
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
 ในบทนี้จะกลาวถึงแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ โดยจะแบงออกเปน 2 สวน 
คือ สวนแรกกลาวถึงแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคาความนิยมจากการรวมธุรกิจและคุณภาพกําไร และ
สวนท่ีสองกลาวถึงวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
     
2.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคาความนิยมจากการรวมธุรกิจและคุณภาพกําไร  

 2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับคาความนิยมจากการรวมธุรกิจ  
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 
2551) ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับท่ี 3 เร่ือง การ
รวมธุรกิจ พ.ศ. 2549 (IFRS N0. 3, Business Combination (2006)) โดยมีเนื้อหาบางสวนกลาวไววา 
การบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจในทุกกรณีใหปฏิบัติตามวิธีซ้ือ จึงตองระบุวากิจการใดคือผูซ้ือ โดยผู
ซ้ือ คือ กิจการท่ีไดอํานาจในการควบคุมกิจการหรือธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีถูกนําเขามารวมธุรกิจ ซ่ึงการ
บันทึกบัญชีตามวิธีซ้ือจะทําใหเกิดคาความนิยมจากการรวมธุรกิจ 

โดยในกรณีท่ีการจายซ้ือในการรวมธุรกิจ ไดรวมถึงจํานวนเงินท่ีผูจายซ้ือยินดีจายเพิ่มโดย
คาดหวังประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยโดยรวม ซ่ึงไมสามารถระบุและ
รับรูในรายการแยกเฉพาะเจาะจงได ผูซ้ือจะตองจัดจํานวนท่ีจายเพ่ิมข้ึนนี้เปนคาความนิยมจากการ
รวมธุรกิจ ซ่ึงถือเปนสินทรัพยอีกรายการหนึ่ง ดังนั้นอาจกลาวไดวา คาความนิยม คือ มูลคาคงเหลือ
อยูของตนทุนการรวมธุรกิจหลังจากหักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สิน สินทรัพยไมมี
ตัวตนและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดของผูถูกซ้ือแลว และเม่ือผูซ้ือไดรับรูคาความนิยมเปน
สินทรัพยในมูลคาเร่ิมแรก ณ วันท่ีซ้ือแลว ผูซ้ือตองไมใชวิธีการตัดจําหนายคาความนิยมจากการ
รวมธุรกิจแตผูซ้ือตองใชวิธีการทดสอบการดอยคาของสินทรัพย มาเปนการวัดคาของคาความนิยม 
ดังนั้นมูลคาของคาความนิยมท่ีนําเสนอในงบการเงิน จะแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเผ่ือการดอยคา
สะสม 

ในบางกรณี หากพบวาการจายซ้ือในการรวมธุรกิจ มีจํานวนมูลคายุติธรรมสุทธิของ
สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพยไมมีตัวตนและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดของผูถูกซ้ือ สูงกวาตนทุน
การรวมธุรกิจโดยแมผูซ้ือจะมีการประเมินใหมจนแจงชัดแลวยังพบวา สวนไดเสียของผูซ้ือ
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ในมูลคายุติธรรมท่ีไดรับมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ ณ วันท่ีซ้ือ สวนเกินท่ีสูงกวานี้ใหผูซ้ือรับรู
ในงบกําไรขาดทุนทันที 

เม่ือกิจการรวมธุรกิจตองนําวิธีการบัญชีในการรวมธุรกิจมาถือปฏิบัติซ่ึงมี 2 วิธี การนําแต
ละวิธีมาใชจะมีผลตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของแตละบริษัทหลังการรวมธุรกิจ ท้ังใน
งวดปจจุบันและอนาคต 
 วิธีการบัญชีในการรวมธุรกิจมี 2 วิธี ดังนี้ 
 1. วิธีการบัญชีแบบซ้ือ (Purchase method) 
 2. วิธีการบัญชีแบบการรวมสวนไดเสีย (Pooling of interest method) 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 3 กําหนดวา การรวมธุรกิจในทุกกรณีตองปฏิบัติตามวิธีการซ้ือ 
ดังนั้นในการซ้ือธุรกิจ จึงจําเปนตองระบุไดวา กิจการใดเปนผูซ้ือ กิจการผูซ้ือจะเขาควบคุม
สินทรัพยสุทธิและการดําเนินงานของกิจการผูถูกซ้ือ โดยการโอนสินทรัพย การกอหนี้หรือการออก
หุนทุนเพื่อเปนการแลกเปล่ียน ในวิธีนี้ กิจการผูซ้ือจะบันทึกสินทรัพยและหนี้สินท่ีไดมาในราคา
ยุติธรรม(Fair value) ณ วันท่ีซ้ือ และตองวัดคาตนทุนการซ้ือธุรกิจ ซ่ึงเปนผลรวมของมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีใหไป หนี้สินท่ีเกิดข้ึน และตราสารทุนท่ีผูซ้ือออกไปรวมกับตนทุนอ่ืนท่ี
เกี่ยวของโดยตรงกับการรวมธุรกิจ (ดุษฎี และ วรศักดิ์, 2550) 
 

