
บทที่ 3 
ผลการศึกษาคุณภาพกําไรของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ท่ีอยูระหวางฟนฟูการดําเนินงาน 
 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยที่อยูระหวางฟนฟูการดําเนินงานครั้งนี้ เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงไดเก็บ
ขอมูลจากรายงานของผูสอบบัญชี งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป พ.ศ. 2547 
– 2549  

โดยทําการศึกษาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อยูระหวาง
การฟนฟูการดําเนินงานที่ยังคงใหเปดซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทตอไป จํานวน 2 บริษัทและ
บริษัทที่ถูกถอนชื่อหลักทรัพยออกจากกระดานซื้อขายและใหอยูในกลุมบริษัทจดทะเบียนที่แกไข
การดําเนินงานไมไดตามกําหนด (Non-Performing Group) จํานวน 2 บริษัทและใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling: SRS) ในการเลือกตัวอยาง ซ่ึงผูศึกษาจะแบง         
การนําเสนอการวิเคราะหคุณภาพกําไร ดังนี้ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ อยู ระหว างการฟนฟู                 
การดําเนินงานที่ยังคงใหเปดซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทตอไป จํานวน 2 บริษัท ไดแก 

1. บริษัท ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทที่ถูกถอนชื่อหลักทรัพยออกจากกระดานซื้อขายและใหอยูในกลุมบริษัทจด
ทะเบียนที่แกไขการดําเนินงานไมไดตามกําหนด (Non-Performing Group) จํานวน 2 บริษัท ไดแก 

1. บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด)  จํากัด (มหาชน) 

 โดยสวนของเทคนิคในการวิเคราะหคุณภาพกําไร ที่ผูศึกษาใชในการวิเคราะหคุณภาพ
กําไรในครั้งนี้ (วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2549) มีดังตอไปนี้  

1. การคนหาสัญญาณเตือนภัย โดยทําการคนหาสัญญาณเตือนภยัจาก 
1.1 รายงานของผูสอบบัญชีที่ผิดปกติ  
1.2 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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2. ประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพกําไร 
(Evaluation of Accounting Policy affect to Quality of Earning) 
  การประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพกําไร
นี้จะใชลักษณะของนโยบายทางการบัญชีที่สงผลกระทบตอคุณภาพกําไรมาเปนตัววัดและ
ประเมินผล ซ่ึงเกณฑที่ใชในการวัดนั้น จะดูจากลักษณะของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยู แลว
ประเมินออกมาเปน 3 คาดวยกัน คือ “ทางบวก” แสดงถึงนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูเปน
นโยบายการบัญชีที่ดีและสงผลใหกําไรของกิจการเปนกําไรที่มีคุณภาพ “ทางลบ” แสดงถึงนโยบาย
การบัญชีที่กิจการใชอยูเปนนโยบายการบัญชีที่ไมคอยดีและสงผลใหกําไรของกิจการเปนกําไรที่
ดวยคุณภาพดวยและ “ไมมีผลกระทบ” แสดงถึงวากิจการไมไดมีการปฏิบัติหรือใชเกณฑนั้น ๆ อยู 
ดังนั้น หากกิจการมีนโยบายการบัญชีที่สงผลในทางลบมากเทาไรก็ยิ่งสงผลใหคุณภาพกําไรของ
กิจการลดต่ําลงเทานั้น 

3. การประเมินฝายบริหาร (Management Appraisal) 
  การวิเคราะหคุณภาพกําไรโดยใชวิธีการหักคะแนนลงโทษเปนแตละจุดไปนี้ 
ตั้งอยูบนสมมติฐานที่วาการที่กิจการเลือกรับนโยบายการบัญชีใดมาใชนั้น สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับ
อุปนิสัยสวนตัวของผูบริหารนั่นเอง ซ่ึงรายการตรวจสอบนี้จะมีคะแนนลงโทษสําหรับการใช
นโยบายการบัญชีที่ไมเหมาะสมในแตละเรื่องไวในระดับที่แตกตางกันไป การวิเคราะหอาจทําโดย
การเปรียบเทียบคุณภาพกําไรของกิจการในรอบ 3 ปที่ผานมา คะแนนลงโทษดังกลาวจะกําหนด
คะแนนลงโทษที่จะพิจารณาตัดจากแตละนโยบายการบัญชีที่ผูศึกษาพิจารณาเห็นวาหละหลวม
เกินไป ตัวอยางเชน หากกิจการตัดคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรง จะตัด 1 คะแนน แตถาหากไม
พบวากิจการมีการตัดคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรง ก็จะไมมีการตัดคะแนนและใชคําวา “ไมพบ” 
แทน ยิ่งกิจการสะสมคะแนนลงโทษไวมากเทาไร คุณภาพกําไรของกิจการก็ยิ่งลดต่ําลงเทานั้น  

4. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน ไดแก 
4.1 อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 
4.2 อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (Debt-to-Asset Ratio) 
4.3 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt-to-Equity Ratio) 
4.4 อัตราสวนคุณภาพกําไร (Quality of Earning) 

5. การใชอัตราสวนจากงบกระแสเงินสด ไดแก 
5.1 อัตราสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอหนี้สินหมุนเวียน 

(Cash Flow from Operation-to-Current Liability Ratio) 
5.2 ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Operating Cash Index) 
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5.3 ผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแส     
เงินสด (Depreciation / Amortization Impact Ratio) 

5.4 อัตราสวนการลงทุนตอ (Reinvestment Ratio) 
5.5 อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย (Interest Coverage 

Ratio) 
5.6 อัตราผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม (Cash 

Flow Return on Assets) 
6. วัดความแปรปรวนและความเสี่ยง (Standard Deviation and Risk 

Measurement) 
6.1 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
6.2 สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน  

 
 ในการวิเคราะหรอยละการเปลี่ยนแปลงของแตละบัญชี ผูศึกษาใชปกอนเปนปฐาน เชน ใน
การวิเคราะหรอยละการเปลี่ยนแปลงของบัญชีลูกหนี้การคา ในป 2547 ก็จะใช ป 2546 เปนปฐาน 
เปนตน 
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อยูระหวางการฟนฟูการ
ดําเนินงานที่ยังคงใหเปดซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทตอไป จํานวน 2 บริษัท ไดแก 
 
การวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บริษัท ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) หรือ STRD เปนบริษัทที่
ประกอบกิจการในประเทศไทย อยูในกลุมอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค โดยมีธุรกิจ
หลัก คือ เหมืองแรดีบุกในทะเล ธุรกิจเหมืองหินอุตสาหกรรมเพื่อการกอสราง ธุรกิจคาน้ํามันและ
ธุรกิจน้ํามันหลอล่ืน อยางไรก็ตาม ภายหลังการเลิกและหยุดดําเนินธุรกิจบางประเภทและการอนุมัติ
ยกเลิกการดําเนินงานผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืน ทําใหบริษัทมีธุรกิจคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงเปนธุรกิจหลักในปจจุบัน โดย บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท  นั้นเขาขายอาจ
ถูกเพิกถอนหลักทรัพย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแต วันที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2540  
 ตอไปนี้จะเปนการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 
ตามเทคนิคในการวิเคราะหคุณภาพกําไร 



30 

1. การคนหาสัญญาณเตือนภัย  
 จากการคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท (ภาคผนวก 
ข) พบวา  

1. รายงานของผูสอบบัญชีผิดปกติ กลาวคือ รายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.ซิโน-ไทย 
รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท จากรูปภาพที่ 3.1 – 3.3 พบวา  ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไมมี
เงื่อนไขในป 2547 สวนในป 2548 ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขแตมีขอสังเกตตอ
งบการเงินของกิจการและในป 2549 ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขแตมีขอสังเกตตอ
งบการเงินของกิจการและมีการเปลี่ยนตัวผูสอบบัญชี โดยกอนที่จะมีการเปลี่ยนตัวของผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีไดออกรายงานลาชากวาปกติหนึ่งเดือน ถึงแมวาจะไมมีสัญญาณบอกถึงความขัดแยง
ของผูบริหารกับผูสอบบัญชี แตการที่มีการออกรายงานลาชาและมีการเปลี่ยนตัวของผูสอบบัญชี ก็
เปนสัญญาณบงบอกวา งบการเงินของกิจการอาจมีส่ิงที่ผิดปกติและอาจสงผลกระทบทางดานลบ
ตอคุณภาพกําไรของกิจการดวย 
 
รูปภาพที่ 3.1 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท ประจําป 
2547  

 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอป
เมนท จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
  ศุภชัย  ปญญาวัฒโน 
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ  :  21 มกราคม 2548 
 
 
รูปภาพที่ 3.2 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท ประจําป 
2548 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ซิโน-ไทย   รีซอรเซส  ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาวขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตตามที่

กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายน้ํามันเกือบทั้งหมดใหกับลูกคาราย
หนึ่งซึ่งฝายบริหารพิจารณาแลวเห็นวาไมไดเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน นอกจากนี้บริษัทฯ มีการซื้อน้ํามันทั้งหมด
จากกลุมบริษัทของผูคารายหนึ่งซึ่งฝายบริหารพิจารณาแลวเห็นวากลุมบริษัทดังกลาวไมไดเปนกิจการที่เกี่ยวของ
กัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนการพึ่งพิงกลุมธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งการดําเนินธุรกิจในอนาคต
ขึ้นอยูกับความสัมพันธและอํานาจการตอรองของบริษัทฯ กับกิจการดังกลาวขางตน 

 
  ศุภชัย  ปญญาวัฒโน 
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ  :  24 กุมภาพันธ 2549 
 
 
รูปภาพที่ 3.3 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท ประจําป 
2549 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินดังกลาวขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาวขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตขอมูลเพิ่มเติม
ดังนี้ 

(1) ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแผนยกเลิกและขายคืนทรัพยสินที่ใชทําการผลิตผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืน 
รวมทั้งสินคาคงเหลือ ณ วันดังกลาวใหกับบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง เนื่องจากฝายบริหารพิจารณาแลว
เห็นวาธุรกิจน้ํามันหลอล่ืนสําหรับลูกคารายยอยมีการแขงขันคอนขางรุนแรงในดานราคาและราคา
ตนทุนวัตถุดิบสูงขึ้นมาก ทําใหผลตอบแทนในการลงทุนต่ําและไมสามารถทํากําไรใหบริษัทไดใน
อนาคต ภายหลังจากที่ไดอนุมัติแผนยกเลิกและขายคืนสวนงานหลักเกี่ยวกับการดําเนินงานผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืนดังกลาวแลว  ธุรกิจหลักของบริษัทในปจจุบัน คือ ธุรกิจคาน้ํามัน
เช้ือเพลิง  อยางไรก็ตาม รายไดจากการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงยังมีความผันผวนไมแนนอนขึ้นอยูกับ
สภาวการณแขงขันในตลาดและนโยบายการควบคุมราคาของรัฐบาล ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงตอ
การดําเนินงานของบริษัท บริษัทมีรายไดจากธุรกิจคาน้ํามันสําหรับป 2549 เปนจํานวนรวมประมาณ 
222 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2548 เปนจํานวนประมาณ 1,204 ลานบาท 
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(2) ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเปนคาธรรมเนียมที่
ปรึกษาจากโครงการศึกษาความเปนไปไดของโครงการกอสรางโรงงานผลิตไฟฟาพลังงานความรอน
จากถานหินในประเทศกัมพูชาเปนจํานวนประมาณ 65.7 ลานบาท 

 

นางสุมาลี โชคดีอนันต 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 3322 
กรุงเทพมหานคร (บริษัท สํานักงาน แกรนท ธอนตนั จํากัด) 
28 กุมภาพันธ 2550 
 

 
2. การเพิ่มขึ้นของบัญชีลูกหนี้หรือรายไดคางรับที่แตกตางไปจากยอดที่กิจการประสบอยู

ในอดีตอยางเห็นไดชัด จากตารางที่ 3.1 พบวา  บัญชีลูกหนี้การคาของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดี
เวลลอปเมนท ในป 2547 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 956.65 เชนเดียวกับรายไดรวมของกิจการมีการเพิ่มขึ้น
รอยละ 449.46 และในป 2548 ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นรอยละ 37.10 เชนเดียวกับรายไดรวมที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 105.22 แตลูกหนี้การคาก็มีการลดลงรอยละ 51.14 และรายไดรวมก็ลดลงเชนกัน รอยละ 
78.31 ในป 2549 ซ่ึงเปนการเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่สูงมากและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขาย 
เปนสัญญาณบงบอกวา กิจการมีการใหสินเชื่อทางการคาเพื่อกระตุนยอดขายเพื่อทํากําไรใหเขาเปา 
ยอดขายเหลานี้อาจจะเกิดจากการขายใหกับลูกคา ที่มีความเสี่ยงสูงตอการผิดนัดชําระหนี้ แสดงให
เห็นวางบการเงินของกิจการอาจมีส่ิงผิดปกติและอาจสงผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรของ
กิจการ 
 
ตารางที่ 3.1 แสดงรายไดรวม ลูกหนี้การคาและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ บมจ.ซิโน-ไทย        
รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

หนวย (บาท) 

 ป 2547 ป 2548 ป 2549 

รายไดรวม            718,381,750    1,474,275,868          319,742,999  

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) 449.46 105.22 - 78.31 

    

ลูกหนี้การคา – สุทธิ             29,078,990           39,867,337            19,463,185  

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) 956.65 37.10 - 51.18 
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3. การขยายตัวของบัญชีเจาหนี้การคาที่แตกตางไปจากยอดที่กิจการประสบอยูในอดีต
อยางเห็นไดชัด ตามที่ไดแสดงไวในตารางที่ 3.2 พบวา  บัญชีเจาหนี้การคาของ บมจ.ซิโน-ไทย      
รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 547.91 เชนเดียวกันกับรายไดรวมที่เพิ่มขึ้นรอยละ 
449.46 ในป 2547 และเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นรอยละ 46.62 รายไดรวมก็มีการเพิ่มขึ้นเชนกันถึงรอย
ละ 105.22 ในป 2548 แตเจาหนี้การคาก็ลดลงรอยละ 87.76 และรายไดรวมก็ลดลงเชนกันรอยละ 
78.31 ในป 2549 ซ่ึงเปนการเพิ่มขึ้นที่สูงมากโดยเฉพาะในป 2547 – 2548 และเปนการลดลงที่สูง
มากในป 2549 ถึงแมวาจะเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขายก็ตาม ซ่ึงเปนสัญญาณบงบอกวา 
กิจการตองการที่จะทําใหยอดดุลของบัญชีเจาหนี้คลายกับวาเพิ่งเกิดขึ้นลาสุด ณ วันที่จัดทํางบดุล 
แสดงใหเห็นวางบการเงินของกิจการอาจมีส่ิงผิดปกติและอาจมีผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพ
กําไรของกิจการ 
 
ตารางที่ 3.2 แสดงรายไดรวม เจาหนี้การคาและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ บมจ.ซิโน-ไทย       
รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

หนวย (บาท) 

 ป 2547 ป 2548 ป 2549 

รายไดรวม           718,381,750     1,474,275,868          319,742,999  

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) 449.46 105.22 - 78.31 

    

เจาหนีก้ารคา              34,104,356           50,002,815              6,119,320  

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) 547.91 46.62 - 87.76 
 

4. การพึ่งพิงอยูกับลูกหนี้การคาเพียงรายเดียวหรือสองราย ซ่ึงการพึ่งพิงอยูกับลูกหนี้
การคาเพียงรายเดียวหรือสองรายนั้น เปนจํานวนเงินประมาณ 1,252 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 88 
ตอยอดขายรวม) เปนการพึ่งพิงกลุมธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งอยางมีสาระสําคัญ โดยผูสอบบัญชีไดให
ขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชี (รูปภาพที่ 3.4) และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจําป 
2548 (รูปภาพที่ 3.5) เปนสัญญาณบงบอกวา การดําเนินธุรกิจในอนาคตขึ้นอยูกับความสัมพันธและ
อํานาจการตอรองของบริษัทฯ กับกิจการดังกลาวเหลานั้น ซ่ึงสะทอนถึงความสามารถในการ
ดําเนินงานตอเนื่องของกิจการและอาจสงผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรของกิจการ 
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รูปภาพที่ 3.4 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท ประจําป 
2548 

 
โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาวขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตตามที่

กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายน้ํามันเกือบทั้งหมดใหกับลูกคาราย
หนึ่งซึ่งฝายบริหารพิจารณาแลวเห็นวาไมไดเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน นอกจากนี้บริษัทฯมีการซื้อน้ํามันทั้งหมด
จากกลุมบริษัทของผูคารายหนึ่งซึ่งฝายบริหารพิจารณาแลวเห็นวากลุมบริษัทดังกลาวไมไดเปนกิจการที่เกี่ยวของ
กัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนการพึ่งพิงกลุมธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งการดําเนินธุรกิจในอนาคต
ขึ้นอยูกับความสัมพันธและอํานาจการตอรองของบริษัทฯกับกิจการดังกลาวขางตน 

 

 
รูปภาพที่ 3.5 แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท ขอ 
3 ประจําป 2548 

 

3. ธุรกิจคาน้ํามัน 

 ในเดือนมิถุนายน 2547 บริษัทฯไดจดทะเบียนเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการคา

น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 กับกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งภายใตมาตราดังกลาว บริษัทฯสามารถคาน้ํามันไดไมเกิน 

120 ลานลิตรตอป ในการคาน้ํามันของบริษัทฯ บริษัทฯจะซื้อน้ํามันจากผูคาน้ํามันในประเทศ และขายน้ํามัน

ตอใหแกลูกคาน้ํามันในประเทศในจํานวนที่เทากัน โดยน้ํามันจะถูกสงจากผูคาน้ํามันไปยังลูกคาน้ํามัน

โดยตรงโดยไมผานบริษัทฯ 

 ในระหวางป 2548 บริษัทฯมีรายการขายน้ํามันเกือบทั้งหมดใหแกลูกคารายหนึ่งเปนจํานวนเงิน

ประมาณ 1,252 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 88 ตอยอดขายรวม) และรายการซื้อน้ํามันทั้งหมดจากกลุมบริษัท

ของผูคารายหนึ่ง ซึ่งฝายบริหารพิจารณาแลวเห็นวาทั้งลูกคาดังกลาวและกลุมบริษัทของผูคาไมไดเปนกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  
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ตารางที่ 3.3 แสดงการสรุปสิ่งที่ผิดปกติที่พบจากการคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.ซิโน-ไทย    
รีซอรเซส  ดีเวลลอปเมนท 
 สิ่งท่ีผิดปกต ิ
1. รายงานของผูสอบบัญชี 1.1  มีการออกรายงานลาชา ในป 2548 

1.2  มีการเปลี่ยนตัวของผูสอบบัญชี ในป 2549 
2. งบการเงิน 2.1  การเพิ่มขึ้นของบัญชีลูกหนี้การคาที่แตกตางอดีตอยางเห็นไดชัด 

2.2 การเพิ่มขึ้นของบัญชีเจาหนี้การคาที่แตกตางอดีตอยางเห็นไดชัด 
3. หมายเหตุประกอบ  

งบการเงิน 
3.1 การพึ่งพิงอยูกับลูกหนี้การคาเพียงรายเดียวหรือสองราย 

 
 จากตารางที่ 3.3 พบวา บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท มีส่ิงผิดปกติทั้งจาก
รายงานของผูสอบบัญชี งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา งบการเงิน
ของกิจการอาจมีส่ิงผิดปกติขึ้นและสงผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรของกิการ ทําใหกําไร
ของกิจการเปนกําไรที่ดอยคุณภาพจากการใชเทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
 
2. ประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพกําไร (Evaluation of 
Accounting Policy affect to Quality of Earning) 
 การประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพกําไรนี้จะใช
ลักษณะของนโยบายทางการบัญชีที่สงผลกระทบตอคุณภาพกําไรมาเปนตัววัดและประเมินผล ซ่ึง
เกณฑที่ใชในการวัดนั้น จะดูจากลักษณะของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยู แลวประเมินออกมา
เปน 3 คาดวยกัน คือ “ทางบวก” แสดงถึงนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูเปนนโยบายการบัญชีที่ดี
และสงผลใหกําไรของกิจการเปนกําไรที่มีคุณภาพ “ทางลบ” แสดงถึงนโยบายการบัญชีที่กิจการใช
อยูเปนนโยบายการบัญชีที่ไมคอยดีและสงผลใหกําไรของกิจการเปนกําไรที่ดวยคุณภาพดวยและ 
“ไมมีผลกระทบ” แสดงถึงวากิจการไมไดมีการปฏิบัติหรือใชเกณฑนั้น ๆ อยู ดังนั้น หากกิจการมี
นโยบายการบัญชีที่สงผลในทางลบมากเทาไรก็ยิ่งสงผลใหคุณภาพกําไรของกิจการลดต่ําลงเทานั้น 
 การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ เปนขอมูลใน       
การพิจารณาประกอบการประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพ
กําไร โดยเฉพาะสรุปนโยบายการบัญชีสําคัญของกิจการ อีกทั้งยังใชขอมูลจากการคนหาสัญญาณ
เตือนภัย (ภาคผนวก ข) ประกอบการพิจารณาดวย 
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ตารางที่ 3.4 ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีผลตอคุณภาพกําไรของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส  
ดีเวลลอปเมนท  
 

ผลกระทบที่มีตอคุณภาพกําไร 
ลักษณะของนโยบายการบัญชี 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
1. หละหลวม (Liberal) 
2. ระมัดระวังเกินไป (Ultraconservative) 
3. สะทอนความเปนจริงทางเศรษฐกิจ 
4. คาตาง ๆ ที่ประมาณขึ้นตางไปจากคาที่แทจริงอยางมี

สาระสําคัญ 
5. นโยบายการบัญชีของกิจการแตกต างไปจาก

นโยบายการบัญชีที่ใชอยูในอุตสาหกรรมนั้น 
6. การตั้งคาใชจายที่โอกาสที่จะกอใหเกิดประโยชนตอ

กิจการในอนาคตมีนอยมากเปนคาใชจายรอการตัด
บัญชี 

7. การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายการบัญชีที่ทางการกําหนดหรือที่ทางการ
เสนอ 

8. การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่ขาดเหตุผลสนับสนุน 
ทั้งนี้เมื่อไดพิจารณาจากขอเท็จจริงรอบดาน 

9. การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีเกิดขึ้นบอยครั้ง 
10. Income Smoothing 
11. กําไรที่ไดมาจากการขยับรายไดในอนาคตเขามาเปน

รายไดในงวดปจจุบันหรือการนํารายไดของงวด
กอนมารับรูเปนรายไดในงวดปจจุบัน 

12. กําไรสุทธิไมสัมพันธไปทางเดียวกันกับคาขาย 
13. รับรูรายไดกอนที่การใหบริการที่มีนัยสําคัญจะเสร็จ

ส้ิน 
14. ชะลอการรับรูรายไดออกไปโดยขาดเหตุผล 

ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 

ทางบวก 
 

ทางลบ 
 

ไมมีผลกระทบ 
 
 

ไมมีผลกระทบ 
 
 

ไมมีผลกระทบ 
 

ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 

 
 

ไมมีผลกระทบ 
ทางลบ 

 
ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 

ทางลบ 
ทางลบ 
ทางบวก 

 
ทางลบ 

 
ทางลบ 

 
 

ทางลบ 
 
 

ทางบวก 
 

ทางลบ 
ทางลบ 
ทางลบ 

 
 

ทางลบ 
ทางลบ 

 
ทางลบ 
ทางลบ 
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ตารางที่ 3.4 ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีผลตอคุณภาพกําไรของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส 
ดีเวลลอปเมนท  
 

ผลกระทบที่มีตอคุณภาพกําไร 
ลักษณะของนโยบายการบัญชี 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
15. ในงวดปจจุบันมีการโอนกลับกําไรที่ไดรับรูไปแลว

ในงวดกอน 
16. ในงวดปจจุบันมีการโอนกลับรายการตัดจําหนาย

สินทรัพยของงวดกอน 
17. ตั้งคาใชจายคางจายไวต่ําเกินไป 
18. ตั้งคาใชจายคางจายไวสูงเกินไป 
19. ในงวดปจจุบันมีการตั้งสํารองคาใชจายหรือขาดทุน

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีนัยสําคัญอันเปน   ผลมา
จากการขาดความระมัดระวังในการตั้งสํารองอยาง
เพียงพอในงวดที่ผาน ๆ มา 

20. การลางบาง (Taking a Financial Bath) โดยการตัด
จําหนายสินทรัพยเปนคาใชจายครั้งใหญ ภายหลัง
จากทีมผูบริหารชุดใหมเขาทําการครอบงํากิจการ 

 
ไมมีผลกระทบ 

 
ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 

 
 
 

ไมมีผลกระทบ 
 
 

ไมมีผลกระทบ 

 
ทางลบ 

 
ทางลบ 
ทางลบ 
ทางลบ 

 
 
 

ทางลบ 
 
 

ทางลบ 
 
จากตารางที่ 3.4 พบวา กิจการมีนโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบตอคุณภาพกําไร ดังนี้ 
1. สะทอนความเปนจริงทางเศรษฐกิจ จากสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญของกิจการ 

พบวา กิจการมีนโยบายการบัญชีที่สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ปฏิบัติกันในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายได 
(รูปภาพที่ 3.6) ซ่ึงสงผลกระทบทางดานบวกตอคุณภาพกําไร 
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รูปภาพที่ 3.6 แสดงนโยบายบัญชีที่สําคัญเกี่ยวกับการรับรูรายไดของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส     
ดีเวลลอปเมนท ประจําป 2547 - 2549 
 

2.2 การรับรูรายได 
 

รายไดจากการขาย รับรูเมื่อสงมอบสินคา โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคา
ใหกับผูซื้อแลว  รายไดอื่น รับรูตามเกณฑคงคาง   

 

 
2. คาตาง ๆ ที่ประมาณขึ้นตางไปจากคาที่แทจริงอยางมีสาระสําคัญ จากรูปภาพที่ 3.7 

พบวา  ในป 2549 บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท มีรายไดรวมทั้งสิ้น จํานวน 327.21
ลานบาท ต่ํากวา ประมาณการจํานวน 2,231.79 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 87.21 เนื่องจากการขาย
น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอล่ืน ซ่ึงถือเปนรายไดหลักของกิจการนั้น ขายไดต่ํากวาประมาณการ 
ซ่ึงไดมีการเปดเผยไวในรายงานความคืบหนาและผลการดําเนินงาน ประจําป 2549 ที่รายงานตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2550 (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 
2547: ออนไลน)  

การที่คาตาง ๆ ที่กิจการประมาณการขึ้นแตกตางจากคาที่แทจริงอยางมีสาระสําคัญ เปน
สัญญาณบงบอกวา ความสามารถในการแขงขันทางดานราคาทําใหกิจการไมสามารถปรับราคา
สินคาไดตามใจชอบหรือกิจการไมสามารถควบคุมตนทุนไดหรือสวนผสมผลิตภัณฑที่กิจการทําอยู
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงอาจสงผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรของกิจการ 

 
รูปภาพที่ 3.7 แสดงรายงานความคืบหนาและผลการดําเนินงานของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส        
ดีเวลลอปเมนท ประจําป 2549 
 

 
บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น จํานวน 327.21ลานบาท ตํ่ากวาประมาณการจํานวน 2,231.79 ลานบาทหรือ

คิดเปนรอยละ 87.21 เนื่องจากการขายน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอล่ืน ซึ่งถือเปนรายไดหลักของบริษัทฯ นั้น 
ขายไดตํ่ากวาประมาณการ  
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3. กําไรสุทธิไมสัมพันธไปทางเดียวกันกับคาขาย จากตารางที่ 3.5 พบวา  ในป 2549 
กิจการมีรายไดลดลงจากป 2548 ถึงรอยละ 78.31 แตกําไรสุทธิกลับแตกตางจากป 2548 เพียง
เล็กนอย คิดเปนรอยละ 0.36 ซ่ึงนาจะเปนผลมาจากการที่ในป 2549 ไดมีการยกเลิกการดําเนินงาน
ธุรกิจเหมืองแรดีบุกและธุรกิจน้ํามันหลอล่ืนและไดจําหนายสินคาคงเหลือและสินทรัพยบางสวน
ออกไป ซ่ึงการจําหนายสินคาคงเหลือและสินทรัพยบางสวนไมไดเปนรายไดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ตามปกติของกิจการ ทําใหกําไรสุทธิของกิจการไมเปนไปในทิศทางเดียวกับยอดขาย ซ่ึงอาจเปน
สัญญาณบงบอกวา  กําไรที่เกิดขึ้นจริงแตกตางไปจากกําไรที่ไดประมาณการไวและอาจสงผล
กระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรของกิจการ 
 
ตารางที่ 3.5 แสดงการรายไดจากการขาย กําไรสุทธิและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของบมจ.ซิโน-
ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

หนวย (บาท) 

 ป 2547 ป 2548 ป 2549 

รายไดจากการขาย 714,604,721 1,474,275,868 319,742,999 

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) 2175.62 111.19 - 151.98 

    

กําไรสุทธิ 5,175,727 14,938,330 14,884,458 

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) - 96.61 78.31 0.36 
 

ตารางที่ 3.6 แสดงการสรุปผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีผลตอคุณภาพกําไรของ บมจ.ซิโน-
ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 
 

นโยบายการบญัชีท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพกําไร ผลกระทบ 
1. สะทอนความเปนจริงทางเศรษฐกิจ ทางบวก 
2. คาตาง ๆ ที่ประมาณขึ้นตางไปจากคาที่แทจริงอยางมีสาระสําคัญ ทางลบ 
3. กําไรสุทธิไมสัมพันธไปทางเดียวกันกับคาขาย  ทางลบ 
 
 จากตารางที่ 3.6 พบวา กิจการมีนโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบตอคุณภาพกําไรในทางลบ
เพียงเล็กนอย อีกทั้งยังมีนโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบทางดานบวกตอคุณภาพกําไรดวย แสดงให
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เห็นวา นโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูมีผลกระทบเพียงเล็กนอยตอคุณภาพกําไรของกิจการ สงผล
ใหกําไรของกิจการเปนกําไรที่มีคุณภาพจากการใชเทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
 
3. การประเมินฝายบริหาร (Management Appraisal) 
 การวิเคราะหคุณภาพกําไรโดยใชวิธีการหักคะแนนลงโทษเปนแตละจุดไปนี้ ตั้งอยูบน
สมมติฐานที่วาการที่กิจการเลือกรับนโยบายการบัญชีใดมาใชนั้น สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับอุปนิสัย
สวนตัวของผูบริหารนั่นเอง ซ่ึงรายการตรวจสอบนี้จะมีคะแนนลงโทษสําหรับการใชนโยบายการ
บัญชีที่ไมเหมาะสมในแตละเร่ืองไวในระดับที่แตกตางกันไป การวิเคราะหอาจทําโดยการ
เปรียบเทียบคุณภาพกําไรของกิจการในรอบ 3 ปที่ผานมา คะแนนลงโทษดังกลาวจะกําหนดคะแนน
ลงโทษที่จะพิจารณาตัดจากแตละนโยบายการบัญชีที่ผูศึกษาพิจารณาเห็นวาหละหลวมเกินไป 
ตัวอยางเชน หากกิจการตัดคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรง จะตัด 1 คะแนน แตถาหากไมพบวา
กิจการมีการตัดคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรง ก็จะไมมีการตัดคะแนนและใชคําวา “ไมพบ” แทน 
ยิ่งกิจการสะสมคะแนนลงโทษไวมากเทาไร คุณภาพกําไรของกิจการก็ยิ่งลดต่ําลงเทานั้น  
 การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ เปนขอมูลใน       
การพิจารณาประกอบการประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพ
กําไร โดยเฉพาะสรุปนโยบายการบัญชีสําคัญของกิจการ อีกทั้งยังใชขอมูลจากการคนหาสัญญาณ
เตือนภัย (ภาคผนวก ข) ประกอบการพิจารณาดวย 
 
ตารางที่ 3.7 รายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท  
 

คะแนนลงโทษ 
รายการตรวจสอบคุณภาพกาํไร 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
1. การตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง Investment Tax 
2. Credit ที่คํานวณขึ้นโดยใชวิธี Flow Through 
3. การตั้งสิทธิบัตรเปนคาใชจายรอการตัดบัญชี 
4. การใชวิธีตนทุนเต็ม (Full Cost Accounting) ในธุรกิจ

น้ํามัน 
5. การตั้งคาใชจายกอนเริ่มดําเนินงานเปนคาใชจายรอตัด

บัญชี 

-1 
ไมพบ 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

- 1 
- 1 
- 2 

 
- 5 

 
- 1  
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ตารางที่ 3.7 รายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท  
 

คะแนนลงโทษ 
รายการตรวจสอบคุณภาพกาํไร 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
6. การตั้งสํารองเผื่อขาดทุนไวต่ํากวาผลขาดทุนที่ควรจะ

ไดบันทึกไวในทางบัญชี 
7. การตัดจํ าหนายคาใชจ ายรอการตัดบัญชีโดยใช

ระยะเวลาที่ยาวเกินไป 
8. การตัดคาเสื่อมราคาโดยอิงอายุการใชงานกับอายุจริง 

(Physical Life) ซ่ึงยาวกวาอายุที่จะใหประโยชนในเชิง
เศรษฐกิจแกกิจการ (Economic Life) 

9. จํานวนเงินจายขาดในหนี้สินเงินบํานาญ (สวนเกินของ
หนี้ สิน เงินบํ านาญที่ เกินกว าราคายุติธรรมของ
ทรัพยสินโครงการบํานาญ) 

                    จํานวนเงินจายขาดเทียบเทากําไร ½ ป 
                    จํานวนเงินจายขาดเทียบเทากําไร 1 ป 
                    จํานวนเงินจายขาดเทียบเทากําไร 2 ป 

10. การรับรูรายไดจากสัญญากอนการชําระเงินจะเสร็จสิ้น 
11. การรับรูรายไดจากงานที่ทําเสร็จเพียงบางสวน 
12. การจัดจําแนกลูกหนี้ระยะยาวเปนสินทรัพยหมุนเวียน 
13. การตั้งคาใชจายทางการตลาดเปนคาใชจายรอการตัด

บัญชี 
14. การจัดจําแนกที่ดินรอการพัฒนาไวเปนสินทรัพย

หมุนเวียน 
15. ไมไดตัดจําหนายคาความนิยมที่ไดบันทึกไว 
16. การตีราคาสินคาคงเหลือโดยใชวิธี FIFO  
17. ไมไดใชสํานักงานสอบบัญชีในกลุม Big four  
18. การรวมกําไรจากการจําหนายสินทรัพยไวเปนสวน

หนึ่งของรายไดจากการดําเนินงานปกติ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
 

- 1 
 
 
 

ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 

- 1 
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- 1 

 
- 1 
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ตารางที่ 3.7 รายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท  
 

คะแนนลงโทษ 
รายการตรวจสอบคุณภาพกาํไร 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
19. การจัดสรรตนทุนที่ไมเกี่ยวของเขาสูสวนงานที่ไดมี

การยกเลิกการดําเนินงานมากเกินควร 
20. สมควรไดรับคะแนนลงโทษในประเด็นอื่น ๆ 

 
ไมพบ 
ไมพบ 

 
- 1 
- 5 

รวม - 3 - 37 
 
 จากตารางที่ 3.7 พบวา กิจการไดรับคะแนนลงโทษ ในเรื่อง 

1.  การตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง 
2. การตัดคาเสื่อมราคาโดยอิงอายุการใชงานกับอายุจริง (Physical Life) ซ่ึงยาวกวาอายุที่

จะใหประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแกกิจการ (Economic Life) 
จากรูปภาพที่ 3.8 พบวา กิจการตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน

โดยประมาณของสินทรัพย ซ่ึงการที่กิจการคาํนวณคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง (ซ่ึงมีแนวโนมที่จะ
ทําใหกําไรสูง) จะมีคา P/E Ratio ต่ํากวากิจการที่คํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีอัตราเรง เนื่องจาก
ตลาดจะมองกิจการที่คํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรงวากําลังพยายามที่จะสรางกําไรให
สูงขึ้น โดยตัดคาเสื่อมราคาแบบคอยเปนคอยไป ซ่ึงจะสงผลใหกําไรของกิจการมีคุณภาพต่ํากวา
คุณภาพกําไรของกิจการที่คํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชอัตราเรง 

 
รูปภาพที่ 3.8 แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.6 ของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอป
เมนท ประจําป 2547 – 2549 
 
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยตางๆ 
ดังนี้ 

อาคารและสิ่งปลูกสราง 10 - 20         ป 
เครื่องจักรและอุปกรณทําเหมือง 5 - 20          ป 
เครื่องจักรและอุปกรณการผลิตผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืน 5                  ป 
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และเครื่องใชสํานักงาน 5 - 20          ป 
อื่นๆ 5 - 20          ป 
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3. ไมไดใชสํานักงานสอบบัญชีในกลุม Big four 
จากรายงานของผูสอบบัญชี (รูปภาพที่ 3.1 – 3.3) ประจําป 2547 – 2548 พบวา กิจการใช

สํานักงานสอบบัญชีในกลุม Big four คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด สวนในป 2549 
กิจการมีการเปลี่ยนผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไปใช บริษัท 
สํานักงาน แกรนท ธอนตัน จํากัด ซ่ึงไมไดเปนสํานักงานบัญชีในกลุม Big four  
 
ตารางที่ 3.8 แสดงการสรุปรายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอป
เมนท 

รายการตรวจสอบคุณภาพกําไร คะแนนลงโทษ 
1. การตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง - 1 
2. การตัดคาเสื่อมราคาโดยอิงอายุการใชงานกับอายุจริง (Physical Life) 

ซ่ึงยาวกวาอายุที่จะใหประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแกกิจการ (Economic 
Life) 

- 1 

3. ไมไดใชสํานักงานสอบบัญชีในกลุม Big four - 1 
รวม - 3 

 
 จากตารางที่ 3.8 พบวา กิจการไดรับคะแนนลงโทษเพียงเล็กนอย คือ – 3 จากคะแนน
ลงโทษทั้งหมด – 37 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา นโยบายการบัญชีของกิจการมีผลกระทบทางดานลบเพียง
เล็กนอยตอคุณภาพกําไรของกิจการ ดังนั้น กําไรของกิจการจึงเปนกําไรที่มีคุณภาพดวยจากการใช
เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
 
4. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
ตารางที่ 3.9 แสดงอัตราสวนทางการเงินของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 
 

อัตราสวนทางการเงิน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

1. อัตราสวนทุนหมุนเวียน  1.18 1.18 5.78 

2. อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย  0.45 0.48 0.11 

3. อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.81 0.94 0.12 

4. อัตราสวนคุณภาพกําไร 0.88 0.43 -0.13 
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 อัตราสวนทุนหมุนเวียน เปนอัตราสวนที่แสดงสภาพคลองในการดําเนินงานของกิจการ ซ่ึง
อัตราสวนทุนหมุนเวียนของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท นั้น มีคา 1.18 ในป พ.ศ. 
2547 และ 2548 และเพิ่มขึ้นเปน 5.78 ในป 2549 แสดงใหเห็นวากิจการมีความสามารถในการจัดหา
สินทรัพยไดมากกวาหนี้สินที่กิจการมีอยูและมใีนการสามารถชําระหนี้ระยะสั้นของกิจการได 
 อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย เปนอัตราสวนที่แสดงถึงสัดสวนของเงินทุนรวมของกิจการ
ที่มาจากการกอหนี้หรือแสดงสภาพคลองในการดําเนินงานของกิจการวากิจการสามารถจัดหา
สินทรัพยไดมากกวาหรือเทากับหนี้สินที่มีอยู ซ่ึงอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยของ บมจ.ซิโน-ไทย 
รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท นั้น มีคา เทากับ 0.11 ในป พ.ศ. 2449 ซ่ึงนอยกวาของป พ.ศ. 2548 และ 
พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีคาเทากับ 0.48, 0.45 ตามลําดับ แสดงวากิจการมีสภาพคลองในการดําเนินงานที่ดี
ขึ้น เนื่องจากกิจการสามารถจัดหาสินทรัพยไดมากกวาหนี้สินที่กิจการมีอยู 
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เปนอัตราสวนที่แสดงถึงสัดสวนของเงินทุนจาก  
การกูยืมตอเงินลงทุนของผูถือหุน โดยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของ บมจ.ซิโน-ไทย    
รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท นั้น มีคา 0.12 ในป พ.ศ. 2549 ซ่ึงนอยกวาของป พ.ศ. 2548 และ 2547 ซ่ึง
มีคาเทากับ 0.94, 0.81 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากิจการมีเงินลงทุนของผูถือหุนสูงกวาการกูยืม ทํา
ใหไมมีผลกระทบตอการทํากําไรของกิจการ 
 อัตราสวนคุณภาพกําไร เปนอัตราสวนที่บงบอกถึงความแตกตางระหวางกระแสเงนิสดจาก
การดําเนินงานกับกําไรที่ไดรายงานในงบกําไรขาดทุน ซ่ึงอัตราสวนคุณภาพกําไรของ บมจ.ซิโน-
ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท แสดงวาอาจมีส่ิงที่ผิดปกติเกิดขึ้น โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2549 นั้น 
อัตราสวนคุณภาพกําไรติดลบ ในขณะที่ป พ.ศ. 2547 ก็ลดลงจากป พ.ศ. 2548 จาก 0.88 ในป พ.ศ. 
2547 เปน 0.43 ในป พ.ศ. 2548 และแสดงใหเห็นวากิจการมีความแตกตางระหวางกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานกับกําไรที่รายงานในงบกําไรขาดทุน 
 
 จากอัตราสวนทางการเงินของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท พบวา มี
อัตราสวนที่ดีหรือกิจการมีสภาพคลองที่ดี เนื่องจาก อัตราสวนทุนหมุนเวียน อัตราสวนหนี้สินตอ
สินทรัพยและอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเปนอัตราสวนที่แสดงถึงสภาพคลองของกิจการ
แสดงคาที่ดี ยกเวนอัตราสวนคุณภาพกําไรที่อาจมีส่ิงผิดปกติเกิดขึ้น เนื่องจากอัตราสวนในป 2549 
มีคาติดลบ 0.13 ซ่ึงเกิดจากการที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษี
ติดลบ ในขณะที่กําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีและคาเสื่อมราคามีคาเปนบวก ซ่ึงแสดงใหเห็นวา 
กําไรของกิจการเปนกําไรที่มีคุณภาพจากการใชเทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
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5. การใชอัตราสวนจากงบกระแสเงินสด 
ตารางที่ 3.10 แสดงอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

 

อัตราสวนจากงบกระแสเงินสด ป 2547 ป 2548 ป 2549 
1. อัตราสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอหนี้สิน
หมุนเวียน (รอยละ)  

20.39 14.28 - 30.58 

2. ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 1.49 0.56 - 0.19 

3. ผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนาย
ที่มีตอกระแสเงินสด  0.47 0.55 - 1.89 

4. อัตราสวนการลงทุนตอ  0.13 2.39 0.01 

5. อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย  15.17 171.06 - 39.01 
6. อัตราผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดตอสินทรัพย
รวม  0.10 0.07 - 0.03 

