
ซ 

 

สารบัญ 
 

 หนา 
กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยาภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบัญ ซ 
สารบัญตาราง ญ 
สารบัญรูปภาพ ฑ 
บทที่ 1  บทนํา  
              หลักการและเหตุผล 1 
            วัตถุประสงคของการศึกษา 2 
            ขอบเขตและวิธีการศึกษา 2 
            นิยามศัพท 4 
            ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 4 
บทที่ 2  แนวคิด  ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
            คุณภาพกําไร  
             นิยามของคุณภาพกําไร 5 
             คุณลักษณะของกําไรที่มีคุณภาพ 8 
             เทคนิคในการวิเคราะหคุณภาพกําไร 11 
            วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหคุณภาพกําไร 23 
บทที่ 3  ผลการศึกษาคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยที่อยูระหวางฟนฟูการดําเนินงาน 
 

 การวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บริษัท ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวล ลอป
เมนท จํากัด (มหาชน) 

29 

 
 

การวิเคราะหคุณภาพกําไรของบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด 
(มหาชน) 

49 

 การวิเคราะหคุณภาพกําไรของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 64 
 การวิเคราะหคุณภาพกําไรของบริษัท แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทย

แลนด) จํากัด (มหาชน) 
82 



ฌ 

 

สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
บทที่ 4  สรุปผลการศึกษา  
 สรุปผลการศึกษาของบริษัท ซีโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) 
100 

 สรุปผลการศึกษาของบริษัท  อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย  จํากัด 
(มหาชน) 

102 

 สรุปผลการศึกษาของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 103 
 สรุปผลการศึกษาของบริษัท แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด)  

จํากัด (มหาชน) 
105 

 อภิปรายผล  107 
 ขอจํากัดในการศึกษา 109 
 ขอเสนอแนะ 110 
บรรณานุกรม 112 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก การเพิกถอนหลักทรัพย ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

เกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน  
113 

 ภาคผนวก ข ตารางแสดงการคนหาสัญญาณเตือนภัย 126 
ประวัติผูเขียน 163 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ญ 

 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง  หนา 
2.1 ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีตอคุณภาพกําไร 15 
2.2 รายการตรวจสอบคุณภาพกําไร 17 
3.1 แสดงรายไดรวม ลูกหนี้การคาและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ บมจ.   

ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 
32 

3.2 แสดงรายไดรวม เจาหนี้การคาและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ บมจ.   
ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

33 

3.3 แสดงการสรุปสิ่งที่ผิดปกติที่พบจากการคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ. 
ซิโน-ไทย รีซอรเซส  ดีเวลลอปเมนท 

35 

3.4 ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีผลตอคุณภาพกําไรของ บมจ.ซิโน-ไทย 
รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

36 

3.5 แสดงการรายไดจากการขาย กําไรสุทธิและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ 
บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

39 

3.6 แสดงการสรุปผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีผลตอคุณภาพกําไรของ 
บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

39 

3.7 รายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอป
เมนท 

40 

3.8 แสดงการสรุปรายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอร
เซส ดีเวลลอปเมนท 

43 

3.9 แสดงอัตราสวนทางการเงินของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 43 
3.10 แสดงอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวล 

ลอปเมนท 
45 

3.11 แสดงคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ บมจ.   
ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

47 

3.12 แสดงการสรุปการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส   
ดีเวลลอปเมนท 

47 

 



ฎ 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
3.13 แสดงเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่

เกี่ยวของกันและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตร
เคมีกัลปไทย 

50 

3.14 แสดงการสรุปสิ่งที่ผิดปกติที่พบจากการคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 

50 

3.15 ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่ มี ต อคุณภาพกํ าไรของ  บมจ .
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 

51 

3.16 แสดงรายไดจากการขาย กําไรสุทธิและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ 
บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 

54 

3.17 แสดงการสรุปผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีผลตอคุณภาพกําไรของ 
บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 

55 

3.18 รายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 56 
3.19 แสดงการสรุปรายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตร

เคมีกัลปไทย 
58 

3.20 แสดงอัตราสวนทางการเงินของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 59 
3.21 แสดงการวิเคราะหอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดของ บมจ.อุตสาหกรรม 

ปโตรเคมีกัลปไทย 
60 

3.22 แสดงคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ บมจ.
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 

62 

3.23 แสดงการสรุปการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมี
กัลปไทย 

63 

3.24 แสดงบัญชีเงินสดและบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของ
ตลาดและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ บมจ.ไทยวา 

68 

3.25 แสดงบัญชีรายไดรวม ลูกหนี้การคาและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ 
บมจ.ไทยวา 

69 

3.26 แสดงการสรุปสิ่งที่ผิดปกติที่พบจากการคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.
ไทยวา 

69 



ฏ 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
3.27 ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีตอคุณภาพกําไรของ บมจ.ไทยวา  71 
3.28 แสดงการสรุปผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีผลตอคุณภาพกําไรของ 

บมจ.ไทยวา 
73 

3.29 รายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.ไทยวา 74 
3.30 แสดงการสรุปรายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.ไทยวา 76 
3.31 แสดงอัตราสวนทางการเงินของ บมจ.ไทยวา 77 
3.32 แสดงอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดของ บมจ.ไทยวา 78 
3.33 แสดงคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ บมจ.  