2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพกําไร  

   ความหมายของคุณภาพกําไร 

จากวรรณกรรมและตําราทางการบัญชีมีผูใหคํานิยามของคําวาคุณภาพกําไรที่แตกตางกัน
ออกไป ดังนี้ 
 คุณภาพกําไร หมายถึง ระดับของความระมัดระวังท่ีอยูเบ้ืองหลังการจัดทําตัวเลขกําไรของ
บริษัท (White and Others, 1998 อางถึงใน วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2543) 
 คุณภาพกําไร หมายถึง ความสามารถของกําไรในการสะทอนกระแสเงินสดท่ีอยูเบ้ืองหลัง
การเกิดกําไร(Stickney, 1996 อางถึงใน วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2543) 
 คุณภาพกําไร หมายถึง ระดับของสหสัมพันธระหวางกําไรทางบัญชีAccounting Income 
กับกําไรในเชิงเศรษฐศาสตร Economic Income (Schroeder, 1995 อางถึงใน วรศักดิ์ ทุมมานนท, 
2543)  
 คุณภาพกําไร หมายถึง กําไรที่แทจริง (Real Income) หรือกําไรที่มีคุณภาพควรเปนกําไรที่
เกิดจากการดําเนินงานตามปกติ สามารถเปล่ียนกลับมาเปนเงินสดท่ีเพียงพอตอการเปล่ียนแทน
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สินทรัพยท่ีเส่ือมคาได เปนกําไรท่ีมาจากรายไดท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา รวมท้ังกิจกรรมที่มีนัยสําคัญท่ี
กอใหเกิดกําไรไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว (The Financial Accounting Standard Board:FASB) 
 จากคํานิยามขางตนจึงอาจกลาวไดวา คุณภาพกําไร คือ กําไรที่แทจริง(Real Income) หรือ
กําไรท่ีมีคุณภาพซ่ึงเปนกําไรที่เกิดจากการดําเนินงานตามปกติ สามารถเปล่ียนกลับมาเปนเงินสดท่ี
เพียงพอตอการเปล่ียนแทนสินทรัพยท่ีเส่ือมคาได เปนกําไรท่ีมาจากรายไดท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา 
รวมท้ังกิจกรรมท่ีมีนัยสําคัญท่ีกอใหเกิดกําไรไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว หรือเปนกําไรท่ีแสดงให
เห็นถึงความสามารถของกําไรในการสะทอนกระแสเงินสดท่ีอยูเบ้ืองหลังการเกิดกําไร 
 
