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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การวิเคราะหคณุภาพกําไรของธุรกิจกลุมพลังงานและ 
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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถงึ           คุณภาพกําไรของธุรกิจกลุมพลังงานและ 
สาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยศึกษาจากการวิเคราะหขอมูลของกลุม
บริษัทที่ประกอบธุรกิจถานหิน  กลุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม    กลุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟา  กลุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ํา โดยเก็บขอมูลจากรายงานของผูสอบบัญชี        งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน  ในรายงานประจําป  พ.ศ.  2546  - 2547 รวมทั้งงบการเงิน ไตรมาสที่ 1  และ 2  ประจําป     
พ.ศ.  2548 โดยเลือกกลุมตัวอยางกลุมละ  1 บริษัท    
 หลักเกณฑที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพกําไร คือ พิจารณาความถูกตองของการแสดงมูลคา
จากงบการเงินในสวนของรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบดุล  งบกําไรขาดทุน  งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน  งบกระแสเงินสด  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน    การ
ประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชี  การประเมินฝายบริหาร  วัดความแปรปรวนและความ
เสี่ยง  และใชการวิเคราะหอัตราสวนจากงบกระแสเงินสด 
 จากการประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชี  การประเมินฝายบริหารของบริษัท
ตัวอยางพบวา  มีการเลือกใชนโยบายการบัญชีที่ทําใหสงผลกระทบตอคุณภาพกําไร  ไดแก   
นโยบายบัญชีที่ระมัดระวังมากเกินไป  การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
บัญชีที่ทางการกําหนด  การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่เกิดขึ้นบอยคร้ัง  กําไรสุทธิไมไปทาง
เดยีวกันกับคาขาย  และการใชวิธีตนทุนเต็มในธุรกิจน้ํามัน   และพบวางบการเงินของบริษัท  บานปู  
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จํากัด  (มหาชน)  บัญชีรายไดจากการขายมีสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้น  ไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
ลูกหนี้การคา-สุทธิ  และบัญชีสินคาคงเหลือ-สุทธิ  กําไรสวนใหญของบริษัทมาจากรายไดอ่ืน  ซ่ึง
สงผลกระทบตอคุณภาพกําไรทางลบ     บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงทางบญัช ี 
เชน การประมาณการหนี้สินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต   การเปลี่ยนวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ  
ซ่ึงผลจากการเปลี่ยนแปลง  ทําใหบริษัทตองทําการปรับปรุงงบการเงินในงวดปจจุบัน  โดยมีการ
โอนกลับกําไรที่ไดรับรูไปแลวในงวดกอน   และการตั้งประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่สูง
เกินไป  เนื่องจากมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจํานวนมาก  นอกจากนี้บริษัท  ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง  
จํากัด  (มหาชน)   ไมแสดงยอดขายเนื่องจากรายไดเกิดจากการลงทุนในกิจการอื่น และรายไดอ่ืน    
สวนงบการเงินของบริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก  จํากัด   (มหาชน)  ไม
บันทึกหรือเปดเผยขอมูลรายละเอียดของสินทรัพยและหนี้สิน   และตัดจําหนายคาความนิยมดวย
ระยะเวลาที่นาน 
 จากการว ิเคราะหอัตราสวนงบกระแสเงินสด  พบวาบริษัททั้งหมดมีอัตราสวนที่สม่ําเสมอ  
ยกเวนบริษัท  ผลิตไฟฟา  จํากัด  (มหาชน)    มีอัตราสวนที่ไมสม่ําเสมอ   คือมีคาอัตราสวนทาง
การเงินบางปมีคาเปนบวกหรือเงินสดรับมากกวาเงินสดจาย  และในบางปมีคาเปนลบหรือเงินสด
จายมากกวาเงินสดรับ   ทําใหยากตอการประมาณการแนวโนมกําไรในอนาคต 
 จากการวิเคราะหกลุมตัวอยางธุรกิจกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคพบวา  ไดมีการจัดทํา
บัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  คาความแปรปรวนและความเสี่ยงมีคาที่ต่ํา  แสดงใหเห็นวา
กําไรของบริษัทมีความผันผวนต่ํา  ซ่ึงสงผลกระทบตอคุณภาพกําไรในทางที่ดี  สามารถประเมินได
วากําไรของกลุมบริษัทมีเสถียรภาพ  อัตราสวนจากงบกระแสเงินสด  แสดงใหเห็นสภาพคลองของ
กลุมบริษัท  ประเมินไดวามีแนวโนมสามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงินสดทันตอการจัดสรรใหแกผูถือ
หุน  หรือชําระหนี้   สงผลกระทบตอคุณภาพกําไรในทางบวก  ยกเวนในบางปที่กระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานมีคาติดลบ 
 ขอเสนอแนะจากการศึกษานี้คือ  ผูใชงบการเงินควรศึกษาการวิเคราะหคุณภาพกําไรกอน
การตัดสินใจลงทุน  โดยใหความสําคัญกับงบการเงินของกลุมธุรกิจที่ตองการเขาไปลงทุน   ศึกษา
นโยบายการบัญชี    การเปดเผยขอมูลอยางชัดเจน  และเพียงพอ  นอกจากนี้ผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
ไดแก  นักบัญชี  และผูสอบบัญชี  ควรจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  โดยยึดหลัก
จริยธรรม  จรรยาบรรณ  เพื่อแสดงขอมูลที่ตรงตามความเปนจริง  และกําไรที่นําเสนอเปนกําไรที่
แทจริง  
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Abstract 
 

