตราสวนแสดงสภาพหน้ี (LEV) 
อัตราสวนแสดงสภาพหน้ีวัดจากหนี้สินรวมหารดวยสินทรัพยรวม  

 4) กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CFO) 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานวัดจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานหารดวยสินทรัพย

รวม 
 5) คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม (ABSACC) 

คาสัมบูรณของรายการคงคางรวมวัดจากคาสัมบูรณของกําไรสุทธิกอนดอกเบ้ียและภาษี
ลบกระแสเงินสดจากการดําเนินงานหารดวยสินทรัพยรวม  
 6) ผลขาดทุนของกิจการ (LOSS) 

ผลขาดทุนของกิจการ ท่ีมีเกณฑการวัด คือ จะแทนคาเปน 1 ถากิจการขาดทุน หากไมใชจะ
แทนคาเปน 0 
 
3.4 ตัวแบบท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูศึกษาไดพัฒนาตัวแบบเพื่อใชในการศึกษา โดยแบงตัวแบบออกเปน 2 สมการ เนื่องจาก
ตัวแทนในการวัดคุณภาพกําไร ประกอบดวยอัตราสวนทางการเงิน 2 อัตราสวน คือ (1) ดัชนี
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Operating Cash Index: OCI) (2) อัตราสวนความเพียงพอของ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash Flow Adequacy: CFA) 
 
 ตัวแบบที่ 1 

 OCI = β0 + β1[GW] + β2[SIZE] + β3[MKT/BOOK] + β4[LEV] + β5[CFO] +  

β6[ABSACC] + β7[LOSS] + e  
 
 ตัวแบบที่ 2 

CFA = β0 + β1[GW] + β2[SIZE] + β3[MKT/BOOK] + β4[LEV] + β5[CFO] +  

β6[ABSACC] + β7[LOSS] + e  
 
โดยท่ี 

 βx  = สัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient)    
OCI   =  ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
CFA   =  อัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน                                 
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GW   =  คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ 
SIZE   =  ขนาดของกิจการ 
MKT/BOOK =  อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี 
LEV   =  อัตราสวนแสดงสภาพหน้ี 
CFO   =  กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
ABSACC  =  คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม 
LOSS   =  ผลขาดทุนของกิจการ (Dummy Variable แทนคาเปน          

                 1 ถากิจการขาดทุน หากไมใชจะแทนคาเปน 0 ) 
e   =  คาความคลาดเคล่ือน 
  

3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากรวบรวมขอมูลแลวจะนําขอมูลมาทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS for 
Windows ซ่ึงสามารถแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 1) การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 
 สถิติท่ีนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่ออธิบายลักษณะเบ้ืองตนของตัวแปร ประกอบดวย 
คาเฉล่ียของขอมูลท้ังหมด (Mean) คามัธยฐานของขอมูล (Median) คาสูงสุดของขอมูล (Maximum) 
คาตํ่าสุดของขอมูล (Minimum) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูล (Standard Deviation) 
 2) การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน 

เปนการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความสัมพันธระหวางคาความนิยมจากการรวมธุรกิจและ
คุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชการวิเคราะหความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เนื่องจากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุเปนการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (dependent variable) กับตัวแปรอิสระ (independent 
variable) ซ่ึงมีจํานวนมากกวาหรือเทากับ 2 โดยตัวแปรอิสระนอกจากตัวแปรท่ีเราสนใจศึกษายังมี
ตัวแปรควบคุม (Control variable) โดยเปนตัวแปรท่ีผูวิจัยคาดวานาจะสงผลตอตัวแปรตาม และใส
ไวในสมการเพ่ือใหผลของตัวแปรตามเกิดจากตัวแปรอิสระอยางแทจริง ดังนั้นการใชการวิเคราะห
ความถดถอยเชิงพหุจึงสามารถตอบคําถามของงานวิจัย 
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3.6 การพัฒนาสมมติฐาน 
จากแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของในบทท่ี 2 ผูศึกษาไดกําหนดตัวแปรท่ีใชใน

การศึกษาประกอบดวยตัวแปรท่ีสนใจศึกษาหรือตัวแปรอธิบาย1 ตัว คือ คาความนิยมจากการรวม
ธุรกิจ และตัวแปรควบคุม 6 ตัว คือ ขนาดของกิจการ อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี 
อัตราสวนแสดงสภาพหน้ี กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม และ
ผลขาดทุนของกิจการ สําหรับเหตุผลและทิศทางความสัมพันธของตัวแปรตางๆ กับคุณภาพกําไรมี
ดังนี้ 