 คุณลักษณะของกําไรท่ีมีคุณภาพ 

 จากนิยามท่ีไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาไมมีนิยามใดนิยามหนึ่งของคุณภาพกําไรที่ถือวา
เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปหรือไมมีแมแตปจจัยใดปจจัยหนึ่งเพียงลําพังท่ีจะเปนตัวกําหนดวากําไร
นั้นมีคุณภาพสูงตํ่าเพียงใด ผูวิเคราะหแตละคนจะเขาใจหรือใหความหมายของคําวาคุณภาพกําไร
แตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการวิเคราะห ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะของกําไรที่มี
คุณภาพดวยแนวคิดท่ีแตกตางกันไปสุดแทแตวัตถุประสงคของผูวิเคราะหแตละคน อยางไรก็ตาม
อาจสรุปไดวากิจการท่ีมีกําไรที่มีคุณภาพจะมีคุณลักษณะรวมกันดังนี้ (Pearlman, 1978 อางถึงใน 
วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2543) 
 1) นโยบายการบัญชีท่ียึดหลักความระมัดระวังและหลักความสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะสงผลใหการ
วัดฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการต้ังอยูบนพื้นฐานของการใชดุลยพินิจในการ
ประมาณการภายใตความไมแนนอนดวยความรอบคอบระมัดระวัง 
 2) กระแสกําไรกอนหักภาษีเงินไดท่ีไดมาจากรายการท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา (มากกวาท่ีจะ
ไดมาจากรายการที่เกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว) และไดมาจากธุรกิจพื้นฐานของกิจการอยางแทจริง 
 3) ยอดขายท่ีสามารถเปล่ียนกลับมาเปนเงินสดไดรวดเร็วภายหลังจากท่ีไดมีการบันทึกไว
ตามเกณฑคงคางไมนานนัก 
 4) ระดับของกําไรสุทธิและระดับของการเติบโตของกําไรที่ไมไดเกิดจากการท่ีกิจการเสีย
ภาษีในอัตราท่ีลดลงโดยการใชวิธีท่ีเส่ียงตอการปรับเปล่ียนประมวลรัษฎากรตามมาในอนาคตหรือ
โดยการใชวิธีท่ีจะทําใหเกิดขอจํากัดท่ีรายแรงตามมาจากการหลบเล่ียงการเสียภาษีหรือจากการตั้ง
เปนรายการตางๆเปนรายการรอตัดบัญชี 
 5) ระดับของโครงสรางหน้ีท่ีเหมาะสมสําหรับธุรกิจและโครงสรางเงินทุนท่ีไมไดมีการ
ดัดแปลงเพื่อสรางกําไรตอหุนท่ีสูงเกินกวาความเปนจริง 
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 6) ประมาณการตัวเลขกําไรที่สวนใหญแลวไมไดมาจากกําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริงภายใต
ภาวะเงินเฟอหรือไมไดมาจากกําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
 7) กําไรที่มีเสถียรภาพ สามารถพยากรณความสามารถในการทํากําไรของกิจการในอนาคต
ได และเปนตัวบงช้ีระดับกําไรในอนาคตท่ีดี 
 สําหรับกิจการท่ีมีกําไรที่ดอยคุณภาพจะมีลักษณะตรงขามกับคุณลักษณะท้ังหมดท่ีไดยกมา
ขางตน 
 
   เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไร 

 เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรที่เปนท่ีนิยมใชกันในปจจุบัน มีดังนี้ (วรศักดิ์ ทุมมานนท, 
2543) 
 1) การประเมินผลกระทบของนโยบายบัญชีท่ีกิจการใชอยูท่ีมีผลตอคุณภาพกําไร 
(Evaluation of Accounting Policy affect to Quality of Earning) 
 การประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีกิจการใชอยูท่ีมีตอคุณภาพกําไรมาเปนตัว
วัด โดยเกณฑท่ีใชในการวัดนั้นจะดูจากลักษณะของนโยบายการบัญชีท่ีกิจการใชอยู และประเมิน
ออกมาเปน 3 คาดวยกันคือท่ีเปนทางบวกแสดงใหเห็นถึงนโยบายบัญชีของกิจการท่ีดี แตถาเปน
ทางลบจะเปนภาพท่ีสะทอนใหเห็นลักษณะของนโยบายการบัญชีท่ีสงผลใหคุณภาพกําไรดอยลง 
แตถาเกณฑท่ีนํามาใชในการประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีแลวไมปรากฏวากิจการได
ปฏิบัติหรือใชเกณฑนั้นๆ อยูก็จะประเมินวาไมปรากฏแทน  
 
ตารางท่ี 2.1 ผลกระทบของนโยบายบัญชีท่ีมีตอคุณภาพกําไร  

  
ลักษณะของนโยบายการบัญชี ผลกระทบท่ีมีตอ

คุณภาพกําไร 

1. หละหลวม (Liberal) 
2. ระมัดระวังมากเกินไป (Ultraconservative) 
3. สะทอนความเปนจริงทางเศรษฐกิจ  
4. คาตางๆท่ีประมาณข้ึนตางไปจากคาท่ีแทจริงอยางมีสาระสําคัญ 
5. นโยบายการบัญชีของกิจการแตกตางไปจากนโยบายการบัญชีท่ีใชอยูใน
อุตสาหกรรมนั้น 