 
 อัตราสวนกระแสเงินสดตอหนี้ สินหมุนเวียน  แสดงใหเห็นถึงกระแสเงินสดจาก             
การดําเนินงานของกิจการเมื่อนํามาเทียบกับหนี้สิน ยิ่งมีกระแสเงินสดในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับ
หนี้สินหมุนเวียนก็ยิ่งดี ซ่ึงอัตราสวนกระแสเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียนของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอร
เซส ดีเวลลอปเมนท แสดงฐานะทางการเงินไมคอยดี เนื่องจากอัตราสวนกระแสเงินสดตอหนี้สิน
หมุนเวียนลดลงเรื่อย ๆ คือ ในป พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 มีคารอยละ 20.39, รอยละ 
14.28 และรอยละ – 30.58 ตามลําดับ อีกทั้งยังอาจแสดงถึงความสามารถในการจายชําระหนี้จาก
กระแสเงินสดของกิจการที่ลดลงอีกดวย 
 ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน เปนสิ่งที่บงบอกวา หากกิจการสามารถกอใหเกิด
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานไดเทากับกําไรสุทธิที่รายงานไว ยอมแสดงใหเห็นวากําไรนั้นเกิด
จากการดําเนินงานที่แทจริง ไมใชการทําธุรกรรมทางการเงินและถือวาเปนกําไรที่มีคุณภาพ ซ่ึง
ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท แสดงคาที่ไม
คอยดี เนื่องจากดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการลดลงเรื่อย ๆ คือ ในป พ.ศ. 2547, 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549   มีคา 1.48, 0.56 และ – 0.19 ตามลําดับ และอาจแสดงวากําไรที่เกิดขึ้น
นั้นเปนกําไรที่ดอยคุณภาพอีกดวย 
 อัตราสวนผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด เปน
ตัวบงบอกวา คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายมีผลกระทบมาก - นอยเพียงใดตอกระแสเงิน
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สดจากการดําเนินงานของกิจการ  ซ่ึงอัตราสวนผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจาย             
ตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสดของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท แสดงวาคาเสื่อม
ราคาและคาใชจายตัดจําหนายของกิจการมีผลกระทบพอสมควรตอกระแสเงินสดจาก                 
การดําเนินงานของกิจการ โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบอยางมาก เนื่องจากมีอัตราสวน
ผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด ถึง – 1.89 เทา 
 อัตราสวนการลงทุนตอมักใชเปรียบเทียบกับอัตราสวนผลกระทบของคาเสื่อมราคาและ
คาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด เพื่อใหเกิดความกระจางชัดเกี่ยวกับความเพียงพอของ   
การลงทุนตอและการรักษาระดับทุนของกิจการ (Asset Maintenance Base) โดยอัตราสวน          
การลงทุนตอของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท แสดงเทากับ 0.13, 2.39 และ 0.0087 
ในป พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 ตามลําดับ เนื่องจากกิจการมีการลงทุนในสินทรัพย
เพิ่มขึ้นสูงมากในป พ.ศ. 2548 สงผลใหคาเสื่อมราคาของกิจการเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย จนสงผล
กระทบตอกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการ 
 อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย เปนตัวบงบอกวากิจการสามารถจัดหาเงินจาก
กิจกรรมดําเนินงาน เพื่อนําไปชําระดอกเบี้ยไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม โดยอัตราสวน
ความสามารถในการจายดอกเบี้ยของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท เทากับ 15.17 ในป 
2547 สวนในป 2548 เทากับ 171.06 และในป 2549 เทากับ – 39.01 แสดงใหเห็นวาในป 2549 
แสดงใหเห็นวาในป 2549 กิจการมีความสามารถในการจายดอกเบี้ยลดลง เนื่องจากกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีจํานวน – 2,645,034 บาทและยังสงผลกระทบ
ตอสภาพคลองของกิจการอีกดวย 
 อัตราสวนผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม เปนตัววัดผลตอบแทนจาก
การใชสินทรัพยในรูปกระแสเงินสด ซ่ึงอัตราสวนผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดตอสินทรัพย
รวมของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท แสดงคาที่ลดลงเรื่อย ๆ โดยในป พ.ศ. 2547, 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 มีคาเทากับ 0.10, 0.07 และ – 0.03 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากิจการใช
สินทรัพยอยางไมมีประสิทธิภาพและกําไรที่กิจการรายงานไวอาจจะเปนกําไรที่ดอยคุณภาพอีกดวย 
 
 จากการวิเคราะหโดยการใชอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส 
ดีเวลลอปเมนท พบวา  มีอัตราสวนที่ไมคอยดี เนื่องจากอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดของ บมจ.ซิ
โน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท มีแนวโนมที่ลดลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในป 2549 อัตราสวนจาก
งบกระแสเงินสดติดลบเกือบทุกอัตราสวน เปนผลมากจากการที่กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
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ของกิจการติดลบ แสดงใหเห็นวา กําไรของกิจการเปนกําไรที่ดอยคุณภาพจากการใชเทคนิค       
การวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
 
6. วัดความแปรปรวนและความเสี่ยง (Standard Deviation and Risk Measurement) 
ตารางที่ 3.11 แสดงคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ บมจ.ซิโน-ไทย       
รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 
 

1. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4,589,490.13 
2. สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 0.393 

 
 จากการศึกษาการวัดความแปรปรวนและความเสี่ยงของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวล 
ลอปเมนท พบวา กิจการมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4,589,490.13 ในขณะที่กําไรถัวเฉลี่ย คือ 
11,666,172 และมีสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน เทากับ 0.393 แสดงใหเห็นวา กําไรของกิจการเปน
กําไรที่มีคุณภาพ เนื่องจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาที่ต่ํากวากําไรถัวเฉลี่ยไมมากนัก แสดงถึงความ
มีเสถียรภาพของกําไรสูง ในสวนของสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน มีคาที่ต่ํากวา 1 และมากกวา 0 
แสดงใหเห็นถึงกระแสกําไรมีความเสี่ยงต่ํา 
 
ตารางที่ 3.12 แสดงการสรุปการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอป
เมนท 
เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไร วิเคราะหจาก ผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไร 
1. การคนหาสัญญาณเตือนภัย - รายงานของผู สอบ

บัญชี 
- ออกรายงานลาชา ในป 2548 
- เปลี่ยนผูสอบบัญชี ในป 2549 

 - งบการเงิน - การเพิ่มขึ้นของบัญชีลูกหนี้การคาที่
แตกตางอดีตอยางเห็นไดชัด 
- การเพิ่มขึ้นของบัญชีเจาหนี้การคาที่
แตกตางอดีตอยางเห็นไดชัด 

 - หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

- การพึ่งพิงอยูกับลูกหนี้การคาเพียงราย
เดียวหรือสองราย 
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ตารางที่ 3.12 แสดงการสรุปการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอป
เมนท 
เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไร วิเคราะหจาก ผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไร 
2. ประเมินผลกระทบของ
นโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่
มีผลตอคุณภาพกําไร 

- งบการเงิน - คาตาง ๆ ที่ประมาณขึ้นตางไปจากคาที่
แทจริงอยางมีสาระสําคัญ 
- กําไรสุทธิไมสัมพันธไปทางเดียวกันกับ
คาขาย 

3. การประเมินฝายบริหาร - รายงานของผู สอบ
บัญชี 

- ไมไดใชสํานักงานบัญชีในกลุม Big four 

 - หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

- การตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง 
- การตัดคาเสื่อมราคาโดยอิงอายุการใช
งานกับอายุจริง (Physical Life) ซ่ึงยาวกวา
อายุที่จะใหประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแก
กิจการ (Economic Life) 

 
 จากตารางที่ 3.12 พบวา กิจการมีส่ิงที่มีผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรจากทั้ง
รายงานของผูสอบบัญชี งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินจากการใชเทคนิคการคนหา
สัญญาณเตือนภัย การประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพ
กําไรและการประเมินฝายบริหาร โดยผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรที่สําคัญ คือ การออก
รายงานลาชา ในป 2548 การเปลี่ยนผูสอบบัญชี ในป 2549 คาตาง ๆ ที่ประมาณขึ้นตางไปจากคาที่
แทจริงอยางมีสาระสําคัญและกําไรสุทธิไมสัมพันธไปทางเดียวกันกับคาขาย   แตจากการวิเคราะห
อัตราสวนทางการเงิน อัตราสวนจากงบกระแสเงินสดและการวัดความแปรปรวนและความเสี่ยง
ที่มาจากการวิเคราะหขอมูลจากงบการเงิน พบวา กิจการมีอัตราสวนที่ดี ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ส่ิงที่มี
ผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรที่คนพบไมมีผลกระทบตอคุณภาพกําไรของกิจการ ทําให
กําไรของกิจการเปนกําไรที่มีคุณภาพ 
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การวิเคราะหคุณภาพกําไรของบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TPI ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
กิจการใหมเปน บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) หรือ IRPC เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 อยูในกลุม
พลังงานและสาธารณูปโภค โดยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเปนผูผลิตในผลิตภัณฑปโตรเคมีและ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม ซ่ึงผลิตภัณฑหลักไดแก เม็ดพลาสติก  น้ํามันใส  น้ํามันหลอล่ืน และ
ผลิตภัณฑปโตรเคมีอ่ืน ๆ  
 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตร
เคมีกัลปไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2543 และไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยขอเสนอขอแกไขแผนของ
ผูบริหารแผนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2546 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 
ตามลําดับนั้น  ตอมาศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทตาม
พระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช 2483 ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2549 แลว ดังนั้นอํานาจหนาที่
ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้กลับเปนของผูบริหารของลูกหนี้และผูถือหุนของ
ลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายตอไป ทั้งนี้ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
2549 
 โดยกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัท คือ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน 
กองทุนรวมวายุภักษหนึ่งและกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) มีจํานวนรอยละ 31.50  10  
10 และ 8.60 ตามลําดับ ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 
 ซ่ึงงบการเงินรวมของบริษัทฯ ไมไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยในสัดสวนรอยละ 99.99 เนื่องจากบริษัทดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการตามแผนฟนฟู
กิจการโดยมีบริษัท เชอรชิลล ไพรซ แพลนเนอร จํากัด เปนผูบริหารแผน อยางไรก็ตามผูบริหาร
ของบริษัทฯ เชื่อวาขอมูลของบริษัทยอยที่ไมไดนํามาจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทฯ จะไมสง 
ผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินรวมของบริษัทฯ  
 ตอไปนี้จะเปนการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย ตาม
เทคนิคในการวิเคราะหคุณภาพกําไร 
 
1. การคนหาสัญญาณเตือนภัย  

จากการคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย (ภาคผนวก ข)  
พบวา กิจการมียอดเงินกูยืมระยะสั้นสูงขึ้นอยางผิดปกติ ณ วันสิ้นปหรือ ณ ชวงเวลาที่แตกตางไป
จากปที่ผาน ๆ มา 
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ตารางที่ 3.13 แสดงเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
และการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 

หนวย (บาท) 

 ป 2547 ป 2548 ป 2549 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน        293,874,616        174,616,149    29,803,740,185  

เงินกูยืมระยะสั้นจากกจิการที่เกี่ยวของกัน     304,059,968      664,306,279         996,695,106  

รวมเงินกูยืมระยะสั้น        597,934,584         838,922,428     30,800,435,291  

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) - 83.55 40.30 3,571.43 
 
 จากตารางที่ 3.13 พบวา  บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย มียอดเงินกูยืมระยะสั้น
สูงขึ้นอยางผิดปกติ ณ วันสิ้นปหรือ ณ ชวงเวลาที่แตกตางไปจากปที่ผาน ๆ มา โดยกิจการมียอดเงิน
กูยืมระยะสั้น เพิ่มสูงขึ้นอยางมากในป 2548 – 2549 คิดเปนรอยละ 40.30 และรอยละ 3,571.43 
ตามลําดับ โดยเฉพาะยอดบัญชีเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
เชนกัน โดย ณ วันสิ้นป 2547 มีจํานวน 304.06 ลานบาท สวนในป 2548 มีจํานวน 664.31 ลานบาท 
และ 996.70 ลานบาทในป 2549 เปนสัญญาณบงบอกวากิจการอาจทําการกูยืมเงินมาเพื่อสนับสนุน
การขายสินคาเปนเงินเชื่อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มยอดขายตอนปลายงวดใหสูงขึ้นหรือเปน
สัญญาณบงบอกวารูปแบบของการดําเนินธุรกิจอาจกําลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงอาจสงผล
กระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรของกิจการ 
 
ตารางที่ 3.14 แสดงการสรุปสิ่งที่ผิดปกติที่พบจากการคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 
 
 สิ่งท่ีผิดปกต ิ
1. รายงานของผูสอบบัญชี ไมมีส่ิงผิดปกติ 
2. งบการเงิน ยอดเงินกูยืมระยะสั้นสูงขึ้นอยางผิดปกติ  ณ  วันสิ้นปหรือ  ณ 

ชวงเวลาที่แตกตางไปจากปที่ผาน ๆ มา 
3. หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

ไมมีส่ิงผิดปกติ 
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 จากตารางที่ 3.14 พบวา บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย มีส่ิงผิดปกติจากงบการเงิน
เพียงจุดเดียว ในเรื่องของยอดเงินกูยืมระยะสั้นที่สูงขึ้นอยางผิดปกติ ซ่ึงอาจเกิดจากการที่ปจจุบัน
กิจการไมไดอยูในกลุมฟนฟูการดําเนินงานอีกตอไป ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจใหม ทําใหตองมีการระดมทุนเพิ่มขึ้น เปนผลใหยอดเงินกูยืมระยะสั้นของกิจการเพิ่มขึ้นตาม
ไปดวย จึงทําใหงบการเงินของกิจการอาจมีส่ิงผิดปกติขึ้น สงผลใหกําไรของกิจการเปนกําไรที่ดอย
คุณภาพจากการใชเทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
 
2. ประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพกําไร (Evaluation of 
Accounting Policy affect to Quality of Earning) 
 การประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพกําไรนี้จะใช
ลักษณะของนโยบายทางการบัญชีที่สงผลกระทบตอคุณภาพกําไรมาเปนตัววัดและประเมินผล ซ่ึง
เกณฑที่ใชในการวัดนั้น จะดูจากลักษณะของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยู แลวประเมินออกมา
เปน 3 คาดวยกัน คือ “ทางบวก” แสดงถึงนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูเปนนโยบายการบัญชีที่ดี
และสงผลใหกําไรของกิจการเปนกําไรที่มีคุณภาพ “ทางลบ” แสดงถึงนโยบายการบัญชีที่กิจการใช
อยูเปนนโยบายการบัญชีที่ไมคอยดีและสงผลใหกําไรของกิจการเปนกําไรที่ดวยคุณภาพดวยและ 
“ไมมีผลกระทบ” แสดงถึงวากิจการไมไดมีการปฏิบัติหรือใชเกณฑนั้น ๆ อยู ดังนั้น หากกิจการมี
นโยบายการบัญชีที่สงผลในทางลบมากเทาไรก็ยิ่งสงผลใหคุณภาพกําไรของกิจการลดต่ําลงเทานั้น 
 การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ เปนขอมูลใน       
การพิจารณาประกอบการประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพ
กําไร โดยเฉพาะสรุปนโยบายการบัญชีสําคัญของกิจการ อีกทั้งยังใชขอมูลจากการคนหาสัญญาณ
เตือนภัย (ภาคผนวก ข) ประกอบการพิจารณาดวย 
 
ตารางที่ 3.15 ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีตอคุณภาพกําไรของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมี
กัลปไทย 
 

ผลกระทบที่มีตอคุณภาพกําไร 
ลักษณะของนโยบายการบัญชี 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
1. หละหลวม (Liberal) 
2. ระมัดระวังเกินไป (Ultraconservative) 
3. สะทอนความเปนจริงทางเศรษฐกิจ 

ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 

ทางบวก 

ทางลบ 
ทางลบ 
ทางบวก 
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ตารางที่ 3.15 ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีตอคุณภาพกําไรของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมี
กัลปไทย 
 

ผลกระทบที่มีตอคุณภาพกําไร 
ลักษณะของนโยบายการบัญชี 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
4. คาตาง ๆ ที่ประมาณขึ้นตางไปจากคาที่แทจริงอยาง

มีสาระสําคัญ 
5. นโยบายการบัญชีของกิจการแตกตางไปจาก

นโยบายการบัญชีที่ใชอยูในอุตสาหกรรมนั้น 
6. การตั้งคาใชจายที่โอกาสที่จะกอใหเกิดประโยชนตอ

กิจการในอนาคตมีนอยมากเปนคาใชจายรอการตัด
บัญชี 

7. การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายการบัญชีที่ทางการกําหนดหรือที่ทางการ
เสนอ 

8. การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่ขาดเหตุผลสนับสนุน 
ทั้งนี้เมื่อไดพิจารณาจากขอเท็จจริงรอบดาน 

9. การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีเกิดขึ้นบอยครั้ง 
10. Income Smoothing 
11. กําไรที่ไดมาจากการขยับรายไดในอนาคตเขามาเปน

รายไดในงวดปจจุบันหรือการนํารายไดของงวด
กอนมารับรูเปนรายไดในงวดปจจุบัน 

12. กําไรสุทธิไมสัมพันธไปทางเดียวกันกับคาขาย 
13. รับรูรายไดกอนที่การใหบริการที่มีนัยสําคัญจะเสร็จ

ส้ิน 
14. ชะลอการรับรูรายไดออกไปโดยขาดเหตุผล 
15. ในงวดปจจุบันมีการโอนกลับกําไรที่ไดรับรูไปแลว

ในงวดกอน 
16. ในงวดปจจุบันมีการโอนกลับรายการตัดจําหนาย

สินทรัพยของงวดกอน 

 
ไมมีผลกระทบ 

 
ไมมีผลกระทบ 

 
 

ไมมีผลกระทบ 
 
 

ไมมีผลกระทบ 
 

ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 

 
 

ไมมีผลกระทบ 
ทางลบ 

 
ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 

 
ไมมีผลกระทบ 

 
ไมมีผลกระทบ 

 
ทางลบ 

 
ทางลบ 

 
 

ทางลบ 
 
 

ทางบวก 
 

ทางลบ 
ทางลบ 
ทางลบ 

 
 

ทางลบ 
ทางลบ 

 
ทางลบ 
ทางลบ 

 
ทางลบ 

 
ทางลบ 
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ตารางที่ 3.15 ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีตอคุณภาพกําไรของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมี
กัลปไทย 
 

ผลกระทบที่มีตอคุณภาพกําไร 
ลักษณะของนโยบายการบัญชี 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
17. ตั้งคาใชจายคางจายไวต่ําเกินไป 
18. ตั้งคาใชจายคางจายไวสูงเกินไป 
19. ในงวดปจจุบันมีการตั้งสํารองคาใชจายหรือขาดทุน

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีนัยสําคัญอันเปนผลมาจาก
การขาดความระมัดระวังในการตั้งสํารองอยาง
เพียงพอในงวดที่ผาน ๆ มา 

20. การลางบาง (Taking a Financial Bath) โดยการตัด
จําหนายสินทรัพยเปนคาใชจายครั้งใหญ ภายหลัง
จากทีมผูบริหารชุดใหมเขาทําการครอบงํากิจการ 

ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 

 
 
 

ไมมีผลกระทบ 
 
 

ไมมีผลกระทบ 

ทางลบ 
ทางลบ 

 
 
 

ทางลบ 
 
 

ทางลบ 
 
จากตารางที่ 3.15 พบวา กิจการมีนโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบตอคุณภาพกําไร ดังนี้ 
1. สะทอนความเปนจริงทางเศรษฐกิจ จากสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญของกิจการ 

พบวา กิจการมีนโยบายการบัญชีที่สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ปฏิบัติกันในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายได 
(รูปภาพที่ 3.9) ซ่ึงสงผลกระทบทางดานบวกตอคุณภาพกําไรของกิจการ 
 
รูปภาพที่ 3.9 แสดงนโยบายการบัญชีสําคัญเกี่ยวกับการรับรูรายไดของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตร
เคมีกัลปไทย ประจําป 2547 - 2549 
 

3.14 รายได 
 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 
การขายสินคาและใหบริการ 
 
รายไดจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความ
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เปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุม
หรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนจาก
รายการบัญชีนั้นไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ มีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา  รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ 
 
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ 
 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนใน
วันที่กลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปนผลที่จะไดรับจากหลักทรัพยใน
ความตองการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปนผล 
 
รายไดอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง 

 

 
2. กําไรสุทธิไมสัมพันธไปทางเดียวกันกับคาขาย จากตารางที่ 3.16 พบวา ในป 2549 นั้น 

รายไดของกิจการเพิ่มขึ้นรอยละ 1.53 ในขณะที่กําไรสุทธิของกิจการลดลงรอยละ 1.84 ซ่ึงตรงกัน
ขามกับแนวโนมของรายไดและกําไรสุทธิของกิจการในปที่ผานมา สวนในป 2547 กิจการมีรายได
เพิ่มขึ้นรอยละ 62.43 และมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 382.47 เชนเดียวกับป 2548 ที่กิจการมีรายได
เพิ่มขึ้นรอยละ 32.11 และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 403.98 จะสังเกตเห็นวาแนวโนมในป 2549 
กิจการควรจะมีรายไดและกําไรสุทธิที่สูงขึ้น ซึ่งเปนสัญญาณบงบอกวา กําไรที่เกิดขึ้นจริงแตกตาง
ไปจากกําไรที่ไดประมาณการไวและอาจสงผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรของกิจการ 
 
ตารางที่ 3.16 แสดงรายไดจากการขาย กําไรสุทธิและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ บมจ.
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 

หนวย (บาท) 

 ป 2547 ป 2548 ป 2549 

รายไดจากการขาย 156,146,719,676  206,291,870,130  209,451,749,336  

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) 62.43 32.11 1.53 

กําไรสุทธิ  12,284,128,713    61,909,370,978   60,769,921,020  

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) 382.47 403.98 - 1.84 
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ตารางที่ 3.17 แสดงการสรุปผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีผลตอคุณภาพกําไรของ บมจ.
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 
 

นโยบายการบญัชีท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพกําไร ผลกระทบ 
1. สะทอนความเปนจริงทางเศรษฐกิจ ทางบวก 
2. กําไรสุทธิไมสัมพันธไปทางเดียวกันกับคาขาย  ทางลบ 
 
 จากตารางที่ 3.17 พบวา กิจการมีนโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบตอคุณภาพกําไรในทางลบ
เพียงเล็กนอย อีกทั้งยังมีนโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบทางดานบวกตอคุณภาพกําไรดวย แสดงให
เห็นวา กําไรของกิจการเปนกําไรที่มีคุณภาพจากการใชเทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
 
