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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อยูระหวางฟนฟูการดําเนินงาน โดยวิเคราะหขอมูลจากงบการเงิน
ระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป 2547 – 2549 ของบริษัทในกลุมฟนฟูการดําเนินงาน โดยกําหนดขนาด
ตัวอยางจํานวน 4 บริษัท จําแนกเปน บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อยู
ระหวางการฟนฟูการดําเนินงานที่ยังคงใหเปดซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทตอไป จํานวน 2 บริษัท 
และบริษัทที่ถูกถอนชื่อหลักทรัพยออกจากกระดานซื้อขายและใหอยูในกลุมบริษัทจดทะเบียนที่
แกไขการดําเนินงานไมไดตาม จํานวน 2 บริษัท โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย สวนเทคนิคการ
วิเคราะหคุณภาพกําไรที่ใชคือ การคนหาสัญญาณเตือนภัย การประเมินผลกระทบของนโยบายการ
บัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพกําไร การประเมินฝายบริหาร การวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน การใชอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดและการวัดความแปรปรวนและความเสี่ยง 

จากการศึกษาพบวา กําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อยู
ระหวางการฟนฟูการดําเนินงานที่ยังคงใหเปดซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทตอไปเปนกําไรที่มี
คุณภาพ เนื่องจากสิ่งที่มีผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรที่คนพบไมมีผลกระทบตอคุณภาพ
กําไรของกิจการในกลุมนี้ ถึงแมวาจะมีส่ิงที่มีผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรที่สําคัญ ที่พบ
จากการใชเทคนิคการคนหาสัญญาณเตือนภัย ประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใช
อยูที่มีผลตอคุณภาพกําไรและการประเมินฝายบริหาร ไดแก การออกรายงานลาชา ในป 2548 การ
เปลี่ยนผูสอบบัญชี ในป 2549 การมียอดเงินกูยืมระยะสั้นสูงขึ้นอยางผิดปกติ ณ วันสิ้นปและกําไร
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สุทธิไมสัมพันธไปทางเดียวกันกับคาขาย ซ่ึงเกิดจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม 
ทําใหตองมีการระดมทุนเพิ่มขึ้น แตจากการนําขอมูลจากงบการเงินมาวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน อัตราสวนจากงบกระแสเงินสดและการวัดคาความแปรปรวนและความเสี่ยง พบวา กิจการ
ในกลุมนี้มีอัตราสวนสภาพคลองที่ดีและยังใชสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย  

กําไรของบริษัทที่ถูกถอนชื่อหลักทรัพยออกจากกระดานซื้อขายและใหอยูในกลุมบริษัทจด
ทะเบียนที่แกไขการดําเนินงานไมไดตามกําหนดเปนกําไรที่ดอยคุณภาพ เนื่องจากสิ่งที่มีผลกระทบ
ทางดานลบตอคุณภาพกําไรที่คนพบมีผลกระทบตอคุณภาพกําไรของกิจการในกลุมนี้ ถึงแมวาจะมี
การออกรายงานตามปกติและไมมีการเปลี่ยนตัวผูสอบบัญชีก็ตาม แตส่ิงที่มีผลกระทบทางดานลบ
ตอคุณภาพกําไรที่สําคัญ ที่พบจากการใชเทคนิคการคนหาสัญญาณเตือนภัย ประเมินผลกระทบของ
นโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพกําไรและการประเมินฝายบริหารที่สําคัญ ไดแก 
การมีเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดต่ํามาก ณ วันสิ้นป บัญชีลูกหนี้
การคาหรือรายไดคางรับมียอดสูงขึ้นในขณะที่ยอดขายไมเปลี่ยนแปลงไปจากปกอน ๆ การลดลงใน
อัตรากําไรขั้นตน ยอดเงินกูยืมระยะสั้นสูงขึ้นอยางผิดปกติ ณ วันสิ้นปและกําไรสุทธิไมสัมพันธไป
ทางเดียวกันกับคาขาย ซ่ึงไมสามารถหาสาเหตุไดและจากการนําขอมูลจากงบการเงินมาวิเคราะห
อัตราสวนทางการเงิน อัตราสวนจากงบกระแสเงินสดและการวัดคาความแปรปรวนและความเสี่ยง 
พบวา กิจการในกลุมนี้ขาดสภาพคลองในการดําเนินงานและใชสินทรัพยอยางไมมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งจากรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตยังมีการใหขอสังเกตเกี่ยวกับความสามารถในการ
ดําเนินงานงานตอเนื่องของกิจการอีกดวย 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูลงทุนหรือผูที่สนใจจะศึกษาเรื่องของคุณภาพกําไร
ควรจะใชเทคนิคในการวิเคราะหคุณภาพกําไรมากกวา 2 เทคนิค เพื่อใหไดผลจากการวิเคราะห
คุณภาพกําไรที่แมนยําและควรศึกษาขอมูลจากรายงานประจําป เนื่องจาก การดูเฉพาะตัวเลขกําไร
หรือขาดทุนไมเพียงพอตอการนําไปตัดสินใจลงทุนหรือดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ อีกทั้งควรให
ความสําคัญกับโครงสราง ทางการเงิน ความพรอมของแหลงเงินทุน ตลอดจนโครงสรางคาใชจาย
ในการดําเนินงานดวย  
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Abstract 
 

 The objective of this study was to study at earnings quality analysis of the Listed 
Companies in the REHABCO sector of the Stock Exchange of Thailand. The data was studied by 
analyzing the financial statement since 2004 to 2006 from 4 companies.  These were 2 companies 
from performing group and 2 companies from non-performing group selected by Simple Random 
sampling. The techniques were warning signs, evaluation of accounting policy affect to quality of 
earning, management appraisal, financial ratio, financial ratio from cash flow, and standard 
deviation and risk measurement. 

The study found that the earnings of the performing group were high quality because the 
things effect to earnings quality that found were not effect this group’s earnings quality.  The 
important things effect to earnings quality that found from warning signs, evaluation of 
accounting policy affect to quality of earning and management appraisal were the late reporting in 
2005, changing certified public accountant in 2006, the abnormal increasing of short loan at the 
end of year, and the profits were not relevant to sales resulting from changing operation strategy, 
cause to need of a working capital.  But from analyzing financial statement using financial ratio, 
financial ratio from cash flow, and standard deviation and risk measurement found that this group 
has good liquidity and an efficiently assets used. 
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The earnings of the non-performing group were low quality because the things effect to 
earnings quality that found were effect to this group’s earnings quality.  Although this group has 
normally reporting and were not changing certified public accountant but the important things 
effect to earnings quality that found from warning signs, evaluation of accounting policy affect to 
quality of earning and management were the low amount in cash and investment in market 
securities at the end of year, the increasing in account receivable or accrued revenue but the sales 
were not change, the decreasing of gross profit margin, the abnormal increasing of short loan at 
the end of year, and the profits were not relevant to sales with no explanation reason.  And from 
analyzing financial statement using financial ratio, financial ratio from cash flow, and standard 
deviation and risk measurement found that this group has lack of cash flow for operation and an 
inefficiently assets used.  Also from the certified public accountant’s report often gave a notice 
about companies’ operating going concern. 

The recommendations from this study were that investors or further researchers should 
using more than 2 techniques, for more accuracy result of earnings quality and should study the 
data from annual report because only profit or loss number was not enough to make investment 
decision or operate business.  And they should place importance on financials structure, readiness 
of source of investment funds and operation costs structure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