ทางลบ 

ทางลบ 

ทางบวก 

ทางลบ 

ทางลบ 
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ตารางท่ี 2.1 ผลกระทบของนโยบายบัญชีท่ีมีตอคุณภาพกําไร (ตอ) 
ลักษณะของนโยบายการบัญชี ผลกระทบท่ีมีตอ

คุณภาพกําไร 
6. การตั้งคาใชจายท่ีโอกาสทีจ่ะกอใหเกิดประโยชนตอกจิการในอนาคตมี
นอยมากเปนคาใชจายรอการตัดบัญชี 
7. การเปล่ียนแปลงทางบัญชีเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีท่ี
ทางการกําหนดหรือท่ีทางการเสนอแนะ 
8. การเปล่ียนแปลงทางบัญชีท่ีขาดเหตุผลสนับสนุนท้ังนี้เม่ือไดพิจารณา
จากขอเท็จจริงรอบดาน 
9. การเปล่ียนแปลงทางบัญชีท่ีเกิดข้ึนบอยคร้ัง 
10. Income smoothing 
11. กําไรที่ไดมาจากการขยับรายไดในอนาคตเขามาเปนรายไดในงวด
ปจจุบันหรือหารนํารายไดของงวดกอนมารับรูเปนรายไดในงวดปจจุบัน 
12. กําไรสุทธิไมสัมพันธไปทางเดียวกันกับคาขายทางลบ 
13. รับรูรายไดกอนท่ีการใหบริการที่มีนัยสําคัญจะเสร็จส้ิน 
14. ชะลอการรับรูรายไดออกไปโดยขาดเหตุผล 
15. ในงวดปจจุบันมีการโอนกลับกําไรที่ไดรับรูไปแลวในงวดกอน 
16. ในงวดปจจุบันมีการโอนกลับรายการตัดจําหนายสินทรัพยของงวด
กอน 
17. ต้ังคาใชจายคางจายไวตํ่าเกินไป 
18. ต้ังคาใชจายคางจายไวสูงเกินไป 
19. ในงวดปจจุบันมีการตั้งสํารองคาใชจายหรือขาดทุนท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตท่ีมีนัยสําคัญอันเปนผลมาจากการขาดความระมัดระวังในการต้ัง
สํารองอยางเพียงพอในงวดท่ีผานๆมา 
20. การลางบาง (Taking a financial bath) โดยการตัดจําหนายสินทรัพย
เปนคาใชจายครั้งใหญภายหลังจากทีมผูบริหารชุดใหมเขาทําการครอบงํา
กิจการ 

ทางลบ 
 

ทางบวก 
 

ทางลบ 
 

ทางลบ 
ทางลบ 
ทางลบ 

 
ทางลบ 
ทางลบ 
ทางลบ 
ทางลบ 
ทางลบ 

 
ทางลบ 
ทางลบ 
ทางลบ 

 
 

ทางลบ 
 

ท่ีมา: ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2545: 124-125 
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2) ประเมินฝายบริหาร (Management Appraisal) 
การวิเคราะหระดับความระมัดระวังของกิจการในการจัดทําตัวเลขกําไร รายการตรวจสอบ

แตละรายการจะมีคะแนนสําหรับการใชนโยบายการบัญชีท่ีไมเหมาะสมในแตละเร่ืองไวในระดับท่ี
แตกตางกันไป การวิเคราะหอาจทําโดยการเปรียบเทียบคุณภาพกําไรของกิจการในรอบ 3 ปท่ีผาน
มา คะแนนลงโทษดังกลาวจะพิจารณาตัดจากแตละนโยบายการบัญชีที่ผูวิเคราะหพิจารณาแลวเห็น
วาหละหลวมเกินไป เชน หากกิจการตัดคาเส่ือมราคาโดยใชวิธีเสนตรง จะตัด 1 คะแนน ยิ่งกิจการ
สะสมคะแนนลงโทษไวมากเทาไร คุณภาพกําไรของกิจการก็ยิ่งลดตํ่าลงเทานั้น เพื่อใหเขาใจถึง
บทบาทของนโยบายการบัญชีท่ีมีตอตัวเลขกําไรและเพื่อท่ีประเมินความโอนเอียงของผูบริหาร
กิจการไปจากหลักความระมัดระวัง ผูวิเคราะหจะนําคะแนนลงโทษท่ีไดหักไปในแตละจุดมา
ประกอบการพิจารณาการจัดอันดับกิจการท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันตามคุณภาพของนโยบาย
บัญชีท่ีกิจการเลือกมาใช  