3. การประเมินฝายบริหาร (Management Appraisal) 
 การวิเคราะหคุณภาพกําไรโดยใชวิธีการหักคะแนนลงโทษเปนแตละจุดไปนี้ ตั้งอยูบน
สมมติฐานที่วาการที่กิจการเลือกรับนโยบายการบัญชีใดมาใชนั้น สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับอุปนิสัย
สวนตัวของผูบริหารนั่นเอง ซ่ึงรายการตรวจสอบนี้จะมีคะแนนลงโทษสําหรับการใชนโยบายการ
บัญชีที่ไมเหมาะสมในแตละเร่ืองไวในระดับที่แตกตางกันไป การวิเคราะหอาจทําโดยการ
เปรียบเทียบคุณภาพกําไรของกิจการในรอบ 3 ปที่ผานมา คะแนนลงโทษดังกลาวจะกําหนดคะแนน
ลงโทษที่จะพิจารณาตัดจากแตละนโยบายการบัญชีที่ผูศึกษาพิจารณาเห็นวาหละหลวมเกินไป 
ตัวอยางเชน หากกิจการตัดคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรง จะตัด 1 คะแนน แตถาหากไมพบวา
กิจการมีการตัดคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรง ก็จะไมมีการตัดคะแนนและใชคําวา “ไมพบ” แทน 
ยิ่งกิจการสะสมคะแนนลงโทษไวมากเทาไร คุณภาพกําไรของกิจการก็ยิ่งลดต่ําลงเทานั้น  
 การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ เปนขอมูลใน       
การพิจารณาประกอบการประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพ
กําไร โดยเฉพาะสรุปนโยบายการบัญชีสําคัญของกิจการ อีกทั้งยังใชขอมูลจากการคนหาสัญญาณ
เตือนภัย (ภาคผนวก ข) ประกอบการพิจารณาดวย 
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ตารางที่ 3.18 รายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 
คะแนนลงโทษ 

รายการตรวจสอบคุณภาพกาํไร 
กิจการ เกณฑมาตรฐาน 

1. การตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง Investment Tax 
2. Credit ที่คํานวณขึ้นโดยใชวิธี Flow Through 
3. การตั้งสิทธิบัตรเปนคาใชจายรอการตัดบัญชี 
4. การใชวิธีตนทุนเต็ม (Full Cost Accounting) ในธุรกิจ

น้ํามัน 
5. การตั้งคาใชจายกอนเริ่มดําเนินงานเปนคาใชจายรอตัด

บัญชี 
6. การตั้งสํารองเผ่ือขาดทุนไวต่ํากวาผลขาดทุนที่ควรจะ

ไดบันทึกไวในทางบัญชี 
7. การตัดจํ าหนายคาใชจ ายรอการตัดบัญชีโดยใช

ระยะเวลาที่ยาวเกินไป 
8. การตัดคาเสื่อมราคาโดยอิงอายุการใชงานกับอายุจริง 

(Physical Life) ซ่ึงยาวกวาอายุที่จะใหประโยชนในเชิง
เศรษฐกิจแกกิจการ (Economic Life) 

9. จํานวนเงินจายขาดในหนี้สินเงินบํานาญ (สวนเกินของ
หนี้ สิน เงินบํ านาญที่ เกินกว าราคายุติธรรมของ
ทรัพยสินโครงการบํานาญ) 

               จํานวนเงินจายขาดเทียบเทากําไร ½ ป 
               จํานวนเงินจายขาดเทียบเทากําไร 1 ป 
               จํานวนเงินจายขาดเทียบเทากําไร 2 ป 

10. การรับรูรายไดจากสัญญากอนการชําระเงินจะเสร็จสิ้น 
11. การรับรูรายไดจากงานที่ทําเสร็จเพียงบางสวน 
12. การจัดจําแนกลูกหนี้ระยะยาวเปนสินทรัพยหมุนเวียน 
13. การตั้งคาใชจายทางการตลาดเปนคาใชจายรอการตัด

บัญชี 
14. การจัดจําแนกที่ดินรอการพัฒนาไวเปนสินทรัพย

หมุนเวียน 

- 1 
ไมพบ 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
 

- 1 
 
 
 

ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

- 1 
- 1 
- 2 

 
- 5 

 
- 1 

 
- 1 

 
- 1 

 
 

- 1 
 
 
 

- 1 
- 2 
- 3 
- 1 
- 1 
- 2 

 
- 1 

 
- 3 
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ตารางที่ 3.18 รายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย  
 

คะแนนลงโทษ 
รายการตรวจสอบคุณภาพกาํไร 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
15. ไมไดตัดจําหนายคาความนิยมที่ไดบันทึกไว 
16. การตีราคาสินคาคงเหลือโดยใชวิธี FIFO  
17. ไมไดใชสํานักงานสอบบัญชีในกลุม Big four 
18. การรวมกําไรจากการจําหนายสินทรัพยไวเปนสวน

หนึ่งของรายไดจากการดําเนินงานปกติ 
19. การจัดสรรตนทุนที่ไมเกี่ยวของเขาสูสวนงานที่ไดมี

การยกเลิกการดําเนินงานมากเกินควร 
20. สมควรไดรับคะแนนลงโทษในประเด็นอื่น ๆ 

ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 
ไมพบ 

- 1 
- 1 
- 1 

 
- 1 

 
- 1 
- 5 

รวม - 2 - 37 
 
จากตารางที่ 3.18 พบวา กิจการไดรับคะแนนลงโทษ ในเรื่อง  
1. การตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง 
2. การตัดคาเสื่อมราคาโดยอิงอายุการใชงานกับอายุจริง (Physical Life) ซ่ึงยาวกวาอายุที่

จะใหประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแกกิจการ (Economic Life) 
จากรูปภาพที่ 3.10 พบวา กิจการตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน

โดยประมาณของสินทรัพย การที่กิจการคํานวณคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง (ซ่ึงมีแนวโนมที่จะทํา
ใหกําไรสูง) จะมีคา P/E Ratio ต่ํากวากิจการที่คํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีอัตราเรง เนื่องจาก
ตลาดจะมองกิจการที่คํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรงวากําลังพยายามที่จะสรางกําไรให
สูงขึ้น โดยตัดคาเสื่อมราคาแบบคอยเปนคอยไป ซ่ึงจะสงผลใหกําไรของกิจการมีคุณภาพต่ํากวา
คุณภาพกําไรของกิจการที่คํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชอัตราเรง 
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รูปภาพที่ 3.10 แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.3 ของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลป
ไทย ประจําป 2547 - 2549 
 
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  คํานวณโดยวิธี เสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดง ไดดังนี้ 

ที่ดินและงานระหวางกอสราง ไมคิดคาเสื่อมราคา 
อาคารและสวนประกอบ 20 - 40  ป 
เครื่องจักรและทอ (ผลิตเอชดีพีอี) ตามหนวยของผลผลิตซึ่งประมาณไว 1,440,000 ตัน 
เครื่องจักรและทอสวนขยาย (ผลิตเอชดีพีอี) ตามหนวยของผลผลิตซึ่งประมาณไว 1,600,000 ตัน 
เครื่องจักรและทอ (ผลิตพีพี) ตามหนวยของผลผลิตซึ่งประมาณไว 3,000,000 ตัน 
เครื่องจักรและทอสวนขยาย (ผลิตพีพี) ตามหนวยของผลผลิตซึ่งประมาณไว 3,600,000 ตัน 
เครื่องจักรและทอสวนขยาย (ผลิตพีพี) ตามหนวยของผลผลิตซึ่งประมาณไว 900,000 ตัน 
เครื่องจักรและทอ (ผลิตอีพีเอส) ตามหนวยของผลผลิตซึ่งประมาณไว 450,000 ตัน 
เครื่องจักร (ผลิตเอบีเอส) 30  ป 
เครื่องจักร (ผลิตโพลียูรีเทน) ตามหนวยของผลผลิต 
เครื่องจักรอื่น 10 - 30  ป 
เครื่องจักรกล 8 - 20  ป 
เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณโรงงาน 10  ป 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 5 - 10  ป 
ยานพาหนะ 10  ป 
   

 
ตารางที่ 3.19 แสดงการสรุปรายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลป
ไทย 

รายการตรวจสอบคุณภาพกําไร คะแนนลงโทษ 
1. การตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง - 1 
2. การตัดคาเสื่อมราคาโดยอิงอายุการใชงานกับอายุจริง (Physical Life) 

ซ่ึงยาวกวาอายุที่จะใหประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแกกิจการ (Economic 
Life) 

- 1 

รวม - 2 
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 จากตารางที่ 3.19 พบวา กิจการไดรับคะแนนลงโทษเพียงเล็กนอย คือ – 2 จากคะแนน
ลงโทษทั้งหมด – 37 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา นโยบายการบัญชีของกิจการมีผลกระทบทางดานลบเพียง
เล็กนอยตอคุณภาพกําไรของกิจการ ดังนั้น กําไรของกิจการจึงเปนกําไรที่มีคุณภาพจากการใช
เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
 
4. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
ตารางที่ 3.20 แสดงอัตราสวนทางการเงินของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 
 

อัตราสวนทางการเงิน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

1. อัตราสวนทุนหมุนเวียน 0.76 3.34 1.41 

2. อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย 0.86 0.41 0.35 

3. อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 6.20 0.68 0.54 

4. อัตราสวนคุณภาพกําไร  0.73 0.49 1.17 

 
 อัตราสวนทุนหมุนเวียน เปนอัตราสวนที่แสดงสภาพคลองในการดําเนินงานของกิจการซึ่ง
อัตราสวนทุนหมุนเวียนของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย แสดงคา ในป พ.ศ. 2547 เทากับ 
0.76 แตปรับดีขึ้นมากในป พ.ศ. 2548 เปน 3.34 และปรับลดลงอีกในป พ.ศ. 2549 เปน 1.41 แสดง
ใหเห็นวากิจการมีสภาพคลองที่ดี 
 อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย เปนอัตราสวนที่แสดงถึงสัดสวนของเงินทุนรวมของกิจการ
ที่มาจากการกอหนี้หรือแสดงสภาพคลองในการดําเนินงานของกิจการ วากิจการสามารถจัดหา
สินทรัพยไดมากกวาหรือเทากับหนี้สินที่มีอยู โดยอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยของ บมจ.
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย นั้นมีคา 0.35 ในป พ.ศ. 2549 ซ่ึงนอยกวาของป พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีคา
เทากับ 0.86 แสดงวากิจการมีสภาพคลองในการดําเนินงานที่ดีขึ้น เนื่องจากกิจการสามารถจัดหา
สินทรัพยไดมากกวาหนี้สินที่กิจการมีอยู 
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เปนอัตราสวนที่แสดงถึงสัดสวนของเงินทุนจากการ
กูยืมตอเงินลงทุนของผูถือหุน ซ่ึงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของ บมจ.อุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีกัลปไทย นั้นมีคา 0.54, 0.68 ในป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 ตามลําดับ ซ่ึงนอยกวาของป 
พ.ศ. 2547 ที่มีคาเทากับ 6.20 แสดงใหเห็นวากิจการมีเงินลงทุนของผูถือหุนสูงกวาการกูยืม ทําให
ไมมีผลกระทบตอการทํากําไรของกิจการ เนื่องจากการกูยืมนั้น เปนการเพิ่มภาระดอกเบี้ยจายใหกับ
กิจการ ทําใหความสามารถในการทํากําไรของกิจการลดลง 
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 อัตราสวนคุณภาพกําไร เปนอัตราสวนที่บงบอกถึงความแตกตางระหวางกระแสเงนิสดจาก
การดําเนินงานกับกําไรที่ไดรายงานในงบกําไรขาดทุน โดยอัตราสวนคุณภาพกําไรของ บมจ.
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย มีคาเทากับ 0.73, 0.49 และ 1.17 ในป พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2548 และ 
พ.ศ. 2549 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงวากิจการมีความแตกตางระหวางกระแสเงินสดจากการดําเนินงานกบั
กําไรที่รายงานในงบกําไรขาดทุนเพียงเล็กนอย 
 

จากอัตราสวนทางการเงินของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย ที่ไดกลาวมาขางตน 
พบวา  มีอัตราสวนที่ดีและอัตราสวนทางการเงินมีแนวโนมที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอัตราสวน
คุณภาพกําไรที่เปนอัตราสวนที่บงบอกถึงความแตกตางระหวางกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กับกําไรที่ไดรายงานไวในงบกําไรขาดทุน ซ่ึงแสดงคาวากระแสเงินสดจากการดําเนินงานกับกําไร
สุทธิแตกตางกันเพียงเล็กนอย แสดงใหเห็นวา กําไรของกิจการเปนกําไรที่มีคุณภาพจากการใช
เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
 
5. การใชอัตราสวนจากงบกระแสเงินสด 
ตารางที่ 3.21 แสดงการวิเคราะหอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมี
กัลปไทย 

 

อัตราสวนจากงบกระแสเงินสด ป 2547 ป 2548 ป 2549 
1. อัตราสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอหนี้สิน
หมุนเวียน (รอยละ) 

18.26 73.87 26.41 

2. ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน  0.86 0.22 1.74 

3. ผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนาย
ที่มีตอกระแสเงินสด  

0.40 0.31 0.25 

4. อัตราสวนการลงทุนตอ 0.14 0.10 0.24 

5. อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย 2.81 5.33 6.71 

6. อัตราผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดตอสินทรัพย
รวม  

0.11 0.13 0.11 

 
 อัตราสวนกระแสเงินสดตอหนี้ สินหมุนเวียน  แสดงใหเห็นถึงกระแสเงินสดจาก             
การดําเนินงานของกิจการตอหนี้สิน ซ่ึงอัตราสวนกระแสเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียนของ บมจ.
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อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย ในป พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 มีคารอยละ 18.26, รอย
ละ 73.87 และรอยละ 26.41 ตามลําดับ แสดงถึงความสามารถในการจายชําระหนี้จากกระแสเงินสด
ที่ดีของกิจการอีกดวย  
 ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน เปนสิ่งที่บงบอกวา หากกิจการสามารถกอใหเกิด
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานไดเทากับกําไรสุทธิที่รายงานไว ยอมแสดงใหเห็นวากําไรนั้นเกิด
จากการดําเนินงานที่แทจริง ไมใชการทําธุรกรรมทางการเงินและถือวาเปนกําไรที่มีคุณภาพ ซ่ึง
ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย ในป พ.ศ. 2547, 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 มีคา 0.86, 0.22 และ 1.74 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานของกิจการสอดคลองกับกําไรสุทธิที่กิจการรายงานในงบกําไรขาดทุน ดังนั้นกําไรที่
กิจการรายงานอาจจะเปนกําไรที่มีคุณภาพ 
 อัตราสวนผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด เปน
ตัวบงบอกวา คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายมีผลกระทบมาก - นอยเพียงใดตอกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงานของกิจการ ซ่ึงอัตราสวนผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัด
จําหนายที่มีตอกระแสเงินสดของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย แสดงวาคาเสื่อมราคาและ
คาใชจายตัดจําหนายของกิจการมีผลกระทบตอกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการนอย 
เนื่องจากมีอัตราสวนผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด 
0.40, 0.31 และ 0.25 เทา ในป พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 ตามลําดับ 
 อัตราสวนการลงทุนตอมักใชเปรียบเทียบกับอัตราสวนผลกระทบของคาเสื่อมราคาและ
คาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด เพื่อใหเกิดความกระจางชัดเกี่ยวกับความเพียงพอของ   
การลงทุนตอและการรักษาระดับทุนของกิจการ (Asset Maintenance Base) โดยอัตราสวน          
การลงทุนตอของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย มีคาเทากับ 0.14, 0.10 และ 0.24 ในป 2547, 
ป 2548 และป 2549 ตามลําดับ เนื่องจากกิจการมีการลงทุนในสินทรัพยและมีเงินรับจากขาย
สินทรัพยอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งคาเสื่อมราคาของกิจการลดลงเรื่อย ๆ จนไมมีผลกระทบตอกระแส
เงินสดจากการดําเนินงาน 
 อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย เปนตัวบงบอกวากิจการสามารถจัดหาเงินจาก
กิจกรรมดําเนินงาน  เพื่อนําไปชําระดอกเบี้ยไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ซ่ึงอัตราสวน
ความสามารถในการจายดอกเบี้ยของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย แสดงในป 2547, ป 
2548 และป 2549 เทากับ 2.81, 5.33 และ 6.71 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวากิจการมีความสามารถ
ในการจายดอกเบี้ยที่ดอยลงแลอาจสงผลกระทบตอสภาพคลองของกิจการอีกดวย 
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 อัตราสวนผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม เปนตัววัดผลตอบแทนจาก
การใชสินทรัพยในรูปกระแสเงินสด ซ่ึงอัตราสวนผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดตอสินทรัพย
รวมของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย ในป 2547, ป 2548 และป 2549 มีคาเทากับ 0.11, 
0.13 และ 0.11 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากิจการใชสินทรัพยอยางไมมีประสิทธิภาพและกําไรที่
กิจการรายงานไวอาจเปนกําไรที่ไมมีคุณภาพ 
 
 จากการวิเคราะหโดยการใชอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตร
เคมีกัลปไทย ที่ไดกลาวมาขางตน พบวา  กิจการมีอัตราสวนที่ดี ยกเวนอัตราผลตอบแทนในรูป
กระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม ที่แสดงคาออกมาวา กิจการใชสินทรัพยอยางไมมีประสิทธิภาพและ
กําไรที่กิจการรายงานไวอาจจะเปนกําไรที่ไมมีคุณภาพเพียงอัตราสวนเดียว ซ่ึงแสดงใหเห็นวา 
กําไรของกิจการเปนกําไรที่มีคุณภาพจากการใชเทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
 
6. วัดความแปรปรวนและความเสี่ยง (Standard Deviation and Risk Measurement) 
ตารางที่ 3.22 แสดงคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ บมจ.อุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีกัลปไทย 
 

1. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 24,781,374,661.94 
2. สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 0.918 

 
 บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 24,781,374,661.94 
ในขณะที่กําไรถัวเฉลี่ย เทากับ 27,005,357,016 และมีสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน เทากับ 0.918 
แสดงใหเห็นวา กําไรของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย เปนกําไรที่มีคุณภาพ เนื่องจากคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาที่ต่ํากวากําไรถัวเฉลี่ยไมมาก (คิดเปน 8.24%) แสดงถึงความมีเสถียรภาพ
ของกําไรสูง ในสวนของสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนก็มีคาที่ต่ํากวา 1 และมากกวา 0 แสดงใหเห็น
ถึงกระแสกําไรมีความเสี่ยงต่ํา 
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ตารางที่ 3.23 แสดงการสรุปการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 
เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไร วิเคราะหจาก ผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไร 
1. การคนหาสัญญาณเตือนภัย - งบการเงิน - มียอดเงินกู ยืมระยะสั้นสู งขึ้นอย าง

ผิดปกติ 
2. ประเมินผลกระทบของ
นโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่
มีผลตอคุณภาพกําไร 

- งบการเงิน - กําไรสุทธิไมสัมพันธไปทางเดียวกันกับ
คาขาย 

3. การประเมินฝายบริหาร - หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

- การตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง 
- การตัดคาเสื่อมราคาโดยอิงอายุการใช
งานกับอายุจริง (Physical Life) ซ่ึงยาวกวา
อายุที่จะใหประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแก
กิจการ (Economic Life) 

 
 จากตารางที่ 3.23 พบวา  กิจการมีส่ิงที่มีผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรจากงบ
การเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินจากการใชเทคนิคการคนหาสัญญาณเตือนภัย การ
ประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพกําไรและการประเมินฝาย
บริหาร โดยส่ิงที่มีผลกระทบทางดานลบที่สําคัญ คือ การมียอดเงินกูยืมระยะสั้นสูงขึ้นอยางผิดปกติ
และกําไรสุทธิไมสัมพันธไปทางเดียวกันกับคาขาย ที่เปนผลมาจากการที่กิจการไมไดอยูในกลุม
ฟนฟูการดําเนินงานอีกตอไปแลว ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม ทําให
ตองมีการระดมทุนเพิ่มขึ้น ซ่ึงสงผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไร แตกิจการก็มีอัตราสวนที่ดี 
จากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินและอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดที่มาจากการวิเคราะห
จากงบการเงิน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ส่ิงที่มีผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรที่คนพบไมมี
ผลกระทบตอคุณภาพกําไรของกิจการ ทําใหกําไรของกิจการเปนกําไรที่มีคุณภาพ 
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บริษัทท่ีถูกถอนชื่อหลักทรัพยออกจากกระดานซื้อขายและใหอยูในกลุมบริษัทจดทะเบียน
ท่ีแกไขการดําเนินงานไมไดตามกําหนด (Non-Performing Group) 
 
ผลการศึกษาของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) หรือ TWC อยูในกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร ดําเนิน
ธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลัง   
 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 กิจการไดรับจดหมายจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแจง
วา จากการที่หลักทรัพยของกิจการไดเขาขายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพยตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2544 
และจนถึงปจจุบันกิจการยังไมสามารถดําเนินการใหพนเหตุเพิกถอนได ตลาดหลักทรัพยฯจึงจะ
ถอนชื่อหลักทรัพยของกิจการออกจากกระดานซื้อขายและยายหลักทรัพยไปยังกลุมบริษัทจด
ทะเบียนที่แกไขการดําเนินงานไมไดตามกําหนด (Non-Performing Group) ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 
2549 เปนตนไป ดังนั้นชื่อหลักทรัพยของกิจการจะไมปรากฏบนกระดานซื้อขายอีกตอไป 
 ตอไปนี้จะเปนการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.ไทยวา ตามเทคนิคในการวิเคราะห
คุณภาพกําไร 
 
1. การคนหาสัญญาณเตือนภัย  

จากการคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.ไทยวา (ภาคผนวก ข) พบวา  
1. รายงานของผูสอบบัญชีที่ผิดปกติ ตามที่ไดแสดงไวใน รูปภาพที่ 3.11 – 3.13 พบวา  

รายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.ไทยวา ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขและมี
ขอสังเกตตองบการเงินของกิจการในป 2547- 2548 และในป 2549 แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข
และมีขอสังเกตตองบการเงินของกิจการ ซ่ึงจะสังเกตเห็นวา ในแตละปรายงานของผูสอบบัญชีจะ
ยาวมาก โดยเฉพาะป 2549 ที่ยาวถึง 3 หนาและขอสังเกตของกิจการเปนเรื่องเกี่ยวกับความสามารถ
ในการดําเนินงานตอเนื่องของ บมจ.ไทยวา เปนสัญญาณบงบอกวา งบการเงินของกิจการอาจมีส่ิงที่
ผิดปกติและอาจสงผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรของกิจการ 
 
รูปภาพที่ 3.11 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.ไทยวา ประจําป 2547 

 
จากการตรวจสอบของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดง

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันของ  แตละปของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ไทยวา จํากัด 
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ขาพเจาใหสังเกตดังตอไปนี้ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 2 ปจจุบัน บริษัทฯอยูระหวางการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแผนฯที่ศาลลมละลายกลาง
ไดเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ซึ่งมีสาระสําคัญคือ การแบงเงินกูที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้ออกเปน 5 
กลุม และมีแหลงเงินไดเพื่อการชําระคืนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกตางกัน รวมทั้งมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยมี
ผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 และไดขยายระยะเวลาการชําระคืนออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 
นอกจากนั้นในเดือนธันวาคม 2547 ศาลลมละลายกลางไดเห็นชอบใหมีการแกไขแผนฯของบริษัทฯเพิ่มเติมโดยมี
การเพิ่มขอกําหนดในการขายสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยหลักสวนหนึ่ง ซึ่งผูซื้อตองดําเนินการใหมีการปลดหนี้ใน
ภาระที่อาจเกิดขึ้นที่บริษัทฯมีตอเจาหนี้รายหนึ่ง สวนการฟนฟูกิจการของบริษัทยอยนั้น เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
2547 ศาลลมละลายกลาง  มีคําสั่งไมเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการและแผนฯที่แกไขของบริษัทยอยและมีคําสั่ง
ใหยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทยอย ซึ่งบริษัทยอยไดยื่นอุทธรณคัดคานคําสั่งของศาลลมละลายไปยังศาลฎีกา
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547 ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา สาระสําคัญของแผนฯและแผนฯที่แกไข
ของบริษัทยอยที่ไมไดรับความเห็นชอบโดยศาลลมละลายกลางคือ หนี้ที่มีประกันและหนี้ที่ไมมีประกันจะไดรับ
การชําระคืนเต็มจํานวนทั้งหมดภายในป 2556 และ 2563 ตามลําดับ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของหนี้มีประกัน 
การลดทุน การเพิ่มทุน และการใหสิทธิแกเจาหนี้ที่มีประกันในการแปลงหนี้เปนทุน เนื่องจากเรื่องที่กลาวถึงนี้ 
รวมท้ังความสามารถของบริษัทฯและบริษัทยอยในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแผนฯ การเพิ่มเงินทุน
หมุนเวียนและความสําเร็จของการปรับปรุงโครงสรางหนี้แสดงใหเห็นถึงความไมแนนอนที่สําคัญซึ่งอาจทําให
เกิดขอสงสัยอยางมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทฯและบริษัทยอยซึ่งทําใหบริษัทฯ
และบริษัทยอยไมอาจเรียกคืนสินทรัพยและชําระหนี้สินไดตามปกติธุรกิจ 

 
  โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 31 มกราคม 2548 
 

 
รูปภาพที่ 3.12 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.ไทยวา ประจําป 2548 

 
จากการตรวจสอบของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดง

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ขาพเจาขอใหสังเกตตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 2 ปจจุบัน บริษัทฯอยูระหวางการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแผนฟนฟูกิจการที่ศาลลมละลายกลาง
ไดเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ซึ่งมีสาระสําคัญคือ การแบงเงินกูที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้ออกเปน 5 
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กลุม และมีแหลงเงินไดเพื่อการชําระคืนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกตางกัน รวมทั้งมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยมี
ผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 และไดขยายระยะเวลาการชําระคืนออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 
ตอมาในเดือนกุมภาพันธ 2548 บริษัทฯไดขายสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยหลักสวนหนึ่งใหแกผูซื้อตามแผนฯที่
แกไขซึ่งไดรับความเห็นชอบจากศาลลมละลายกลางเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ซึ่งผูซื้อไดดําเนินการใหเจาหนี้
ในภาระหนี้ที่อาจเกิดขึ้นรายหนึ่งของบริษัทฯทําการปลดหนี้และสละสิทธิเรียกรองใด ๆ ในหนี้ทั้งหมดที่บริษัทฯ
มีตอเจาหนี้รายดังกลาว รวมทั้งไดดําเนินการใหบริษัทฯไดรับชําระเงินและหนี้ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว 
นอกจากนั้น เมื่อเดือนกันยายน 2548 ผูบริหารแผนฯไดยื่นคํารองขอแกไขแผนฟนฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพย โดยขอขยายระยะเวลาการดําเนินการตามแผนฯ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ 2549 ออกไปอีก 1 
ป เปนเดือนกุมภาพันธ 2550 รวมทั้งขอแกไขแผนฯในสวนที่เกี่ยวกับโครงสรางของนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งจะรับ
โอนสินทรัพยที่มิใชสินทรัพยหลักและภาระหนี้จากบริษัทฯ เพื่อใหการฟนฟูกิจการของบริษัทฯสําเร็จลุลวงไปได 
ทั้งนี้ ที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติพิเศษยอมรับแผนฯที่แกไขนี้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 และไดรับความเห็นชอบจาก
ศาลลมละลายกลาง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 แมวา บริษัทฯจะไดรับประโยชนจากการขายสินทรัพยที่ไมใช
สินทรัพยหลักดังกลาว บริษัทฯยังคงมีหนี้สินจากการปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งตองผอนชําระรวมทั้งตองขาย
สินทรัพยเพื่อชําระหนี้ตอไป เนื่องจากเรื่องที่กลาวถึงนี้ รวมทั้งความสามารถของบริษัทฯและบริษัทยอยในการ
ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแผนฯ การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและความสําเร็จของการปรับปรุงโครงสรางหนี้
แสดงใหเห็นถึงความไมแนนอนที่สําคัญซึ่งอาจทําใหเกิดขอสงสัยอยางมากเกี่ยวกับความสามารถในการ
ดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทฯและบริษัทยอยซึ่งทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยไมอาจเรียกคืนสินทรัพยและชําระ
หนี้สินไดตามปกติธุรกิจ 
 
  รุงนภา เลิศสุวรรณกุล 
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 9 กุมภาพันธ 2549 
 

 
รูปภาพที่ 3.13 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.ไทยวา ประจําป 2549 

 
1) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  8.1 บริษัท รัชดาทรัพยพัฒนา จํากัด ซึ่งเปนบริษัท

ยอยแหงหนึ่งไมไดบันทึกรายการทางบัญชีจากการขายที่ดินรอการพัฒนาซึ่งไดขายไปในป 2549 โดยงบการเงิน
ของบริษัทยอยดังกลาวที่รวมอยูในงบการเงินรวมป 2549 เปนงบการเงินภายในที่จัดทําโดยฝายบริหาร ณ ขณะนั้น
ซึ่งยังไมไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีเนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวอยูระหวางการจัดหาและแตงตั้งผูทํา
บัญชีคนใหม งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดรวมยอดที่ดินรอการพัฒนาที่ไดขายไปแลวของบริษัทยอย
ดังกลาวแตยังไมไดตัดออกจากบัญชีจํานวน 152 ลานบาท นอกจากนี้งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไมไดรวม
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ยอดเงินสดรับจากการขายที่ดินดังกลาวจํานวน 153.9 ลานบาทไวในบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดใน
การเบิกใชและไมไดแสดงยอดหนี้ที่ถึงกําหนดชําระของหนี้ที่ชําระจากสินทรัพยที่มิใชสินทรัพยหลักจํานวน 
303.9 ลานบาทไวในบัญชีหนี้สินจากการปรับโครงสรางหนี้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป แตไดแสดงเปนยอด
หนี้สินจากการปรับโครงสรางหนี้ - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ซึ่งการปฏิบัติดังกลาวไมเปนไป
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยถาบริษัทยอยดังกลาวไดบันทึกรายการทางบัญชีจากการขายที่ดินดังกลาว 
กําไรสุทธิและกําไรตอหุนที่แสดงในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จะเพิ่มขึ้นเปน
จํานวนเงินประมาณ 1.9 ลานบาท และ 0.02 บาทตอหุน ตามลําดับ 

2) ขาพเจาไดสงหนังสือขอยืนยันยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ระหวางบริษัทฯกับบริษัท รัช
ดาทรัพยพัฒนา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งตามที่กลาวไวในวรรค 1) จนถึงวันที่ในรายงานนี้ ขาพเจายัง
ไมไดรับหนังสือยืนยันยอดตอบกลับจากบริษัทยอยดังกลาว ซึ่งขาพเจาไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหเปน
ที่พอใจในยอดคงเหลือระหวางบริษัทฯกับบริษัทยอยดังกลาว 

จากการตรวจสอบของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาเห็นวายกเวนผลตองบการเงินป 
2549 ของเรื่องที่กลาวไวในวรรค 1) และยกเวนผลของการปรับปรุงงบการเงินที่อาจจําเปนถาขาพเจาสามารถ
ตรวจสอบใหเปนที่พอใจเกี่ยวกับยอดคงเหลือระหวางบริษัทฯกับบริษัท รัชดาทรัพยพัฒนา จํากัด ตามที่กลาวไว
ในวรรค 2) งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ไทยวา จํากัด 
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงิน ขาพเจาขอใหสังเกตตามที่กลาวไวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีผลขาดทุนเกินทุนจํานวน 38 ลานบาท 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3. ปจจุบัน บริษัทฯอยูระหวางการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแผนฟนฟู
กิจการที่ศาลลมละลายกลางไดเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546 โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2549 ผูบริหารแผนฯได
ยื่นคํารองขอแกไขแผนฟนฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย โดยมีสาระสําคัญคือการขอเพิ่มเติมรายการหุน
สามัญที่ถืออยูในบริษัทยอยสิบเอ็ดแหงและบริษัทรวมหนึ่งแหงซึ่งประกอบธุรกิจถือครองที่ดิน เปนรายการ
สินทรัพยที่มิใชสินทรัพยหลักตามแผนฯ และใหจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจขึ้นภายใน 2 เดือนนับจากวันที่การขอ
แกไขแผนฯไดรับความเห็นชอบจากศาลลมละลายกลาง รวมท้ังใหมีการโอนสินทรัพยที่มิใชสินทรัพยหลักและ
หนี้สินใหกับนิติบุคคลเฉพาะกิจใหแลวเสร็จกอนที่ระยะเวลาดําเนินการตามแผนฯจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 1 
เดือน เวนแตเจาหนี้เสียงขางมากจะใหขยายระยะเวลาออกไป และใหขอกําหนดและเงื่อนไขสําหรับนิติบุคคล
เฉพาะกิจเปนสวนหนึ่งของแผนฟนฟูกิจการฉบับแกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติพิเศษยอมรับแผนฯที่
แกไขนี้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ตอมาในเดือนพฤศจิกายน 2549 ผูบริหารแผนฯไดยื่นคํารองขอแกไขแผน
ฟนฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย โดยขอขยายระยะเวลาดําเนินการตามแผนฯ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือน
กุมภาพันธ 2550 ออกไปอีก 1 ป เปนเดือนกุมภาพันธ 2551 ทั้งนี้ ที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติพิเศษยอมรับแผนฯที่
แกไขนี้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ตอมาในเดือนธันวาคม 2549 ผูบริหารแผนฯไดขอลาออกจากการเปน
ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ และศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งอนุมัติใหผูบริหารแผนฯลาออกจาก
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ตําแหนงเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 โดยปจจุบัน เจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูบริหารแผนฯชั่วคราวของบริษัทฯ 
อยางไรก็ตามที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติพิเศษเลือก บริษัท เนชั่นแนล แอ็ดไวซอรี่ จํากัด เปนผูบริหารแผนฯคนใหม
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 ตอมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 ซึ่งเปนวันที่ศาลลมละลายกลางไดนัดฟงคําสั่งตั้ง
ผูบริหารแผนฯคนใหมและพิจารณาคํารองขอแกไขแผนฯ แตเนื่องจากมีผูคัดคาน ศาลลมละลายกลางจึงไดเลื่อน
การนัดฟงคําสั่งตั้งผูบริหารแผนฯคนใหมและคํารองขอแกไขแผนฯเปนวันที่ 28 มีนาคม 2550 เนื่องจากเรื่องที่
กลาวถึงนี้ รวมทั้งความสามารถของบริษัทฯและบริษัทยอยในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแผนฯ การเพิ่ม
เงินทุนหมุนเวียนและความสําเร็จของการปรับโครงสรางหนี้แสดงใหเห็นถึงความไมแนนอนที่สําคัญซึ่งอาจทําให
เกิดขอสงสัยอยางมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทฯและบริษัทยอยซึ่งทําใหบริษัทฯ
และบริษัทยอยไมอาจเรียกคืนสินทรัพยและชําระหนี้สินไดตามปกติธุรกิจ 

 
  โสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ 
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 8 กุมภาพันธ 2550 
 

 
2. ยอดดุลของบัญชีเงินสดและบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดต่ํา

มาก ณ วันสิ้นป จากตารางที่ 3.24 พบวา  บัญชีเงินสดและบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาดของ บมจ.ไทยวา มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป ต่ํามากในป 2548 ซ่ึงลดลงจากป 
2547 ถึงรอยละ 31.27 เปนสัญญาณบงบอกวา กิจการอาจมีการนําเงินสดไปชําระคืนหนี้เพื่อ
ปรับปรุงอัตราสวนทุนหมุนเวียนใหสูงขึ้นและอาจมีผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรของ
กิจการดวย 
 
ตารางที่ 3.24 แสดงบัญชีเงินสดและบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและ
การเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ บมจ.ไทยวา 

หนวย (บาท) 

  ป 2547 ป 2548 ป 2549 

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด  300,392,849    183,835,594      188,955,322  

เงินลงทุนระยะสั้น      8,140,337     28,218,037         29,355,762  

รวม 308,533,233    212,053,679      218,311,133  

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) 3.74 - 31.27 2.95 
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3. บัญชีลูกหนี้การคาหรือรายไดคางรับมียอดสูงขึ้นในขณะที่ยอดขายไมเปลี่ยนแปลงไป
จากปกอน ๆ จากตารางที่ 3.25 พบวา ในป 2547 ที่ยอดขายของกิจการลดลงรอยละ 14.88 แตยอด
ลูกหนี้การคาของกิจการกลับเพิ่มขึ้นรอยละ 33.23 และในป 2549 ที่ยอดขายของกิจการเพิ่มขึ้นรอย
ละ 13.47 แตยอดลูกหนี้การคาของกิจการกลับลดลง 16.46 ซ่ึงเปนสัญญาณบงบอกวา กิจการไดมี
การใหสินเชื่อทาง การคาเพื่อกระตุนยอดขายเพื่อทํากําไรใหเขาเปา ยอดขายเหลานี้อาจจะเกิดจาก
การขายใหกับลูกคา ที่มีความเสี่ยงสูงตอการผิดนัดชําระหนี้และอาจสงผลกระทบทางดานลบตอ
คุณภาพกําไรของกิจการ 
 
ตารางที่ 3.25 แสดงบัญชีรายไดรวม ลูกหนี้การคาและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ บมจ.ไทยวา 

หนวย (บาท) 

 ป 2547 ป 2548 ป 2549 

รายไดรวม        2,550,186,528      2,021,544,198       2,293,861,786  

เปลี่ยนแปลง (รอยละ)  - 14.88 - 20.73 13.47 

    

ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน                9,606,096  -                609,258  

ลูกหนี้การคา - อ่ืนๆ - สุทธิ           233,002,416         200,192,515          166,626,761  

รวม           242,608,512         200,192,515          167,236,019  

เปลี่ยนแปลง (รอยละ)  33.23 - 17.48 - 16.46 
 
ตารางที่ 3.26 แสดงการสรุปสิ่งที่ผิดปกติที่พบจากการคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.ไทยวา 
 
 สิ่งท่ีผิดปกต ิ
1. รายงานของผูสอบบัญชี 1.1 มีขอสังเกตของกิจการเปนเรื่องเกี่ยวกับความสามารถใน  

การดําเนินงานตอเนื่อง ในป 2547 - 2549 
1.2 รายงานของผูสอบบัญชีที่ยาวมาก โดยเฉพาะในป 2549 

2. งบการเงิน 2.1 ยอดดุลของบัญชีเงินสดและบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยใน
ความตองการของตลาดต่ํามาก ณ วันสิ้นป 

2.2 บัญชีลูกหนี้การคาหรือรายไดคางรับมียอดสูงขึ้นในขณะที่
ยอดขายไมเปลี่ยนแปลงไปจากปกอน ๆ 
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ตารางที่ 3.26 แสดงการสรุปสิ่งที่ผิดปกติที่พบจากการคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.ไทยวา 
 
 สิ่งท่ีผิดปกต ิ
3. หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

ไมมีส่ิงผิดปกติ 

 
 จากตารางที่ 3.26 พบวา บมจ.ไทยวา มีส่ิงผิดปกติจากงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา งบการเงินของกิจการอาจมีส่ิงผิดปกติขึ้น สงผลใหกําไรของกิจการเปน
กําไรที่ดอยคุณภาพจากการใชเทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
 
2. ประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพกําไร (Evaluation of 
Accounting Policy affect to Quality of Earning) 
 การประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพกําไรนี้จะใช
ลักษณะของนโยบายทางการบัญชีที่สงผลกระทบตอคุณภาพกําไรมาเปนตัววัดและประเมินผล ซ่ึง
เกณฑที่ใชในการวัดนั้น จะดูจากลักษณะของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยู แลวประเมินออกมา
เปน 3 คาดวยกัน คือ “ทางบวก” แสดงถึงนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูเปนนโยบายการบัญชีที่ดี
และสงผลใหกําไรของกิจการเปนกําไรที่มีคุณภาพ “ทางลบ” แสดงถึงนโยบายการบัญชีที่กิจการใช
อยูเปนนโยบายการบัญชีที่ไมคอยดีและสงผลใหกําไรของกิจการเปนกําไรที่ดวยคุณภาพดวยและ 
“ไมมีผลกระทบ” แสดงถึงวากิจการไมไดมีการปฏิบัติหรือใชเกณฑนั้น ๆ อยู ดังนั้น หากกิจการมี
นโยบายการบัญชีที่สงผลในทางลบมากเทาไรก็ยิ่งสงผลใหคุณภาพกําไรของกิจการลดต่ําลงเทานั้น 
 การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ เปนขอมูลใน       
การพิจารณาประกอบการประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพ
กําไร โดยเฉพาะสรุปนโยบายการบัญชีสําคัญของกิจการ อีกทั้งยังใชขอมูลจากการคนหาสัญญาณ
เตือนภัย (ภาคผนวก ข) ประกอบการพิจารณาดวย 
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ตารางที่ 3.27 ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีตอคุณภาพกําไรของ บมจ.ไทยวา  
 

ผลกระทบที่มีตอคุณภาพกําไร 
ลักษณะของนโยบายการบัญชี 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
1. หละหลวม (Liberal) 
2. ระมัดระวังเกินไป (Ultraconservative) 
3. สะทอนความเปนจริงทางเศรษฐกิจ 
4. คาตาง ๆ ที่ประมาณขึ้นตางไปจากคาที่แทจริงอยางมี

สาระสําคัญ 
5. นโยบายการบัญชีของกิจการแตกตางไปจากนโยบาย

การบัญชีที่ใชอยูในอุตสาหกรรมนั้น 
6. การตั้งคาใชจายที่โอกาสที่จะกอใหเกิดประโยชนตอ

กิจการในอนาคตมีนอยมากเปนคาใชจายรอการตัด
บัญชี 

7. การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายการบัญชีที่ทางการกําหนดหรือที่ทางการ
เสนอ 

8. การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่ขาดเหตุผลสนับสนุน 
ทั้งนี้เมื่อไดพิจารณาจากขอเท็จจริงรอบดาน 

9. การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีเกิดขึ้นบอยครั้ง 
10. Income Smoothing 
11. กําไรที่ไดมาจากการขยับรายไดในอนาคตเขามาเปน

รายไดในงวดปจจุบันหรือการนํารายไดของงวดกอน
มารับรูเปนรายไดในงวดปจจุบัน 

12. กําไรสุทธิไมสัมพันธไปทางเดียวกันกับคาขาย 
13. รับรูรายไดกอนที่การใหบริการที่มีนัยสําคัญจะเสร็จ

ส้ิน 
14. ชะลอการรับรูรายไดออกไปโดยขาดเหตุผล 
15. ในงวดปจจุบันมีการโอนกลับกําไรที่ไดรับรูไปแลว

ในงวดกอน 

ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 

ทางบวก 
 

ไมมีผลกระทบ 
 

ไมมีผลกระทบ 
 
 

ไมมีผลกระทบ 
 
 

ไมมีผลกระทบ 
 

ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 

 
 

ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 

 
ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 

 
ไมมีผลกระทบ 

ทางลบ 
ทางลบ 
ทางบวก 

 
ทางลบ 

 
ทางลบ 

 
 

ทางลบ 
 
 

ทางบวก 
 

ทางลบ 
ทางลบ 
ทางลบ 

 
 

ทางลบ 
ทางลบ 

 
ทางลบ 
ทางลบ 

 
ทางลบ 



72 

ตารางที่ 3.27 ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีตอคุณภาพกําไรของ บมจ.ไทยวา  
 

ผลกระทบที่มีตอคุณภาพกําไร 
ลักษณะของนโยบายการบัญชี 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
16. ในงวดปจจุบันมีการโอนกลับรายการตัดจําหนาย

สินทรัพยของงวดกอน 
17. ตั้งคาใชจายคางจายไวต่ําเกินไป 
18. ตั้งคาใชจายคางจายไวสูงเกินไป 
19. ในงวดปจจุบันมีการตั้งสํารองคาใชจายหรือขาดทุนที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีนัยสําคัญอันเปนผลมาจาก
การขาดความระมัดระวังในการตั้งสํารองอยาง
เพียงพอในงวดที่ผาน ๆ มา 