3.6.1 ตัวแปรอิสระ : ตัวแปรอธิบาย (Explanatory Variable)  
 คือ คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ โดยเปนคาความนิยมจากการรวมธุรกิจของกิจการ
หลังจากหักคาเผ่ือการดอยคาออกแลว ท้ังนี้ไดปรับมูลคาของคาความนิยมในรูปสัดสวนคาความ
นิยมตอสินทรัพยรวม เนื่องจากคาความนิยมท่ีรวบรวมไดนั้นมีแหลงท่ีมาจากบริษัทท่ีมีความ
แตกตางกันในดานขนาดของกิจการ 
 เนื่องจากคาความนิยมจากการรวมธุรกิจเปนตัวท่ีแสดงใหเห็นถึงความคาดหวังของผูจาย
ซ้ือท่ีมีตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานและผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนตามมาในภายหลังจากการ
รวมธุรกิจ ดังนั้นคาความนิยมจากการรวมธุรกิจจึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับคุณภาพกําไร 
จึงเปนท่ีมาของสมมติฐาน ดังนี้ 
 H1 : คาความนิยมมีความสัมพันธเชิงบวกกับดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
 H2 : คาความนิยมมีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราสวนความเพียงพอของกระแส
เงินสดจากการดําเนินงาน 
 

3.6.2 ตัวแปรอิสระ : ตัวแปรควบคุม (Control Variable)  
 จากการศึกษาในอดีตพบวา ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาถึงความสัมพันธกับคุณภาพกําไรใน
แตละงานวิจัยมีความแตกตางกัน เนื่องมาจากวัตถุประสงคในการวิจัยท่ีแตกตางกันจึงตัดตัวแปร
บางตัวซ่ึงเปนการศึกษาเจาะจงไปในรายละเอียดของการศึกษา เชน การศึกษาความสัมพันธระหวาง
ระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชีและคุณภาพกําไรไมรวมตัวแปร ประเภทของผูสอบบัญชี ระยะเวลา
ของผูสอบบัญชีท่ีมีความสัมพันธกับบริษัทลูกคา (ทัศลียา สังขสุวรรณ, 2548) หรือการศึกษา
ความสัมพันธระหวางคุณภาพของการตรวจสอบและการจัดการรายการบัญชีของบริษัทท่ีเสนอขาย
หุนเปนคร้ังแรกในประเทศใตหวัน ไมรวมตัวแปร ประเภทของผูสอบบัญชี กิจการท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยของประเทศใตหวัน กิจการในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส (Ken et al., 2005) ซ่ึง
เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับลักษณะเฉพาะของการศึกษานั้นๆและไมเกี่ยวของโดยตรงกับการศึกษา
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ในคร้ังนี้ สําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ตัวแปรควบคุมท่ีนํามาใชมีจํานวน 6 ตัวไดแก ขนาดของกิจการ 
อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี  อัตราสวนแสดงสภาพหนี้ กระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม และผลขาดทุนของกิจการ (Jerry et al., 2006; Flora 
F. Niu, 2006; Ken et al., 2005; ทัศลียา สังขสุวรรณ, 2548) เนื่องจากการศึกษาในอดีตพบวาตัวแปร
ดังกลาวมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรโดยตัวแปรควบคุมท้ัง 6 สามารถอธิบายเหตุผลได ดังนี้ 

1) ขนาดของกิจการ (SIZE) 
เนื่องจากกิจการท่ีมีขนาดใหญกวาอาจมีรายการบัญชีท่ีมากกวาและบันทึกรายการ

คงคางไวดวยจํานวนท่ีสูงกวา เพราะตองลงทุนดวยจํานวนท่ีมากกวา (ทัศลียา สังขสุวรรณ, 2548) 
ดังนั้นขนาดกิจการมักมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับรายการคงคาง และทิศทางตรงกันขามกับ
คุณภาพกําไร 
 2) อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี (MKT/BOOK) 

เปนอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาทางบัญชีของ
หุนสามัญ 1 หุน แสดงถึงราคาหุนท่ีนักลงทุนยอมจาย ณ ขณะนั้นวาเปนกี่เทาของมูลคาตามบัญชี 
หากอัตราสวนดังกลาวมีคาสูงแสดงวานักลงทุนท่ัวไปในตลาดมองวากิจการมีศักยภาพท่ีจะเติบโต
สูงและคาดวาผลการดําเนินงานหรือผลตอบแทนในหลักทรัพยท่ีตนซ้ือมาจะดีจึงยอมจายซ้ือ
หลักทรัพยในราคาท่ีสูงกวามูลคาทางบัญชี จึงมีความเปนไปไดนอยท่ีกิจการจะบริหารจัดการ
รายการทางบัญชีผานรายการคงคาง สงผลใหคุณภาพกําไรสูง (ปุณฑริก โบกกระณีย, 2550) ดังนั้น
อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี จึงแปรผันตรงกับคุณภาพกําไร  
  3) อัตราสวนแสดงสภาพหน้ี (LEV) 

จากการศึกษาในอดีต Aboody et al (1999) พบวากิจการท่ีมีอัตราสวนแสดงสภาพ
หนี้ท่ีมากมีความสามารถในการจัดหาเงินทุน โอกาสท่ีจะขอกู หรือการทําธุรกรรมดานเครดิต
นอยลงทําใหกิจการเกิดแรงจูงใจหรือแนวโนมท่ีจะบริหารจัดการรายการทางบัญชีในงวดปจจุบัน 
สงผลกระทบในเชิงลบตอผลการดําเนินงาน ราคาหลักทรัพย และผลตอบแทนของหลักทรัพยใน
อนาคต (Aboody et al, 1999 อางถึงใน ศันสนีย สุริยเชิดชูสกุล, 2548) ดังนั้นอัตราสวนแสดงสภาพ
หนี้มักมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับคุณภาพกําไร 
  4) กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CFO) 

เนื่องจากกิจการท่ีมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูง แสดงวากิจการนั้นมีผล
การดําเนินงานท่ีดีและมีความเปนไปไดนอยท่ีจะนํารายการคงคางมาใชในการบริหารจัดการ
รายการทางบัญชีของกิจการ (ปุณฑริก โบกกระณีย, 2550) ดังนั้นกระแสเงินสดจากการดําเนินงานมี
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ความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับรายการคงคางและมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับคุณภาพ
กําไร 
 5) คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม (ABSACC) 

เนื่องจากการบริหารจัดการรายการทางบัญชีมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหกระแสกําไร
ราบเรียบข้ึน ดังนั้นหากปไหนท่ีกิจการมีกําไรสูงมากมักจะปรับคาใชจายใหสูงข้ึนเพื่อใหกําไร
ลดลง และปท่ีกิจการมีผลกําไรนอยก็มักจะปรับคาใชจายใหนอยเพื่อใหกําไรสูงข้ึน เพื่อสะทอน
กระแสกําไรท่ีเกิดข้ึนเปนประจําหรือสมํ่าเสมอมากข้ึน ทําใหกระแสเงินสดและกําไรไมมี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันสงผลใหกําไรมีคุณภาพตํ่า (ทัศลียา สังขสุวรรณ, 2548) ดังนั้น
คาสัมบูรณของรายการคงคางจึงมักมีความสัมพันธตรงขามกับคุณภาพกําไร 
 6) ผลขาดทุนของกิจการ (LOSS) 
 จากการศึกษาในอดีต Burgstahler and Dichev (1997) พบวากิจการจะมีการบริหาร
จัดการรายการทางบัญชีเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการรายงานการลดลงของกําไรและการขาดทุน ดังนั้น
หากกิจการขาดทุนจะเกิดแรงจูงใจท่ีจะบริหารจัดการรายการทางบัญชีสงผลใหคุณภาพกําไรลดลง 
  
จากการพัฒนาสมมติฐานขางตนสามารถสรุปและจัดทํากรอบแนวคิดไดดังภาพท่ี 3.1 
 
                   ตัวแปรอิสระ                                                                               ตัวแปรตาม  

 
 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ตัวแปรท่ีสนใจศึกษาหรือตัวแปรอธิบาย 
คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ 

ตัวแปรควบคุม 

- ขนาดของกจิการ  
- อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี  
- อัตราสวนแสดงสภาพหน้ี  

- กระแสเงินสดจากการดําเนนิงาน  

- คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม  
- ผลขาดทุนของกิจการ  
 

 
      คุณภาพกําไร 