 
ตารางท่ี 2.2 รายการตรวจสอบคุณภาพกําไร 

 
คุณลักษณะของกําไรที่ไมมีคุณภาพ คะแนนลงโทษ 

1. การตัดคาเส่ือมราคาโดยใชวิธีเสนตรง 
2. การตั้งสิทธิบัตรเปนคาใชจายรอการตัดบัญชี 
3. การใชวิธีตนทุนเต็ม (Full cost accounting) ในธุรกิจน้ํามัน 
4. การตั้งคาใชจายกอนเร่ิมดําเนินงานเปนคาใชจายรอการตัดบัญชี  
5. การตั้งสํารองเผ่ือขาดทุนไวตํ่ากวาผลขาดทุนท่ีควรจะไดบันทึกไวในทาง
บัญชี 
6. การตัดจําหนายคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชระยะเวลาท่ียาวเกินไป 
7. การตัดคาเส่ือมราคาโดยอิงอายุการใชงานกับอายุจริง (Physical life) ซ่ึง
ยาวกวาอายุท่ีจะใหประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแกกิจการ (Economic life) 
8. จํานวนเงินจายขาดในหน้ีสินเงินบํานาญ (สวนเกินของหน้ีสินเงินบํานาญ
ท่ีเกินกวาราคายุติธรรมของทรัพยสินโครงการบํานาญ) 
               จํานวนเงินจายขาดเทียบเทากําไร  ½  ป 
               จํานวนเงินจายขาดเทียบเทากําไร  1   ป 
               จํานวนเงินจายขาดเทียบเทากําไร  2   ป 
9. การรับรูรายไดจากสัญญากอนการชําระเงินจะเสร็จส้ิน 

-1 
-2 
-5 
-1 
-1 
 

-1 
-1 
 
 
 

-1 
-2 
-3 
-1 
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ตารางท่ี 2.2 รายการตรวจสอบคุณภาพกําไร (ตอ) 
คุณลักษณะของกําไรที่ไมมีคุณภาพ คะแนนลงโทษ 

10. การรับรูรายไดจากงานท่ีทําเสร็จเพียงบางสวน 
11. การจัดจําแนกลูกหนี้ระยะยาวเปนสินทรัพยหมุนเวียน 
12. การตั้งคาใชจายทางการตลาดเปนคาใชจายรอการตัดบัญชี 
13. การจัดจําแนกท่ีดินรอการพัฒนาไวเปนสินทรัพยหมุนเวียน 
14. ไมไดตัดจําหนายคาความนิยมท่ีไดบันทึกไว   
15. การตีราคาสินคาคงเหลือโดยใชวิธี FIFO               
16. ไมไดใชสํานักงานสอบบัญชีในกลุม Big Four 
17. การรวมกําไรจากการจําหนายสินทรัพยไวเปนสวนหนึ่งของรายไดจาก
การดําเนินงานปกติ 
18. การจัดสรรตนทุนท่ีไมเกี่ยวของเขาสูสวนงานท่ีไดมีการยกเลิกการ
ดําเนินงานมากเกินควร 
19. สมควรไดรับคะแนนลงโทษในประเด็นอ่ืนๆ 