20. การลางบาง (Taking a Financial Bath) โดยการตัด
จําหนายสินทรัพยเปนคาใชจายครั้งใหญ ภายหลัง
จากทีมผูบริหารชุดใหมเขาทําการครอบงํากิจการ 

 
ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 

 
 
 

ไมมีผลกระทบ 
 
 

ไมมีผลกระทบ 

 
ทางลบ 
ทางลบ 
ทางลบ 

 
 
 

ทางลบ 
 
 

ทางลบ 
จากตารางที่ 3.27 พบวา กิจการมีนโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบตอคุณภาพกําไร ดังนี้ 
สะทอนความเปนจริงทางเศรษฐกิจ จากสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญของกิจการ พบวา

กิจการมีนโยบายการบัญชีที่สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ปฏิบัติ
กันในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายได (รูปภาพที่ 
3.14) ซ่ึงสงผลกระทบทางดานบวกตอคุณภาพกําไรของกิจการ 
 
รูปภาพที่ 3.14 แสดงนโยบายบัญชีที่สําคัญเกี่ยวกับการรับรูรายไดของ บมจ.ไทยวา ประจําป 2547 - 
2549 

7.1 การรับรูรายได 

ก) รายไดจากการขายสินคา 

รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปน
สาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตาม
ราคาในใบกํากับสินคา โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสินคา
รับคืนและสวนลดแลว 
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ข) รายไดจากกิจการโรงแรม 

รายไดจากกิจการโรงแรมประกอบดวย รายไดคาหองพัก คาขายอาหารและเครื่องดื่ม 
และบริการอื่นที่ เกี่ยวของซึ่งบันทึกเปนรายไดตามราคาในใบกํากับภาษีโดยไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับคาสินคาและคาบริการหลังจากหักสวนลดและคาบริการที่บวกเพิ่มแลว 

ค) รายไดจากคาเชาและคาบริการ 

รายไดจากคาเชารับรูตามระยะเวลาการเชา รายไดจากคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการ
แลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน 

ง) ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ 

ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เงิน
ปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

 
ตารางที่ 3.28 แสดงการสรุปผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีผลตอคุณภาพกําไรของ            
บมจ.ไทยวา 

นโยบายการบญัชีท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพกําไร ผลกระทบ 
สะทอนความเปนจริงทางเศรษฐกิจ ทางบวก 
 
 จากตารางที่ 3.28 พบวา กิจการมีเพียงนโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบทางดานบวกตอ
คุณภาพกําไรดวย แสดงใหเห็นวา กําไรของกิจการเปนกําไรที่มีคุณภาพจากการใชเทคนิค           
การวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
 
3. การประเมินฝายบริหาร (Management Appraisal) 
 การวิเคราะหคุณภาพกําไรโดยใชวิธีการหักคะแนนลงโทษเปนแตละจุดไปนี้ ตั้งอยูบน
สมมติฐานที่วาการที่กิจการเลือกรับนโยบายการบัญชีใดมาใชนั้น สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับอุปนิสัย
สวนตัวของผูบริหารนั่นเอง ซ่ึงรายการตรวจสอบนี้จะมีคะแนนลงโทษสําหรับการใชนโยบายการ
บัญชีที่ไมเหมาะสมในแตละเร่ืองไวในระดับที่แตกตางกันไป การวิเคราะหอาจทําโดยการ
เปรียบเทียบคุณภาพกําไรของกิจการในรอบ 3 ปที่ผานมา คะแนนลงโทษดังกลาวจะกําหนดคะแนน
ลงโทษที่จะพิจารณาตัดจากแตละนโยบายการบัญชีที่ผูศึกษาพิจารณาเห็นวาหละหลวมเกินไป 
ตัวอยางเชน หากกิจการตัดคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรง จะตัด 1 คะแนน แตถาหากไมพบวา
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กิจการมีการตัดคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรง ก็จะไมมีการตัดคะแนนและใชคําวา “ไมพบ” แทน 
ยิ่งกิจการสะสมคะแนนลงโทษไวมากเทาไร คุณภาพกําไรของกิจการก็ยิ่งลดต่ําลงเทานั้น  
 การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ เปนขอมูลใน       
การพิจารณาประกอบการประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพ
กําไร โดยเฉพาะสรุปนโยบายการบัญชีสําคัญของกิจการ อีกทั้งยังใชขอมูลจากการคนหาสัญญาณ
เตือนภัย (ภาคผนวก ข) ประกอบการพิจารณาดวย 
 
ตารางที่ 3.29 รายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.ไทยวา 

คะแนนลงโทษ 
รายการตรวจสอบคุณภาพกาํไร 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
1. การตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง Investment Tax 
2. Credit ที่คํานวณขึ้นโดยใชวิธี Flow Through 
3. การตั้งสิทธิบัตรเปนคาใชจายรอการตัดบัญชี 
4. การใชวิธีตนทุนเต็ม (Full Cost Accounting) ในธุรกิจ

น้ํามัน 
5. การตั้งคาใชจายกอนเริ่มดําเนินงานเปนคาใชจายรอตัด

บัญชี 
6. การตั้งสํารองเผ่ือขาดทุนไวต่ํากวาผลขาดทุนที่ควรจะ

ไดบันทึกไวในทางบัญชี 
7. การตัดจํ าหนายคาใชจ ายรอการตัดบัญชีโดยใช

ระยะเวลาที่ยาวเกินไป 
8. การตัดคาเสื่อมราคาโดยอิงอายุการใชงานกับอายุจริง 

(Physical Life) ซ่ึงยาวกวาอายุที่จะใหประโยชนในเชิง
เศรษฐกิจแกกิจการ (Economic Life) 

9. จํานวนเงินจายขาดในหนี้สินเงินบํานาญ (สวนเกินของ
หนี้ สิน เงินบํ านาญที่ เกินกว าราคายุติธรรมของ
ทรัพยสินโครงการบํานาญ) 

               จํานวนเงินจายขาดเทียบเทากําไร ½ ป 
               จํานวนเงินจายขาดเทียบเทากําไร 1 ป 
               จํานวนเงินจายขาดเทียบเทากําไร 2 ป 

- 1 
ไมพบ 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
 

- 1 
  
 
 

ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 

- 1 
- 1 
- 2 

 
- 5 

 
- 1 

 
- 1 

 
- 1 

 
 

- 1 
 
 
 

- 1 
- 2 
- 3 
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ตารางที่ 3.29 รายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.ไทยวา 
 

คะแนนลงโทษ 
รายการตรวจสอบคุณภาพกาํไร 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
10. การรับรูรายไดจากสัญญากอนการชําระเงินจะเสร็จสิ้น 
11. การรับรูรายไดจากงานที่ทําเสร็จเพียงบางสวน 
12. การจัดจําแนกลูกหนี้ระยะยาวเปนสินทรัพยหมุนเวียน 
13. การตั้งคาใชจายทางการตลาดเปนคาใชจายรอการตัด

บัญชี 
14. การจัดจําแนกที่ดินรอการพัฒนาไวเปนสินทรัพย

หมุนเวียน 
15. ไมไดตัดจําหนายคาความนิยมที่ไดบันทึกไว 
16. การตีราคาสินคาคงเหลือโดยใชวิธี FIFO  
17. ไมไดใชสํานักงานสอบบัญชีในกลุม Big four 
18. การรวมกําไรจากการจําหนายสินทรัพยไวเปนสวน

หนึ่งของรายไดจากการดําเนินงานปกติ 
19. การจัดสรรตนทุนที่ไมเกี่ยวของเขาสูสวนงานที่ไดมี

การยกเลิกการดําเนินงานมากเกินควร 
20. สมควรไดรับคะแนนลงโทษในประเด็นอื่น ๆ 

ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 
ไมพบ 

- 1 
- 1 
- 2 

 
- 1 

 
- 3 
- 1 
- 1 
- 1 

 
- 1 

 
- 1 
- 5 

รวม - 2 - 37 
  

จากตารางที่ 3.29 พบวา กิจการไดรับคะแนนลงโทษในเรื่อง  
1. การตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง 
2. การตัดคาเสื่อมราคาโดยอิงอายุการใชงานกับอายุจริง (Physical Life) ซ่ึงยาวกวาอายุที่

จะใหประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแกกิจการ (Economic Life) 
จากรูปภาพที่ 3.15 พบวา กิจการตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน

โดยประมาณ การที่กิจการคํานวณคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง (ซ่ึงมีแนวโนมที่จะทําใหกําไรสูง) 
จะมีคา P/E Ratio ต่ํากวากิจการที่คํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีอัตราเรง เนื่องจากตลาดจะมอง
กิจการที่คํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรงวากําลังพยายามที่จะสรางกําไรใหสูงขึ้น โดยตัดคา
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เสื่อมราคาแบบคอยเปนคอยไป ซ่ึงจะสงผลใหกําไรของกิจการมีคุณภาพต่ํากวาคุณภาพกําไรของ
กิจการที่คํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชอัตราเรง 

 
รูปภาพที่ 3.15 แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7.8 ของ บมจ.ไทยวา ประจําป 2547 – 2549 
 

 
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรง (ยกเวนสินทรัพย

ที่ไดมากอนป 2529 ซึ่งคํานวณโดยวิธียอดลดลง) ตามอายุการใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้: - 
 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  10 - 50 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน  5 - 10 ป 
เครื่องตกแตง ติดตั้ง อุปกรณสํานักงาน และยานพาหนะ  3 - 10 ป 
   

 
ตารางที่ 3.30 แสดงการสรุปรายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.ไทยวา 
 

รายการตรวจสอบคุณภาพกําไร คะแนนลงโทษ 
1. การตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง - 1 
2. การตัดคาเสื่อมราคาโดยอิงอายุการใชงานกับอายุจริง (Physical Life) 

ซ่ึงยาวกวาอายุที่จะใหประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแกกิจการ (Economic 
Life) 

- 1 

รวม - 2 
 จากตารางที่ 3.30 พบวา กิจการไดรับคะแนนลงโทษเพียงเล็กนอย คือ – 2 จากคะแนน
ลงโทษทั้งหมด – 37 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา นโยบายการบัญชีของกิจการมีผลกระทบทางดานลบเพียง
เล็กนอยตอคุณภาพกําไรของกิจการ ดังนั้น กําไรของกิจการจึงเปนกําไรที่มีคุณภาพจากการใช
เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
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4. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
ตารางที่ 3.31 แสดงอัตราสวนทางการเงินของ บมจ.ไทยวา 

 

อัตราสวนทางการเงิน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

1. อัตราสวนทุนหมุนเวียน 0.33 2.34 2.00 

2. อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย 1.30 1.45 0.97 

3. อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน - 4.38 - 3.22 35.91 

4. อัตราสวนคุณภาพกําไร 0.64 0.24 0.19 

 
 อัตราสวนทุนหมุนเวียน เปนอัตราสวนที่แสดงสภาพคลองในการดําเนินงานของกิจการ ซ่ึง
อัตราสวนทุนหมุนเวียนของ บมจ.ไทยวา นั้นมีแนวโนมที่ดีขึ้น คือ มีคา 0.33 ในป พ.ศ. 2547 และ
เพิ่มขึ้นเปน 2.34 ในป 2548 คิดเปนรอยละ 85.90 แตลดลงเปน 2.00 ในป พ.ศ. 2549 คิดเปนรอยละ 
14.53 แสดงใหเห็นวากิจการมีความสามารถในการจัดหาสินทรัพยไดมากกวาหนี้สินไดดีขึ้นและ
สามารถจายชําระหนี้ระยะสั้นไดดีพอสมควร 
 อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย เปนอัตราสวนที่แสดงถึงสัดสวนของเงินทุนรวมของกิจการ
ที่มาจากการกอหนี้หรือแสดงสภาพคลองในการดําเนินงานของกิจการ วากิจการสามารถจัดหา
สินทรัพยไดมากกวาหรือเทากับหนี้สินที่มีอยู ซ่ึงอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยของ บมจ.ไทยวา 
นั้นมีคาเทากับ 0.97 ในป พ.ศ. 2449 ซ่ึงนอยกวาของป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 มีคาเทากับ 1.45, 
1.30 ตามลําดับ แสดงวากิจการมีสภาพคลองในการดําเนินงานที่ดีขึ้น เนื่องจากกิจการสามารถจัดหา
สินทรัพยไดมากกวาหนี้สินที่กิจการมีอยู 
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เปนอัตราสวนที่แสดงถึงสัดสวนของเงินทุนจากการ
กูยืมตอเงินลงทุนของผูถือหุน โดยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของ บมจ.ไทยวา นั้นมีคา 
35.91 ในป พ.ศ. 2549 ซ่ึงมากกวาของป พ.ศ. 2548 และ 2547 ซ่ึงมีคาเทากับ – 3.22, - 4.38 
ตามลําดับและกิจการสามารถทําใหสวนของผูถือหุนมีคาเปนบวกไดหลังจากติดลบหลายป
ติดตอกัน แตขณะเดียวกันกิจการก็ยังมีเงินลงทุนของผูถือหุนต่ํากวาการกูยืม ทําใหมีผลกระทบตอ
การทํากําไรของกิจการดวย เนื่องจากการกูยืมเงินทําใหกิจการมีภาระดอกเบี้ยจาย ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอความสามารถในการทํากําไรของกิจการ 
 อัตราสวนคุณภาพกําไร เปนอัตราสวนที่บงบอกถึงความแตกตางระหวางกระแสเงนิสดจาก
การดําเนินงานกับกําไรที่ไดรายงานในงบกําไรขาดทุน ซ่ึงอัตราสวนคุณภาพกําไรของ บมจ.ไทยวา 
แสดงวาอาจมีส่ิงที่ผิดปกติที่อาจเกิดจากการตกแตงงบการเงินเกิดขึ้น เนื่องจากอัตราสวนคุณภาพ
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กําไรของป พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 ลดลงเรื่อย ๆ คือ 0.64, 0.24 และ 0.19 ตามลําดับ 
ในขณะที่กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีและคาเสื่อมราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ  
 

จากอัตราสวนทางการเงินของ บมจ.ไทยวา ที่กลาวมาแลวขางตน พบวา มีอัตราสวนที่ดี 
ยกเวนอัตราสวนคุณภาพกําไรที่อาจมีส่ิงผิดปกติเกิดขึ้น เนื่องจากอัตราสวนคุณภาพกําไรของ บมจ.
ไทยวา ในป พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 ลดลงเรื่อย ๆ คือ 0.64, 0.24 และ 0.19 ตามลําดับ 
ในขณะที่กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีและคาเสื่อมราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ เชนกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
กําไรของกิจการเปนกําไรที่มีคุณภาพจากการใชเทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
 
5. การใชอัตราสวนจากงบกระแสเงินสด 
ตารางที่ 3.32 แสดงอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดของ บมจ.ไทยวา 
 

อัตราสวนจากงบกระแสเงินสด ป 2547 ป 2548 ป 2549 
1. อัตราสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอหนี้สิน
หมุนเวียน (รอยละ) 

10.53 64.08 58.65 

2. ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน  0.82 0.25 0.21 

3. ผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่
มีตอกระแสเงินสด  

0.61 0.35 0.20 

4. อัตราสวนการลงทุนตอ 0.17 0.48 0.08 

5. อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย 5.67 24.55 77,872.54 

6. อัตราผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดตอสินทรัพย
รวม  

0.06 0.04 0.03 

 
 อัตราสวนกระแสเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียน แสดงใหเห็นถึงกระแส   เงินสดจากการ
ดําเนินงานของกิจการตอหนี้สิน ซ่ึงอัตราสวนกระแสเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียนของ บมจ.ไทยวา 
ในป พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 มีคารอยละ 10.53, รอยละ 64.08 และรอยละ 58.65 
ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา กระแสเงินสดของกิจการมีมากกวาหนี้สินหมุนเวียนและแสดงถึง
ความสามารถในการจายชําระหนี้จากกระแสเงินสดที่ดีของกิจการดวย 
 ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน เปนสิ่งที่บงบอกวา หากกิจการสามารถกอใหเกิด
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานไดเทากับกําไรสุทธิที่รายงานไว ยอมแสดงใหเห็นวากําไรนั้นเกิด
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จากการดําเนินงานที่แทจริง ไมใชการทําธุรกรรมทางการเงินและถือวาเปนกําไรที่มีคุณภาพ ซ่ึง
ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ บมจ.ไทยวา แสดงคาที่ลดลงเรื่อย ๆ คือ ในป 2547, ป 
2548 และป 2549 มีคา 0.82, 0.25 และ 0.21 ตามลําดับ ในขณะที่กําไรสุทธิของกิจการสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
แสดงใหเห็นวากําไรที่กิจการรายงานอาจเปนกําไรที่ดอยคุณภาพก็ได 
 อัตราสวนผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด เปน
ตัวบงบอกวา คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายมีผลกระทบมาก - นอยเพียงใดตอกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงานของกิจการ ซ่ึงอัตราสวนผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัด
จําหนายที่มีตอกระแสเงินสดของ บมจ.ไทยวา แสดงวาคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายของ
กิจการไมมีผลกระทบตอกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการ เนื่องจากอัตราสวน
ผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสดมีคา 0.02, 0.03 และ 0.03 
ในป พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 ตามลําดับ 
 อัตราสวนการลงทุนตอมักใชเปรียบเทียบกับอัตราสวนผลกระทบของ  คาเสื่อมราคาและ
คาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด เพื่อใหเกิดความกระจางชัดเกี่ยวกับความเพียงพอของ  
การลงทุนตอและการรักษาระดับทุนของกิจการ (Asset Maintenance Base) ซ่ึงอัตราสวนการลงทุน
ตอของ บมจ.ไทยวา มีอัตราสวนที่ไมสม่ําเสมอ คือ มีคาเทากับ 0.13, 2.39 และ 0.0087 ในป พ.ศ. 
2547, พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 ตามลําดับ เปนที่นาสังเกตวากิจการมีการลงทุนในสินทรัพยอยาง
สม่ําเสมอแตคาเสื่อมราคาของกิจการกลับลดลง อีกทั้งในป พ.ศ. 2549 กิจการมีเงินรับจากการขาย
สินทรัพยออกไปสูงมาก สงผลใหอัตราสวนการลงทุนตอมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก  
 อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย เปนตัวบงบอกวากิจการสามารถจัดหาเงินจาก
กิจกรรมดําเนินงาน เพื่อนําไปชําระดอกเบี้ยไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม โดยอัตราสวน
ความสามารถในการจายดอกเบี้ยของ บมจ.ไทยวา ในป 2547, ป 2548 และ พ.ศ. 2549 กิจการมี
อัตราสวนความสามารถในการจายชําระดอกเบี้ย 5.67, 24.55 และ 77,872.54 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงให
เห็นวากิจการมีความสามารถในการจายดอกเบี้ยที่ดีมากและยังแสดงถึงสภาพคลองของกิจการอีก
ดวย 
 อัตราสวนผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม เปนตัววัดผลตอบแทนจาก
การใชสินทรัพยในรูปกระแสเงินสด ซ่ึงอัตราสวนผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดตอสินทรัพย
รวมของ บมจ.ไทยวา แสดงในป 2547, ป 2548 และ ป 2549 เทากับ 0.06, 0.04 และ 0.03 ตามลําดับ 
แสดงใหเห็นวากิจการยังใชสินทรัพยอยางไมมีประสิทธิภาพและกําไรที่กิจการรายงานไวอาจจะ
เปนกําไรที่ไมมีคุณภาพ 
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 จากการวิเคราะหโดยการใชอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดของ บมจ.ไทยวา ที่กลาว
มาแลวขางตน จะเห็นไดวาเปนอัตราสวนที่ไมคอยดี เนื่องจากอัตราสวนการลงทุนตอของ บมจ.
ไทยวา มีอัตราสวนที่ไมสม่ําเสมอ อีกทั้งดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการลดลง
เร่ือย ๆ คือ ในป ป 2547, ป 2548 และ ป 2549 มีคา 0.82, 0.25 และ 0.21 ตามลําดับ ในขณะที่กําไร
สุทธิของกิจการสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงกําไรที่ บมจ.ไทยวา รายงานอาจเปนกําไรที่ดอยคุณภาพก็ได 
ขณะที่อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ยของ บมจ.ไทยวา แสดงคาที่ดีมาก แตก็เกิดจาก
การที่ดอกเบี้ยที่จายเปนเงินสดของ บมจ.ไทยวา ในป 2549 ลดลงอยางมากและอัตราสวน
ผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวมในป ป 2547, ป 2548 และ ป 2549 มีคาเทากับ 
0.06, 0.04 และ 0.03 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากิจการยังใชสินทรัพยอยางไมมีประสิทธิภาพและ
กําไรที่กิจการรายงานไวอาจจะเปนกําไรที่ไมมีคุณภาพ จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา 
กําไรของ บมจ.ไทยวา เปนกําไรที่ไมมีคุณภาพจากการใชเทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
 
6. วัดความแปรปรวนและความเสี่ยง (Standard Deviation and Risk Measurement) 
ตารางที่ 3.33 แสดงคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ บมจ.ไทยวา 
 

1. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 198,477,511.36 
2. สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 0.354 

 
 บมจ.ไทยวา มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 198,477,511.36 ในขณะที่กําไรถัวเฉลี่ย เทากับ 
559,980,194 และมีสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน เทากับ 0.354 แสดงใหเห็นวา กําไรของ บมจ.ไทย
วา เปนกําไรที่ไมมีคุณภาพ เนื่องจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาที่สูงกวากําไรถัวเฉลี่ยมาก (คิดเปน
รอยละ 64.56) แสดงถึงความมีเสถียรภาพของกําไรต่ํา แมวาในสวนของสัมประสิทธิ์ความ
แปรปรวนมีคาที่ต่ํากวา 1 และมากกวา 0 ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงกระแสกําไรมีความเสี่ยงต่ําก็ตาม 
 
ตารางที่ 3.34 แสดงการสรุปการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.ไทยวา 
เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไร วิเคราะหจาก ผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไร 
1. การคนหาสัญญาณเตือนภัย - รายงานของผู สอบ