ไทยวา 
80 

3.34 แสดงการสรุปการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.ไทยวา 80 
3.35 แสดงรายไดจากการขาย ลูกหนี้การคาและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ 

บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 
82 

3.36 แสดงรายไดจากการขาย บัญชีเจาหนี้การคาและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 
ของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

83 

3.37 แสดงรายได ตนทุนขาย กําไรขั้นตนและอัตรากําไรขั้นตนของ บมจ.   
แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

84 

3.38 แสดงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยมืจาก
กรรมการ (ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 8.00 - 8.25 ตอป) และการเปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) ของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

85 

3.39 แสดงการสรุปสิ่งที่ผิดปกติที่พบจากการคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.
แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

85 

3.40 ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีตอคุณภาพกําไรของ บมจ.แอดวานซ
เพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

86 

3.41 แสดงรายไดจากการขาย กําไรสุทธิและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ 
บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

89 

3.42 แสดงการสรุปผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีผลตอคุณภาพกําไรของ 
บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

89 



ฐ 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
3.43 รายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล 

(ไทยแลนด)  
90 

3.44 แสดงการสรุปรายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.แอดวานซเพนท 
แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

93 

3.45 แสดงอัตราสวนทางการเงินของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทย
แลนด) 

94 

3.46 แสดงอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิ
เคิล (ไทยแลนด) 

95 

3.47 แสดงการคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ บมจ.
แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

98 

3.48 แสดงการสรุปการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด 
เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

98 

4.1 แสดงการสรุปการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส   
ดีเวล ลอปเมนท 

100 

4.2 แสดงการสรุปการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมี
กัลปไทย 

102 

4.3 แสดงการสรุปการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.ไทยวา 104 
4.4 แสดงการสรุปการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด 

เคมิเคิล (ไทยแลนด) 
105 

 
 
 
 
 
 
 



ฑ 

 

สารบัญรูปภาพ 
 

รูปภาพ  หนา 
3.1 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอป

เมนท ประจําป 2547  
30 

3.2 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอป
เมนท ประจําป 2548 

30 

3.3 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอป
เมนท ประจําป 2549 

31 

3.4 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอป
เมนท ประจําป 2548 

34 

3.5 แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวล 
ลอปเมนท ขอ 3 ประจําป 2548 

34 

3.6 แสดงนโยบายบัญชีที่สําคัญเกี่ยวกับการรับรูรายไดของ บมจ.ซิโน-ไทย   
รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท ประจําป 2547 - 2549 

38 

3.7 แสดงรายงานความคืบหนาและผลการดําเนินงาน ของ บมจ.ซิโน-ไทย   
รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท ประจําป 2549 

38 

3.8 แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.6 ของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส  
ดีเวลลอปเมนท ประจําป 2547 – 2549 

42 

3.9 แสดงนโยบายการบัญชี สํ าคัญเกี่ ยวกับการรับ รู รายไดของ  บมจ .
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย ประจําป 2547 - 2549 

53 

3.10 แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.3 ของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตร
เคมีกัลปไทย ประจําป 2547 - 2549 

58 

3.11 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.ไทยวา ประจําป 2547 64 
3.12 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.ไทยวา ประจําป 2548 65 
3.13 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.ไทยวา ประจําป 2549 66 
3.14 แสดงนโยบายบัญชีที่สําคัญเกี่ยวกับการรับรูรายไดของ บมจ.ไทยวา 72 
3.15 แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7.8 ของ บมจ.ไทยวา ประจําป 2547 

– 2549 
76 

 



ฒ 

 

สารบัญรูปภาพ (ตอ)  
 

รูปภาพ  หนา 
3.16 แสดงนโยบายการบัญชีที่สําคัญเกี่ยวกับการรับรูรายได ของ บมจ.แอดวานซ

เพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) ประจําป 2547 - 2549 
88 

3.17 แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด 
เคมิเคิล (ไทยแลนด) ประจําป 2547 – 2549  

92 

3.18 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล 
(ไทยแลนด) ประจําป 2547 

93 

3.19 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล 
(ไทยแลนด) ประจําป 2548 - 2549 

93 

 