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

-1 
 

-5 
ท่ีมา: ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2545: 126-127 
 

3)  การประเมินความสามารถของกิจการในการจายเงินปนผลเปนเงินสดและความสามารถ
ในการลงทุนตอ (Reinvestment) 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีหนวยงานท่ีเรียกวา The Fourteen Research Corporation ซ่ึง
ทําหนาท่ีตีพิมพบทวิเคราะหคุณภาพของหลักทรัพยออกมาอยางสม่ําเสมอโดยการใชตัวแปร 14 ตัว
ในการจัดอันดับหลักทรัพยไปตามระดับของความเส่ียง โดยหนึ่งในตัวแปรท่ีหนวยงานดังกลาว
นํามาใชในการจัดอันดับคุณภาพหลักทรัพย ไดแก คุณภาพกําไร ซ่ึงวัดจากความสามารถในการทํา
กําไรของกิจการท่ีจะนําไปจัดสรรเงินปนผลในรูปเงินสด ยิ่งกําไรสามารถนําไปจัดสรรเงินปนผล
ในรูปเงินสดไดมากเทาไร คุณภาพกําไรก็ยิ่งมีมากข้ึนเทานั้น 

4)  การใช Ranked Order Analysis Program 
Ranked Order Analysis Program คือ โปรแกรมการจัดอันดับคุณภาพกําไรจัดทําข้ึนโดย 

Faulkner, Dawkins & Sulivan การประเมินความมีคุณภาพกําไรของแตละกิจการจะพิจารณาจาก
อัตราสวนทางการเงิน 8 ประเภทและจากตัววัดทางดานสถิติอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถนําไปใชเปนเกณฑใน
การเปรียบเทียบคุณภาพของหลักทรัพยของกิจการ โดยภายใต Ranked Order Analysis Program 
การประเมินคุณภาพกําไรจะไมคํานึงถึงแนวทางปฏิบัติทางบัญชีท่ีกิจการใชอยู นอกจากนี้ผู
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วิเคราะหจะตองตระหนักดวยวาโปรแกรมดังกลาวไมใชเคร่ืองมือท่ีจะนํามาใชในการประเมิน
หลักทรัพย และไมไดหมายความวากิจการท่ีนํามาใชในการประเมินคุณภาพกําไรนั้นจะตองมีขนาด
ใกลเคียงกัน ผลรวมของการจัดอันดับโดยใชเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดไวในโปรแกรมดังกลาว
เร่ิมต่ังแต 1 ไปจนถึง 10 คะแนนจะชวยใหผูลงทุนสามารถเปรียบเทียบคุณภาพกําไรระหวางกิจการ
ได 

5)  วัดความแปรปรวนและความเส่ียง (Standard Deviation and Risk Measurement) 
 คุณภาพกําไรอาจวัดไดจากความผันผวนของกําไรไปจากเสนแนวโนมกําไรในชวงท่ีผาน
มา เนื่องจากความผันผวนของกําไรที่นอยกวาจะเปนตัวบงบอกวาหลักทรัพยนั้นมีความเส่ียงตอการ
ลงทุนนอยกวา ความผันผวนของกําไรท่ีนอยกวาก็ตามมาดวยกําไรที่มีคุณภาพสูงกวา โดยสถิติท่ี
นํามาใชวัดคาความแปรปรวน ไดแก 
  1. คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจะเปนตัวบงบอกวากําไรที่นํามาใชเปนกลุมตัวอยางผันผวน
ไปจากคาเฉล่ียของการกระจายตัวเลขกําไรเพียงใด คาเบ่ียงเบนมาตรฐานสามารถวัดได ดังนี้ 

S   =  
n

xx∑ − 2)(
 

   
โดยท่ี S = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   x = กําไรที่ประกาศในปท่ี t 
               x = กําไรถัวเฉล่ีย 
   n = จํานวนป  
 
  ยิ่งคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกําไรสูงเทาไร ความมีเสถียรภาพของกําไรของกิจการ
ก็ลดนอยลงเทานั้น ดังนั้นคาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีสูงจึงเปนตัวบงบอกวากําไรนั้นมีคุณภาพตํ่า 
  2. สัมประสิทธ์ิของความแปรปรวน 
  สัมประสิทธ์ิของความแปรปรวนจะเปนตัวบงบอกการกระจายกําไรสัมพัทธ 
กลาวคือ ตัววัดอัตรารอยละของความเบี่ยงเบนมาตรฐานเม่ือเทียบกับกําไรโดยเฉล่ีย เนื่องจากใน
บางสถานการณการพิจารณาแตเฉพาะคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเพียงอยางเดียวอาจกอใหเกิดการหลง
ผิด เชน ในกรณีท่ีการกระจายความนาจะเปนของตัวเลขกําไรของสองกิจการท่ีนํามาเปรียบเทียบมี
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากัน แตมีคาเฉลี่ยของกําไรแตกตางกัน ไมไดหมายความวากําไรของสอง
กิจการมีคุณภาพทัดเทียมกันเสมอไป ในกรณีเชนนี้สัมประสิทธ์ิของความแปรปรวนจะชวยให
สามารถแยกความแตกตางของความมีคุณภาพกําไรของสองกิจการได 
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                                     V  =  x
S