บัญชี 
- มีขอสังเกตเกี่ยวกับความสามารถในการ
ดําเนินงานตอเนื่อง ในป 2547 - 2549 
- รายงานของผูสอบบัญชีที่ยาวมาก 
โดยเฉพาะในป 2549 
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ตารางที่ 3.34 แสดงการสรุปการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.ไทยวา 
เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไร วิเคราะหจาก ผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไร 
 - งบการเงิน - ยอดดุลของบัญชีเงินสดและบัญชีเงิน

ลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของ
ตลาดต่ํามาก ณ วันสิ้นป 
- บัญชีลูกหนี้การคาหรือรายไดคางรับมี
ย อ ด สู ง ขึ้ น ใ น ข ณ ะ ที่ ย อ ด ข า ย ไ ม
เปลี่ยนแปลงไปจากปกอน ๆ 

2. การประเมินฝายบริหาร - หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

- การตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง 
- การตัดคาเสื่อมราคาโดยอิงอายุการใช
งานกับอายุจริง (Physical Life) ซ่ึงยาวกวา
อายุที่จะใหประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแก
กิจการ (Economic Life) 

3. การวิเคราะหอัตราสวนจาก  
งบกระแสเงินสด 

- งบการเงิน - มีอัตราสวนที่ไมสม่ําเสมอบางปบวก 
บางปลบและมีการใชสินทรัพยอยางไมมี
ประสิทธิภาพ 

4. การวัดคาความแปรปรวนและ
ความเสี่ยง 

- งบการเงิน - คาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาที่สูง 

 
 จากตารางที่ 3.34 พบวา กิจการมีส่ิงที่มีผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรจากทั้ง
รายงานของผูสอบบัญชี งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินจากการใชเทคนิคการคนหา
สัญญาณเตือนภัย การประเมินฝายบริหาร การวิเคราะหอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดและการวัด
คาความแปรปรวนและความเสี่ยง โดยสิ่งที่มีผลกระทบทางดานลบที่สําคัญ คือ การมียอดดุลของ
บัญชีเงินสดและบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดต่ํามาก ณ วันสิ้นปและ
บัญชีลูกหนี้การคาหรือรายไดคางรับมียอดสูงขึ้นในขณะที่ยอดขายไมเปลี่ยนแปลงไปจากปกอน ๆ 
อีกทั้งจากการวิเคราะหอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดและการวัดคาความแปรปรวนและความเสี่ยง
ที่มาจากการวิเคราะหขอมูลจากงบการเงิน พบวา กิจการมีอัตราสวนที่ไมสม่ําเสมอและใชสินทรัพย
อยางไมมีประสิทธิภาพ แสดงใหเห็นวาสิ่งที่มีผลกระทบทางดานลบที่คนพบมีผลกระทบตอ
คุณภาพกําไรของกิจการ ทําใหกําไรของกิจการเปนกําไรที่ดอยคุณภาพ 
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การวิเคราะหคุณภาพกําไรของบริษัท แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) หรือ APC อยูในกลุม
อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง โดยดําเนินธุรกิจหลัก คือ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสีทาอาคาร สี
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสี โดย APC นั้นเขาขายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย ตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแต วันที่ 5 มีนาคม ป 2542 ปจจุบัน APC ยังไม
สามารถแกไขใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  จึงทําใหช่ือ
หลักทรัพยของกิจการจะไมปรากฏบนกระดานซื้อขายอีกตอไป 
 ตอไปนี้จะเปนการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทย
แลนด)  ตามเทคนิคในการวิเคราะหคุณภาพกําไร 
 
1. การคนหาสัญญาณเตือนภัย  

จากการคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 
(ภาคผนวก ข) พบวา  

1. การเพิ่มขึ้นของบัญชีลูกหนี้หรือรายไดคางรับที่แตกตางไปจากยอดที่กิจการประสบอยู
ในอดีตอยางเห็นไดชัด จากตารางที่ 3.35 พบวา  ยอดบัญชีลูกหนี้ของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด 
เคมิเคิล (ไทยแลนด) ในป 2547 - 2549 เทากับ 8.55 ลานบาท 11.07 ลานบาทและ 6.34 ลานบาท 
ตามลําดับ ซ่ึงผันแปรไปตามยอดขายของกิจการ แตเปนการเปลี่ยนแปลงที่สูงมาก คิดเปนรอยละ 
56.72 ในป 2547 รอยละ 29.39 ในป 2548 และรอยละ - 42.72 ในป 2549 เปนสัญญาณบงบอกวา 
กิจการไดมีการใหสินเชื่อทางการคาเพื่อกระตุนยอดขายเพื่อทํากําไรใหเขาเปา ยอดขายเหลานี้
อาจจะเกิดจากการขายใหกับลูกคา ที่มีความเสี่ยงสูงตอการผิดนัดชําระหนี้และอาจสงผลกระทบ
ทางดานลบตอคุณภาพกําไรของกิจการ 
 
ตารางที่ 3.35 แสดงรายไดจากการขาย ลูกหนี้การคาและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ บมจ.แอด
วานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

หนวย (บาท) 

 ป 2547 ป 2548 ป 2549 

รายไดจากการขาย           31,963,872           46,967,729           35,251,950  

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) - 45.57 46.94 - 24.94 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ            8,553,640           11,067,289            6,339,062  

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) - 56.72 29.39 - 42.72 
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2. การขยายตัวของบัญชีเจาหนี้การคาที่แตกตางไปจากยอดที่กิจการประสบอยูในอดีต
อยางเห็นไดชัด จากตารางที่ 3.36 พบวา  ยอดบัญชีเจาหนี้ของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล 
(ไทยแลนด) ในป 2547 - 2549 เทากับ 0.41 ลานบาท 6.26 ลานบาทและ 2.83 ลานบาท ตามลําดับ 
ซ่ึงผันแปรไปตามยอดขายของกิจการ แตเปนการเปลี่ยนแปลงที่สูงมาก คิดเปนรอยละ 92.94 ในป 
2547 รอยละ1,417.95 ในป 2548 และรอยละ 54.76 ในป 2549 ซ่ึงเปนสัญญาณบงบอกวา กิจการ
ตองการที่จะทําใหยอดดุลของบัญชีเจาหนี้คลายกับวาเพิ่งเกิดขึ้นลาสุด ณ วันที่จัดทํางบดุลและอาจ
สงผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรของกิจการ 
 
ตารางที่ 3.36 แสดงรายไดจากการขาย บัญชีเจาหนี้การคาและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ    
บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

หนวย (บาท) 

 ป 2547 ป 2548 ป 2549 

รายไดจากการขาย           31,963,872           46,967,729           35,251,950  

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) - 45.57 46.94 - 24.94 

    

เจาหนีก้ารคา                   412,497             6,261,485              2,832,817  

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) - 92.94 1,417.95 - 54.76 
 

3. การลดลงในอัตรากําไรขั้นตน จากตารางที่ 3.37 พบวา อัตรากําไรขั้นตนของ บมจ.
แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) เทากับ รอยละ 8.74, รอยละ 8.14 และรอยละ – 8.72 
ในป 2547 - 2549 ตามลําดับ จะเห็นไดวาอัตรากําไรขั้นตนของป 2549 ลดลงอยางมากในป 2549 
ซ่ึงเปนสัญญาณบงบอกวา การแขงขันทางดานราคาทําใหกิจการไมสามารถปรับราคาสินคาได
ตามใจชอบหรืออาจเปนสัญญาณบงบอกวากิจการไมสามารถควบคุมตนทุนไดหรือสวนผสม
ผลิตภัณฑที่กิจการทําอยูอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและอาจสงผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพ
กําไรของกิจการ 
 
 
 
 



84 

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

หนวย (บาท) 

อัตรากําไรขั้นตน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

รายได       32,544,983         52,186,174          35,765,236  

ตนทุนขาย          29,701,552          47,939,584          38,883,651  

กําไรขั้นตน             2,843,431             4,246,590  - 3,118,415  

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ) 8.74 8.14 - 8.72 
 

4. การเพิ่มขึ้นในเงินกูยืม จากตารางที่ 3.38 พบวา บัญชีเงินกูยืมของ บมจ.แอดวานซ
เพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) มียอดคงเหลือ ณ ส้ินป 2547 – 2549 เทากับ 25.95 ลานบาท 
49.86 ลานบาทและ 54.27 ลานบาท ตามลําดับ จะเห็นไดวาป 2548 เพิ่มขึ้นถึงสองเทาของป 2547 
และในป 2549 ยังมีการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมจากกรรมการอีกดวย (เงินกูยืมของ บมจ.แอดวานซ
เพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) ประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินและเงินกูยืมจากกรรมการ (เพิ่งเกิดขึ้นในป 2549)) เปนสัญญาณบงบอกวา กิจการกําลัง
ประสบกับปญหาในการจัดหาเงินทุนเพื่อการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จากแหลงเงินทุนเพื่อการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ จากแหลงเงินทุนภายในกิจการและอาจสงผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไร
ของกิจการ 

5. ยอดเงินกูยืมระยะสั้นสูงขึ้นอยางผิดปกติ ณ วันสิ้นป จากตารางที่ 3.38 พบวา  เงินกูยืม
ระยะสั้นของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) ประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน มียอดคงเหลือ ณ ส้ินป 2547 – 2549 เทากับ 25.95 ลานบาท 49.87 
ลานบาทและ 49.82 ลานบาท ตามลําดับ จะเห็นไดวาป 2548 เพิ่มขึ้นถึงสองเทาของป 2547 กิจการ
อาจทําการกูยืมเงินมาเพื่อสนับสนุนการขายสินคาเปนเงินเชื่อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มยอดขาย
ตอนปลายงวดใหสูงขึ้นหรือเปนสัญญาณบงบอกวารูปแบบของการดําเนินธุรกิจอาจกําลัง
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและอาจสงผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรของกิจการ 
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ตารางที่ 3.38 แสดงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมจากกรรมการ 
(ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 8.00 - 8.25 ตอป) และการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ บมจ.แอดวานซ
เพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

หนวย (บาท) 

เงินกูยืม ป 2547 ป 2548 ป 2549 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยมืระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน 

  
25,954,485  

  
49,865,383  

  
49,818,489  

เงินกูยืมจากกรรมการ (ดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 8.00 - 8.25 ตอป) - - 

  
4,450,000  

รวม              25,954,485           49,865,383            54,268,489  

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) - 30.79 92.13 8.83 
 
ตารางที่ 3.39 แสดงการสรุปสิ่งที่ผิดปกติที่พบจากการคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.แอดวานซ
เพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 
 
 สิ่งท่ีผิดปกต ิ
1. รายงานของผูสอบบัญชี ไมพบสิ่งผิดปกติ 
2. งบการเงิน 2.1 การเพิ่มขึ้นของบัญชีลูกหนี้การคาที่แตกตางอดีตอยางเห็นได

ชัด 
2.2 การเพิ่มขึ้นของบัญชีเจาหนี้การคาที่แตกตางอดีตอยางเห็นได

ชัด 
2.3 การลดลงในอัตรากําไรขั้นตน 
2.4 การเพิ่มขึ้นในเงินกูยืม 
2.5 ยอดเงินกูยืมระยะสั้นสูงขึ้นอยางผิดปกติ ณ วันสิ้นป 

3. หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

ไมพบสิ่งผิดปกติ 

 
 จากตารางที่ 3.39 พบวา บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) มีส่ิงผิดปกติจาก 
งบการเงิน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา งบการเงินของกิจการอาจมีส่ิงผิดปกติขึ้นและสงผลใหกําไรของ
กิจการเปนกําไรที่ดอยคุณภาพจากการใชเทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
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2. ประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพกําไร (Evaluation of 
Accounting Policy affect to Quality of Earning) 
 การประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพกําไรนี้จะใช
ลักษณะของนโยบายทางการบัญชีที่สงผลกระทบตอคุณภาพกําไรมาเปนตัววัดและประเมินผล ซ่ึง
เกณฑที่ใชในการวัดนั้น จะดูจากลักษณะของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยู แลวประเมินออกมา
เปน 3 คาดวยกัน คือ “ทางบวก” แสดงถึงนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูเปนนโยบายการบัญชีที่ดี
และสงผลใหกําไรของกิจการเปนกําไรที่มีคุณภาพ “ทางลบ” แสดงถึงนโยบายการบัญชีที่กิจการใช
อยูเปนนโยบายการบัญชีที่ไมคอยดีและสงผลใหกําไรของกิจการเปนกําไรที่ดวยคุณภาพดวยและ 
“ไมมีผลกระทบ” แสดงถึงวากิจการไมไดมีการปฏิบัติหรือใชเกณฑนั้น ๆ อยู ดังนั้น หากกิจการมี
นโยบายการบัญชีที่สงผลในทางลบมากเทาไรก็ยิ่งสงผลใหคุณภาพกําไรของกิจการลดต่ําลงเทานั้น 
 การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ เปนขอมูลใน       
การพิจารณาประกอบการประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพ
กําไร โดยเฉพาะสรุปนโยบายการบัญชีสําคัญของกิจการ อีกทั้งยังใชขอมูลจากการคนหาสัญญาณ
เตือนภัย (ภาคผนวก ข) ประกอบการพิจารณาดวย 
 
ตารางที่ 3.40 ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีตอคุณภาพกําไรของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด 
เคมิเคิล (ไทยแลนด)  
 

ผลกระทบที่มีตอคุณภาพกําไร 
ลักษณะของนโยบายการบัญชี 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
1. หละหลวม (Liberal) 
2. ระมัดระวังเกินไป (Ultraconservative) 
3. สะทอนความเปนจริงทางเศรษฐกิจ 
4. คาตาง ๆ ที่ประมาณขึ้นตางไปจากคาที่แทจริงอยางมี

สาระสําคัญ 
5. นโยบายการบัญชีของกิจการแตกต างไปจาก

นโยบายการบัญชีที่ใชอยูในอุตสาหกรรมนั้น 

ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 

ทางบวก 
 

ไมมีผลกระทบ 
 

ไมมีผลกระทบ 

ทางลบ 
ทางลบ 
ทางบวก 

 
ทางลบ 

 
ทางลบ 

 



87 

ตารางที่ 3.40 ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีตอคุณภาพกําไรของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด 
เคมิเคิล (ไทยแลนด)  
 

ผลกระทบที่มีตอคุณภาพกําไร 
ลักษณะของนโยบายการบัญชี 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
6. การตั้งคาใชจายที่โอกาสที่จะกอใหเกิดประโยชนตอ

กิจการในอนาคตมีนอยมากเปนคาใชจายรอการตัด
บัญชี 

7. การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายการบัญชีที่ทางการกําหนดหรือที่ทางการ
เสนอ 

8. การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่ขาดเหตุผลสนับสนุน 
ทั้งนี้เมื่อไดพจิารณาจากขอเท็จจริงรอบดาน 

9. การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีเกิดขึ้นบอยครั้ง 
10. Income Smoothing 
11. กําไรที่ไดมาจากการขยับรายไดในอนาคตเขามาเปน

รายไดในงวดปจจุบันหรือการนํารายไดของงวดกอน
มารับรูเปนรายไดในงวดปจจุบัน 

12. กําไรสุทธิไมสัมพันธไปทางเดียวกันกับคาขาย 
13. รับรูรายไดกอนที่การใหบริการที่มีนัยสําคัญจะเสร็จ

ส้ิน 
14. ชะลอการรับรูรายไดออกไปโดยขาดเหตุผล 
15. ในงวดปจจุบันมีการโอนกลับกําไรที่ไดรับรูไปแลว

ในงวดกอน 
16. ในงวดปจจุบันมีการโอนกลับรายการตัดจําหนาย

สินทรัพยของงวดกอน 
17. ตั้งคาใชจายคางจายไวต่ําเกินไป 
18. ตั้งคาใชจายคางจายไวสูงเกินไป 

 
 

ไมมีผลกระทบ 
 
 

ไมมีผลกระทบ 
 

ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 

 
 

ไมมีผลกระทบ 
ทางลบ 

 
ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 

 
ไมมีผลกระทบ 

 
ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบ 

 
 

ทางลบ 
 
 

ทางบวก 
 

ทางลบ 
ทางลบ 
ทางลบ 

 
 

ทางลบ 
ทางลบ 

 
ทางลบ 
ทางลบ 

 
ทางลบ 

 
ทางลบ 
ทางลบ 
ทางลบ 
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ตารางที่ 3.40 ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีตอคุณภาพกําไรของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด 
เคมิเคิล (ไทยแลนด)  
 

ผลกระทบที่มีตอคุณภาพกําไร 
ลักษณะของนโยบายการบัญชี 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
19. ในงวดปจจุบันมีการตั้งสํารองคาใชจายหรือขาดทุนที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีนัยสําคัญอันเปนผลมาจาก
การขาดความระมัดระวังในการตั้งสํารองอยาง
เพียงพอในงวดที่ผาน ๆ มา 

20. การลางบาง (Taking a Financial Bath) โดยการตัด
จําหนายสินทรัพยเปนคาใชจายครั้งใหญ ภายหลัง
จากทีมผูบริหารชุดใหมเขาทําการครอบงํากิจการ 

 
 
 

ไมมีผลกระทบ 
 
 

ไมมีผลกระทบ 

 
 
 

ทางลบ 
 
 

ทางลบ 
 

จากตารางที่ 3.40 พบวา กิจการมีนโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบตอคุณภาพกําไร ดังนี้ 
1. สะทอนความเปนจริงทางเศรษฐกิจ จากสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญของกิจการ 

พบวา กิจการมีนโยบายการบัญชีที่สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ปฏิบัติในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายได (รูปภาพที่ 
3.16) ซ่ึงสงผลกระทบทางดานบวกตอคุณภาพกําไรของกิจการ 
 
รูปภาพที่ 3.16 แสดงนโยบายการบัญชีที่สําคัญเกี่ยวกับการรับรูรายได ของ บมจ.แอดวานซเพนท 
แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) ประจําป 2547 - 2549 
 

 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

บริษัทรับรูรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง บริษัทฯ รับรูรายไดจากการขายและรับรูตนทุนขายที่
เกี่ยวของเมื่อสงมอบสินคาใหลูกคาแลว 

 

 
2. กําไรสุทธิไมสัมพันธไปทางเดียวกันกับคาขาย จากตารางที่ 3.41 พบวา ในป 2548 

กิจการมีรายไดเพิ่มขึ้นกวาป 2547 ถึงรอยละ 46.94 แตขาดทุนสุทธิกลับเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 32.90 
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ในขณะที่ป 2549 กิจการมีรายไดลดลงรอยละ 24.94 และมีขาดทุนสุทธิลดลงรอยละ 41.54 ซ่ึงโดย
ปกติการที่กิจการมีรายไดเพิ่มสูงขึ้นก็ควรจะมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ขาดทุนสุทธิลดลง) หรือหากมี
รายไดลดลงแลวกําไรสุทธิก็ควรจะลดลง (ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น) ดวยเชนกัน ซ่ึงเปนสัญญาณบงบอก
วา กําไรที่เกิดขึ้นจริงแตกตางไปจากกําไรที่ไดประมาณการไวและอาจสงผลกระทบทางดานลบตอ
คุณภาพกําไร 
 
ตารางที่ 3.41 แสดงรายไดจากการขาย กําไรสุทธิและการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ของ บมจ.แอด
วานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

หนวย (บาท) 

 ป 2547 ป 2548 ป 2549 

รายไดจากการขาย         32,544,983           52,186,174           35,765,236  

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) - 45.57 46.94 - 24.94 

    

กําไรสุทธิ -        32,975,161  -         43,822,721  -        25,617,172  

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) - 1010.40 32.90 - 41.54 
 

ตารางที่ 3.42 แสดงการสรุปผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีผลตอคุณภาพกําไรของ บมจ.แอด
วานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 
 

นโยบายการบญัชีท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพกําไร ผลกระทบ 
1. สะทอนความเปนจริงทางเศรษฐกิจ ทางบวก 
2. กําไรสุทธิไมสัมพันธไปทางเดียวกันกับคาขาย  ทางลบ 
 
 จากตารางที่ 3.42 พบวา กิจการมีนโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบตอคุณภาพกําไรในทางลบ
เพียงเล็กนอย อีกทั้งยังมีนโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบทางดานบวกตอคุณภาพกําไรดวย แสดงให
เห็นวา กําไรของกิจการเปนกําไรที่มีคุณภาพจากการใชเทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
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3. การประเมินฝายบริหาร (Management Appraisal) 
 การวิเคราะหคุณภาพกําไรโดยใชวิธีการหักคะแนนลงโทษเปนแตละจุดไปนี้ ตั้งอยูบน
สมมติฐานที่วาการที่กิจการเลือกรับนโยบายการบัญชีใดมาใชนั้น สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับอุปนิสัย
สวนตัวของผูบริหารนั่นเอง ซ่ึงรายการตรวจสอบนี้จะมีคะแนนลงโทษสําหรับการใชนโยบายการ
บัญชีที่ไมเหมาะสมในแตละเร่ืองไวในระดับที่แตกตางกันไป การวิเคราะหอาจทําโดยการ
เปรียบเทียบคุณภาพกําไรของกิจการในรอบ 3 ปที่ผานมา คะแนนลงโทษดังกลาวจะกําหนดคะแนน
ลงโทษที่จะพิจารณาตัดจากแตละนโยบายการบัญชีที่ผูศึกษาพิจารณาเห็นวาหละหลวมเกินไป 
ตัวอยางเชน หากกิจการตัดคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรง จะตัด 1 คะแนน แตถาหากไมพบวา
กิจการมีการตัดคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรง ก็จะไมมีการตัดคะแนนและใชคําวา “ไมพบ” แทน 
ยิ่งกิจการสะสมคะแนนลงโทษไวมากเทาไร คุณภาพกําไรของกิจการก็ยิ่งลดต่ําลงเทานั้น  
 การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ เปนขอมูลใน       
การพิจารณาประกอบการประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่มีผลตอคุณภาพ
กําไร โดยเฉพาะสรุปนโยบายการบัญชีสําคัญของกิจการ อีกทั้งยังใชขอมูลจากการคนหาสัญญาณ
เตือนภัย (ภาคผนวก ข) ประกอบการพิจารณาดวย 
 