The  study aimed  at  the Analysis  of  Earning  Quality  of  Energy  and  Utilities   
Business  Group  in  The Stock  Exchange of    Thailand .  The  method  of  the  study  was 
conducted  through  the   auditor’  report  on  data  analysis,  the  footnotes  of   financial annually  
report   during  2003 – 2004, The  single  sample  group  was  selected  from  each   company   
group  and  the  Financial  Statement  for  the  first  and  second  quarter  of  in  2005  in coal  
business, and  petroleum  products business,  electrical  energy  business  and   water  resource  
business  company  groups.  
 The  criterions  used  for  quality  of  earning  analysis  were  the  consideration  on  the  
correctness of  the  accounting  value  checked  by  the  auditors,  Balance  sheet,  Profit  and  loss 
Statement, Statement  of  Changing  in  Stockholder’s  equity,  Cash  Flow  Statement  and  
footnotes,  the  effect  evaluation  on  accounting  policy  and  the  evaluation  on  administrators.  
The  standard  deviation  and   risk  measurement  and  the  analysis  of  cash  flow  ratio  were  
applied  to  analyze  collected. 
  According to the assessment of the impact of accounting policy and management of a 
representative sample, accounting policies that have impact on the profit quality include the use 
of conservative policies, the change of the internal accounting policy to comply with the law, 
many changes of the policy, net profit does not correspond to sale and the full costing method in 
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the fuel industry.  The financial report of “Banpu  PLC” suggests that the increased proportion of 
sale income statement does not respond to the net account receivable and net inventory account.  
The majority of the company’s profit is from other incomes.  All these factors represent negative 
impact of the profit quality. According to the analysis on “PTT PLC.”; the resulting of the change 
of accounting such as the  estimate  liabilities  on equipment removal fee and the inventory 
valuation determining method is that the company had to improve the current financial statement 
by transferring the realized  profit back to the previous period. The company has high allowance 
for doubtful accounts because there is a high portion of non-generation income debts.  The 
financial information from “Ratchaburi Electricity Generating Holding PLC”  didn’t  show  the  
sales  amount  The net profit come from the return  of  investment  and  other  income. 
“EASTREN  Water  Resources  development  and  management  PLC’s” financial statement  did 
not   disclosure about  the detail of asset and liabilities. The period of goodwill is also too long. 

The  analysis  of  cash  flow  ratio and the  standard  of deviation and  risk  measurement  
of Electricity Generating PLC suggest the  unconsistency  of the ratio. The ratios show positive 
on  cash  received  more  than  cash  payment in some years and negative  on  cash  payment  
more  than  cash  received  in others. Therefore, it is difficult to project the future profit trend. 

The analysis of Energy  and  Utilities  Business  Group  suggests that the companies have 
executed the accounting system with the generally accepted accounting principles with low  
standard deviation and risk measurement. This also shows that profits have low fluctuation and 
have positive impact on the quality  of  earning.  This indicates that companies’ profits are stable. 
Ratios from cash flow statement present liquidity of companies. Therefore, assets are tend to be 
able to transform to cash for shareholder allocation or debt disbursement. This also has positive 
impact to the quality  of  earning, except some years that cash flows from operation are negative.  

The  suggestion  of  the  study,  the  financial  user  should  study  analysis  the  quality  
of  earning  before  making  decision  in  any  investment.  It  is  important  to  study  financial  
statement  of  business  group,  to  study  accounting  policy,  disclosure  complete  and  equate  
data.  Furthermore,  relevant  parties    such  as  accountants  and  auditors  should  accounting  
system  with  the  generally  accepted  accounting  principles  with  the  ethics  and  morals,  
checking  financial  statement  in  order  to  assure  that  the  information  presented  is  true,  and  
the  profit  that  companies  present  to  actual  net  profit. 
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