 

  โดยท่ี V = สัมประสิทธ์ิของความแปรปรวน 
   S = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
      x = กําไรถัวเฉล่ีย 
  ยิ่งสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวนของกําไรของกิจการยิ่งมีมากข้ึนเทาไร กระแส
กําไรของกิจการก็ยิ่งมีความเส่ียงมากข้ึนเทานั้นและถือวาเปนกําไรที่ดอยคุณภาพ 
 6)  ใชอัตราสวนจากงบกระแสเงินสด 

การวัดคุณภาพกําไรโดยใชอัตราสวนทางการเงินจากงบกระแสเงินสด เกิดข้ึนเนื่องจาก
กําไรท่ีคํานวณข้ึนตามเกณฑคงคางกับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานไมสัมพันธไปในทางเดียว 
อัตราสวนจากงบกระแสเงินสดเปนวิธีหนึ่งท่ีชวยขจัดการบิดเบือนอันเกิดข้ึนจากการใชวิธีการบัญชี
ท่ีแตกตางกันสําหรับรายการและเหตุการณเดียวกันออกไป  รวมถึงชวยขจัดปญหาในการปนสวน
คาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับการบัญชีตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis) ท่ีอาจบิดเบือนไปตามดุลย
พินิจของฝายบริหารในแตละกิจการ อัตราสวนจากงบกระแสเงินสดท่ีนํามาวิเคราะหคุณภาพกําไรมี
ดังนี้ 
  1.  อัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash Flow 
Adequacy: CFA)  
 
=                กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
          เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร+สินคาคงเหลือท่ีเพิ่มข้ึน+เงินปนผลจาย+การจายชําระคืนหนี้สิน 
 
  เปนอัตราสวนท่ีใชวัดความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานท่ีจะนําไปลงทุนในสินทรัพยถาวร นําไปซ้ือสินคาเพิ่มข้ึนเพื่อนํามาขาย นําไป
จายเงินปนผล และนําไปจายชําระหนี้สินของกิจการ อัตราสวนท่ีเกิน 1 ติดตอกันหลายๆงวดเปนตัว
บงบอกความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ีเพียงพอตอ
รายจายหรือภาระผูกพัน โดยท่ีอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานยิ่งมาก
ยิ่งดี เนื่องจากแสดงวากิจการสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดจากการดําเนินงานไดเพียงพอท่ีจะ
นําไปจายรายจายท่ีจําเปนของกิจการแสดงวากําไรมีคุณภาพ 
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2.  ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Operating Cash Index: OCI) 
 
= กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
            กําไรสุทธิกอนดอกเบ้ียและภาษี 
 

เปนตัวบงบอกวาหากกิจการท่ีมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในจํานวนท่ีสูง
พอๆกับกําไรที่ทํามาหาไดจะมีความเปนไปไดวากําไรนั้นจะเกิดจากการดําเนินงานอยางแทจริง ถือ
เปนกําไรที่มีคุณภาพ โดยท่ีดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี เนื่องจากแสดงวา
กิจการสามารถกอใหเกิดกระแสเงินจากการดําเนินงานจากกําไรของกิจการในจํานวนท่ีมากแสดงวา
กําไรมีคุณภาพ 

3.  อัตราสวนผลกระทบของคาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจําหนายท่ีมีตอกระแส
เงินสด (Depreciation / Amortization Impact Ratio) 
 
=                         คาเส่ือมราคา 
            กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
 

อัตราสวนผลกระทบของคาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจําหนายท่ีมีตอกระแสเงิน
สดจะเปนตัวบงบอกอัตรารอยละของกระแสเงินสดท่ีไดมาจากการบวกกลับคาเส่ือมราคาและ
คาใชจายตัดจําหนายกลับไปท่ีตัวเลขกําไร ซ่ึงการดําเนินงานของกิจการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
หากคาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจําหนายมีผลกระทบนอยมากตอกระแสเงินสดจากการดําเนนิงาน 
  4.  อัตราสวนการลงทุนตอ (Reinvestment ratio) 
 