ตารางที่ 3.43 รายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด)  
 

คะแนนลงโทษ 
รายการตรวจสอบคุณภาพกาํไร 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
1. การตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง Investment Tax 
2. Credit ที่คํานวณขึ้นโดยใชวิธี Flow Through 
3. การตั้งสิทธิบัตรเปนคาใชจายรอการตัดบัญชี 
4. การใชวิธีตนทุนเต็ม (Full Cost Accounting) ในธุรกิจ

น้ํามัน 
5. การตั้งคาใชจายกอนเริ่มดําเนินงานเปนคาใชจายรอตัด

บัญชี 
6. การตั้งสํารองเผ่ือขาดทุนไวต่ํากวาผลขาดทุนที่ควรจะ

ไดบันทึกไวในทางบัญชี 
7. การตัดจํ าหนายคาใชจ ายรอการตัดบัญชีโดยใช

ระยะเวลาที่ยาวเกินไป 

- 1  
ไมพบ 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

- 1 
- 1 
- 2 

 
- 5 

 
- 1 

 
- 1 

 
- 1 
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ตารางที่ 3.43 รายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด)  
 

คะแนนลงโทษ 
รายการตรวจสอบคุณภาพกาํไร 

กิจการ เกณฑมาตรฐาน 
8. การตัดคาเสื่อมราคาโดยอิงอายุการใชงานกับอายุจริง 

(Physical Life) ซ่ึงยาวกวาอายุที่จะใหประโยชนในเชิง
เศรษฐกิจแกกิจการ (Economic Life) 

9. จํานวนเงินจายขาดในหนี้สินเงินบํานาญ (สวนเกินของ
หนี้ สิน เงินบํ านาญที่ เกินกว าราคายุติธรรมของ
ทรัพยสินโครงการบํานาญ) 

               จํานวนเงินจายขาดเทียบเทากําไร ½ ป 
               จํานวนเงินจายขาดเทียบเทากําไร 1 ป 
               จํานวนเงินจายขาดเทียบเทากําไร 2 ป 

10. การรับรูรายไดจากสัญญากอนการชําระเงินจะเสร็จสิ้น 
11. การรับรูรายไดจากงานที่ทําเสร็จเพียงบางสวน 
12. การจัดจําแนกลูกหนี้ระยะยาวเปนสินทรัพยหมุนเวียน 
13. การตั้งคาใชจายทางการตลาดเปนคาใชจายรอการตัด

บัญชี 
14. การจัดจําแนกที่ดินรอการพัฒนาไวเปนสินทรัพย

หมุนเวียน 
15. ไมไดตัดจําหนายคาความนิยมที่ไดบันทึกไว 
16. การตีราคาสินคาคงเหลือโดยใชวิธี FIFO  
17. ไมไดใชสํานักงานสอบบัญชีในกลุม Big four 
18. การรวมกําไรจากการจําหนายสินทรัพยไวเปนสวน

หนึ่งของรายไดจากการดําเนินงานปกติ 
19. การจัดสรรตนทุนที่ไมเกี่ยวของเขาสูสวนงานที่ไดมี

การยกเลิกการดําเนินงานมากเกินควร 
20. สมควรไดรับคะแนนลงโทษในประเด็นอื่น ๆ 

 
 

- 1 
 
 
 

ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 

 
ไมพบ 
ไมพบ 

- 1 
 

ไมพบ 
 

ไมพบ 
ไมพบ 

 
 

- 1 
 
 
 

- 1 
- 2 
- 3 
- 1 
- 1 
- 2 

 
- 1 

 
- 3 

 
- 1 
- 1 
- 1 

 
- 1 

 
- 1 
- 5 

รวม - 3 - 37 
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จากตารางที่ 3.43 พบวา กิจการไดรับคะแนนลงโทษ ในเรื่อง 
1. การตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง 
2. การตัดคาเสื่อมราคาโดยอิงอายุการใชงานกับอายุจริง (Physical Life) ซ่ึงยาวกวาอายุที่

จะใหประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแกกิจการ (Economic Life) 
จากรูปภาพที่ 3.17 พบวา กิจการตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน

โดยประมาณของสินทรัพย การที่กิจการคํานวณคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง (ซ่ึงมีแนวโนมที่จะทํา
ใหกําไรสูง) จะมีคา P/E Ratio ต่ํากวากิจการที่คํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีอัตราเรง เนื่องจาก
ตลาดจะมองกิจการที่คํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรงวากําลังพยายามที่จะสรางกําไรให
สูงขึ้น โดยตัดคาเสื่อมราคาแบบคอยเปนคอยไป ซ่ึงจะสงผลใหกําไรของกิจการมีคุณภาพต่ํากวา
คุณภาพกําไรของกิจการที่คํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชอัตราเรง 

 
รูปภาพที่ 3.17 แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล 
(ไทยแลนด) ประจําป 2547 – 2549  
 
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณดังตอไปนี้ : - 
 

 จํานวนป 
อาคารและสวนปรับปรุง 30 
เครื่องจักรและอุปกรณ 10-15 
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน 5-10 
ยานพาหนะ 5-10 
   

 
3. ไมไดใชสํานักงานสอบบัญชีในกลุม Big four จากรูปภาพที่ 3.18 – 3.19 พบวา  กิจการ

ไมไดใชสํานักงานบัญชีในกลุม Big four เลย โดยในป 2547 กิจการใชบริการสํานักงานบัญชีที่ 
บริษัท จํารัส ซีพีเอ จํากัด และในป 2548 – 2549 กิจการใชบริการสํานักงานบัญชี ที่ บริษัท เอเอ็น
เอส ออดิท จํากัด ซ่ึงทั้ง 2 บริษัทไมไดอยูในกลุม Big four 
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รูปภาพที่ 3.18 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 
ประจําป 2547 
 
นายจํารัส  ปงคลาศัย 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1470 
 

บริษัท จํารัส  ซีพีเอ จํากัด 
7 กุมภาพันธ 2548 

 
 
รูปภาพที่ 3.19 แสดงรายงานของผูสอบบัญชีของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 
ประจําป 2548 - 2549 
 
 (นายอธิพงศ อธิพงศสกุล)  
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500  

 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

             กรุงเทพฯ  27 กุมภาพันธ 2550 
 

 
ตารางที่ 3.44 แสดงการสรุปรายการตรวจสอบคุณภาพกําไรของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิ
เคิล (ไทยแลนด) 

รายการตรวจสอบคุณภาพกําไร คะแนนลงโทษ 
1. การตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง - 1 
2. การตัดคาเสื่อมราคาโดยอิงอายุการใชงานกับอายุจริง (Physical Life) 

ซ่ึงยาวกวาอายุที่จะใหประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแกกิจการ (Economic 
Life) 

- 1 

3. ไมไดใชสํานักงานสอบบัญชีในกลุม Big four - 1 
รวม - 3 

 
 จากตารางที่ 3.44 พบวา กิจการไดรับคะแนนลงโทษเพียงเล็กนอย คือ – 3 จากคะแนน
ลงโทษทั้งหมด – 37 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา นโยบายการบัญชีของกิจการมีผลกระทบทางดานลบเพียง
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เล็กนอยตอคุณภาพกําไรของกิจการ ดังนั้น กําไรของกิจการจึงเปนกําไรที่มีคุณภาพจากการใช
เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
 
4. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
ตารางที่ 3.45 แสดงอัตราสวนทางการเงินของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 
 

อัตราสวนทางการเงิน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

1. อัตราสวนทุนหมุนเวียน  1.79 0.61 0.25 

2. อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย  0.20 0.46 0.59 

3. อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  0.25 0.86 1.43 

4. อัตราสวนคุณภาพกําไร  1.22 0.11 - 0.0037 

 
 อัตราสวนทุนหมุนเวียน เปนอัตราสวนที่แสดงสภาพคลองในการดําเนินงานของกิจการ ซ่ึง
อัตราสวนทุนหมุนเวียนของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) แสดงคา 1.79 ในป 
ป 2547 และลดลงเปน 0.61, 0.25 ในป ป 2548 และ ป 2549 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากิจการมี
ความสามารถในการจัดหาสินทรัพยไดนอยกวาหนี้สินและสงผลกระทบถึงความสามารถใน      
การชําระหนี้ระยะสั้นดอยลง 
 อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย เปนอัตราสวนที่แสดงถึงสัดสวนของเงินทุนรวมของกิจการ
ที่มาจากการกอหนี้หรือแสดงสภาพคลองในการดําเนินงานของกิจการวา กิจการสามารถจัดหา
สินทรัพยไดมากกวาหรือเทากับหนี้สินที่มีอยู ซ่ึงอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยของ บมจ.แอดวานซ
เพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) นั้นแสดงคาเทากับ 0.59 ในป ป 2449 ซ่ึงมากกวาของป ป 2548 
และ ป 2547 มีคาเทากับ 0.46, 0.20 ตามลําดับ แสดงวากิจการมีสภาพคลองในการดําเนินงานที่
ลดลง เนื่องจากกิจการสามารถจัดหาสินทรัพยไดนอยกวาหนี้สินที่กิจการมีอยู  
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เปนอัตราสวนที่แสดงถึงสัดสวนของเงินทุนจากการ
กูยืมตอเงินลงทุนของผูถือหุน ซ่ึงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของ บมจ.แอดวานซเพนท 
แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) มีคาเทากับ 0.12 ในป ป 2549 ซ่ึงมากกวาของป ป 2548 และ 2547 มีคา
เทากับ 0.86, 0.25 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากิจการมีเงินลงทุนของผูถือหุนต่ํากวาการกูยืม ทําใหมี
ผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของกิจการ เนื่องจากการกูยืมเงินของกิจการเปนผลให
กิจการมีภาระดอกเบี้ยจายตามมา 
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 อัตราสวนคุณภาพกําไร เปนอัตราสวนที่บงบอกถึงความแตกตางระหวางกระแสเงนิสดจาก
การดําเนินงานกับกําไรที่ไดรายงานในงบกําไรขาดทุน ซ่ึงอัตราสวนคุณภาพกําไรของ บมจ.แอด
วานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) เร่ิมมีแนวโนมที่ดีขึ้น เนื่องจากในป ป 2547 – 2548 นั้น
กิจการก็มีกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีและคาเสื่อมราคาและกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงานกอนดอกเบี้ยจายและภาษีติดลบทั้งสองป ถึงแมวาอัตราสวนคุณภาพกําไรของกิจการจะ
มีคาเปนบวก คือ 1.22 และ 0.11 ตามลําดับ แตป ป 2549 กิจการมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงานเปน 63,548 บาท ในขณะที่กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีและคาเสื่อมราคาติดลบ 
17,026,008 บาท ทําใหอัตราสวนคุณภาพกําไรเปน – 0.0037 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการดําเนินงานของ
กิจการมีแนวโนมที่ดีขึ้น 
 
 จากอัตราสวนทางการเงินของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) ที่กลาว
มาแลวขางตน พบวา มีอัตราสวนที่ไมคอยดี โดยอัตราสวนทุนหมุนเวียนลดลงเรื่อย ๆ อัตราสวน
หนี้สินตอสินทรัพยและอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนก็แสดงวา หนี้สินมีจํานวนที่สูงขึ้น
กวาสินทรัพยและสวนของผูถือหุน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอสภาพคลองของ บมจ.แอดวานซเพนท 
แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) ในขณะที่อัตราสวนคุณภาพกําไรแสดงคาที่ดีขึ้น เนื่องจากกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเปนบวกเปนปแรก ซ่ึงแสดงใหเห็นวา กําไร
ของกิจการเปนกําไรที่ไมมีคุณภาพจากการใชเทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรนี้ 
 
5. การใชอัตราสวนจากงบกระแสเงินสด 
ตารางที่ 3.46 แสดงอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทย
แลนด) 
 

อัตราสวนจากงบกระแสเงินสด ป 2547 ป 2548 ป 2549 
1. อัตราสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอ
หนี้สินหมุนเวียน (รอยละ)  

- 125.97 - 11.28 - 6.69 

2. ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน  1.07 0.15 0.15 

3. ผลกระทบของคา เสื่อมราคาและค าใชจ ายตัด
จําหนายที่มีตอกระแสเงินสด  

- 0.12 - 0.72 - 1.15 

4. อัตราสวนการลงทุนตอ  3.31 3.73 0.11 

5. อัตราสวนความสามารถในการจาย - 49.17 - 1.79 0.02 
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ตารางที่ 3.46 แสดงอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทย
แลนด) 
 

อัตราสวนจากงบกระแสเงินสด ป 2547 ป 2548 ป 2549 
6. อัตราผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดตอสินทรัพย
รวม  - 0.25 - 0.03 0.00063 

 
 อัตราสวนกระแสเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียน แสดงใหเห็นถึงกระแส   เงินสดจากการ
ดําเนินงานของกิจการตอหนี้สิน ซ่ึงอัตราสวนกระแสเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียนของ บมจ.แอด
วานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) แสดงฐานะทางการเงินวามีแนวโนมที่ดีขึ้น เนื่องจาก
อัตราสวนกระแสเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คือ ในป ป 2547, ป 2548 และ ป 2549 
มีคารอยละ - 125.97, รอยละ - 11.28 และรอยละ – 6.69 ตามลําดับ และอาจแสดงถึงความสามารถ
ในการจายชําระหนี้จากกระแสเงินสดของกิจการที่ดีขึ้นอีกดวย 
 ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน เปนสิ่งที่บงบอกวา หากกิจการสามารถกอใหเกิด
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานไดเทากับกําไรสุทธิที่รายงานไว ยอมแสดงใหเห็นวากําไรนั้นเกิด
จากการดําเนินงานที่แทจริง ไมใชการทําธุรกรรมทางการเงินและถือวาเปนกําไรที่มีคุณภาพ ซ่ึง
ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) แสดง
คา ในป 2547, ป 2548 และ ป 2549 มีคา 1.07, 0.15 และ 0.15 ตามลําดับ อีกทั้งกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานของกิจการก็สอดคลองกับกําไรสุทธิที่รายงานในงบกําไรขาดทุนอีกดวย ดังนั้นกําไร
ที่กิจการรายงานอาจจะเปนกําไรที่มีคุณภาพ 
 อัตราสวนผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด เปน
ตัวบงบอกวา คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายมีผลกระทบมาก - นอยเพียงใดตอกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงานของกิจการ ซ่ึงอัตราสวนผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัด
จําหนายที่มีตอกระแสเงินสดของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) แสดงวาคา
เสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายของกิจการมีผลกระทบพอสมควรตอกระแสเงินสดจาก        
การดําเนินงานของกิจการ โดยเฉพาะในป 2548 - 2549 เนื่องจากมีอัตราสวนผลกระทบของคาเสื่อม
ราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด – 0.72, - 1.15 เทา ตามลําดับ 
 อัตราสวนการลงทุนตอมักใชเปรียบเทียบกับอัตราสวนผลกระทบของ  คาเสื่อมราคาและ
คาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด เพื่อใหเกิดความกระจางชัดเกี่ยวกับความเพียงพอของการ
ลงทุนตอและการรักษาระดับทุนของกิจการ (Asset Maintenance Base) ซ่ึงอัตราสวนการลงทุนตอ
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ของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) มีแนวโนมที่ดีขึ้น คือ มีคาเทากับ 3.31, 3.73 
และ 0.11 ในป ป 2547, ป 2548 และ ป 2549 ตามลําดับ เนื่องจากกิจการมีการลงทุนในสินทรัพย
ลดลงในป 2549 สงผลใหคาเสื่อมราคาของกิจการลดลงแตยังอยูในระดับที่สูง จนสงผลกระทบตอ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
 อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย เปนตัวบงบอกวากิจการสามารถจัดหาเงินจาก
กิจกรรมดําเนินงาน  เพื่อนําไปชําระดอกเบี้ยไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ซ่ึงอัตราสวน
ความสามารถในการจายดอกเบี้ยของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) แสดงมี
แนวโนมที่ดีขึ้น ถึงแมวาจะไมใชอัตราสวนที่ดีก็ตาม กลาวคือ มีอัตราสวนความสามารถในการจาย
ดอกเบี้ยคามากกวา 1 แตกิจการก็สามารถทําใหกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกอนดอกเบี้ย
จายและภาษีมีคาเปนบวกหลังจากติดลบติดตอกัน 2 ปและมีดอกเบี้ยจายที่สูงขึ้นอีกดวย แสดงให
เห็นวากิจการความสามารถในการจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและมีสภาพคลองที่ดีขึ้นอีกดวย 
 อัตราสวนผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม เปนตัววัดผลตอบแทนจาก
การใชสินทรัพยในรูปกระแสเงินสด ซ่ึงอัตราสวนผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดตอสินทรัพย
รวมของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) แสดงในป 2547, ป 2548 และ ป 2549 มี
คาเทากับ - 0.25, - 0.03 และ 0.00063 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากิจการใชสินทรัพยอยางไมมี
ประสิทธิภาพและกําไรที่กิจการรายงานไวอาจจะเปนกําไรที่ไมมีคุณภาพ 
 
 จากการวิเคราะหอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวา 
อัตราสวนจากงบกระแสเงินสดของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) มีแนวโนมที่
ดีขึ้น ถึงแมวาจะยังไมไดอยูในระดับดีก็ตาม เนื่องจาก บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทย
แลนด) มีกําไรสุทธิและกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานติดลบมาตลอดและมีแนวโนมวาดีขึ้น 
ทําใหอัตราสวนจากงบกระแสเงินสดของกิจการแสดงผลออกมาไมคอยดี ทําให กําไรของ บมจ.
แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) เปนกําไรที่ไมมีคุณภาพจากการใชเทคนิคการวิเคราะห
คุณภาพกําไรนี้ 
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6. วัดความแปรปรวนและความเสี่ยง (Standard Deviation and Risk Measurement) 
ตารางที่ 3.47 แสดงการคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ บมจ.แอดวานซ
เพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 
 

1. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7,477,756.46 
2. สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน - 0.219 

 
 บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 
7,477,756.46 ในขณะที่กําไรถัวเฉลี่ย เทากับ - 34,138,351 และมีสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 
เทากับ - 0.219 แสดงใหเห็นวากําไรของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) เปน
กําไรที่ไมมีคุณภาพ เนื่องจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาที่สูงกวากําไรถัวเฉลี่ยมาก (คิดเปนรอยละ 
121.90) แสดงถึงความมีเสถียรภาพของกําไรต่ํา ในสวนของสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนมีคาที่นอย
กวา 0 แสดงใหเห็นถึงกระแสกําไรมีความเสี่ยงสูง 
 
ตารางที่ 3.48 แสดงการสรุปการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล 
(ไทยแลนด) 
 
เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไร วิเคราะหจาก ผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไร 
1. การคนหาสัญญาณเตือนภัย - งบการเงิน - การเพิ่มขึ้นของบัญชี ลูกหนี้การคาที่

แตกตางอดีตอยางเห็นไดชัด 
- การเพิ่มขึ้นของบัญชี เจาหนี้การคาที่
แตกตางอดีตอยางเห็นไดชัด 
- การลดลงในอัตรากําไรขั้นตน 
- การเพิ่มขึ้นในเงินกูยืม 
- ยอดเงินกูยืมระยะสั้นสูงขึ้นอยางผิดปกติ 
ณ วันสิ้นป 

2. ประเมินผลกระทบของ
นโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูที่
มีผลตอคุณภาพกําไร 

- งบการเงิน - กําไรสุทธิไมสัมพันธไปทางเดียวกันกับ
คาขาย 
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ตารางที่ 3.48 แสดงการสรุปการวิเคราะหคุณภาพกําไรของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล 
(ไทยแลนด) 
 
เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไร วิเคราะหจาก ผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไร 
3. การประเมินฝายบริหาร - รายงานของผู สอบ

บัญชี 
- ไมไดใชสํานักงานสอบบัญชีในกลุม Big 
four 

 - หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

- การตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง 
- การตัดคาเสื่อมราคาโดยอิงอายุการใช
งานกับอายุจริง (Physical Life) ซ่ึงยาวกวา
อายุที่จะใหประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแก
กิจการ (Economic Life) 

4. การวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน 

- งบการเงิน - มีขาดทุนสุทธิทุกปและขาดสภาพคลอง
ในการดําเนินงาน 

5. การวิเคราะหอัตราสวนจากงบ
กระแสเงินสด 

- งบการเงิน - ขาดกระแสเงินสดตอการดําเนินงานและ
ใชสินทรัพยอยางไมมีประสิทธิภาพ 

6. การวัดคาความแปรปรวนและ
ความเสี่ยง 

- งบการเงิน - มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาที่ สูงและ
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนมีคาที่นอย
กวา 0 

 
 จากตารางที่ 3.48 พบวา  กิจการมีส่ิงที่ผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรทั้งจาก
รายงานของผูสอบบัญชี งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินจากการใชทั้ง 6 เทคนิคการ
วิเคราะหคุณภาพกําไร โดยสิ่งที่มีผลกระทบทางดานลบที่สําคัญ คือ การลดลงในอัตรากําไรขั้นตน 
การเพิ่มขึ้นในเงินกูยืมยอดเงินกูยืมระยะสั้นสูงขึ้นอยางผิดปกติ ณ วันสิ้นป และกําไรสุทธิไม
สัมพันธไปทางเดียวกันกับคาขาย อีกทั้งจากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน การวิเคราะห
อัตราสวนจากงบกระแสเงินสดและการวัดคาความแปรปรวนและความเสี่ยงที่มาจากการวิเคราะห
ขอมูลจากงบการเงิน พบวา กิจการขาดสภาพคลองในการดําเนินงานและใชสินทรัพยอยางไมมี
ประสิทธิภาพ แสดงใหเห็นวาสิ่งที่มีผลกระทบทางดานลบตอคุณภาพกําไรที่คนพบมีผลกระทบตอ
คุณภาพกําไรของกิจการ ทําใหกําไรของกิจการเปนกําไรที่ดอยคุณภาพ 

 