=                      เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร 
           คาเส่ือมราคา+เงินรับจากการขายสินทรัพย 
   

เปนตัววัดความเพียงพอของการลงทุนตอและการรักษาระดับทุนของกิจการโดย
พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราสวนผลกระทบของคาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจําหนายท่ีมีตอ
กระแสเงินสด 
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5.  เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรเม่ือเทียบกับแหลงท่ีมาของกระแสเงินสด (Capital 
Investment per dollar of cash) 
 
=                เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร 
    รวมแหลงท่ีมาของกระแสเงินสด 
   

เปนตัววัดความเพียงพอของการลงทุนตอเปรียบเทียบกับผลรวมของแหลงท่ีมา
ของกระแสเงินสด 
  6.  อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย (Interest coverage ratio) 
 
= กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 
                                         ดอกเบ้ียจายเปนเงินสดระหวางป 
   

เปนอัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย แสดงอัตราสวนในการจัดหาเงิน
จากกิจกรรมดําเนินงานวามีความสามารถในการจัดหาเงินมาชําระดอกเบ้ียไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม อัตราสวนท่ีมีคามากกวา 1 และยิ่งอัตราสวนมีคาบวกมากแสดงวามีความสามารถในการ
ชําระหนี้ และมีสภาพคลองสูง 
  7.  อัตราผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม (Cash flow return on 
assets) 
 
= กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 
                                                       สินทรัพยรวม(ถ่ัวเฉล่ีย) 
   

อัตราผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวมเปนตัววัดผลตอบแทนจาก
การใชสินทรัพยในรูปกระแสเงินสด ยิ่งอัตราสวนนี้สูงเทาไร ยอมหมายถึงวากิจการใชสินทรัพยได
คอนขางมีประสิทธิภาพ และกําไรของกิจการนั้นถือวามีคุณภาพสูง 
  8.  อัตราสวนคุณภาพกําไร (Quality of Earning) 
 
= กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 
                                  กําไรกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษี และคาเส่ือมราคา 
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  อัตราสวนคุณภาพกําไรเปนอัตราสวนท่ีบงบอกถึงความแตกตางระหวางกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานกับกําไรที่ไดรายงานในงบกําไรขาดทุน หากผลการวิเคราะหอัตราสวน
คุณภาพกําไรบงช้ีวากระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีความแตกตางจากกําไรอยางเห็นไดชัด เชน 
อัตราสวนคุณภาพกําไรเปนลบ ก็จะเปนสัญญาณเตือนภัยใหกับผูวิเคราะหท่ีตองคนหาสาเหตุของ
ความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน เชน พยายามหลบหลีกการตัดคาเส่ือมราคา ต้ังพักคาใชจาย ต้ังตนทุนบาง
รายการไวเปนคาใชจายรอตัดบัญชีในอนาคต วิธีการดังกลาวทําใหกําไรสุทธิสูงข้ึนแตไมทําให
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน กําไรที่เกิดข้ึนก็จะเปนกําไรที่ไมมีคุณภาพ 

7)  การวัด Degree of operating leverage และ Combined leverage 
 ความเส่ียงทางธุรกิจ(Business risk) และคุณภาพกําไรของกิจการจะสูงหรือตํ่าเพียงใดสวน
หนึ่งก็ข้ึนอยูกับวากิจการมีตนทุนคงท่ีในการดําเนินงานมากนอยเพียงใด หากกิจการมีตนทุนคงท่ี
ในสัดสวนสูงเม่ือเทียบกับตนทุนรวม กิจการยอมมี Degree of operating leverage (D.O.L.) สูง 
กลาวคือ หากสมมติวาปจจัยอ่ืนๆคงท่ี หากยอดขายของกิจการเปล่ียนแปลงไปเพียงเล็กนอย จะทํา
ใหกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีลดลงในอัตราท่ีรวดเร็วกวา และยิ่งคา D.O.L. สูงข้ึนเทาไรความ
เส่ียงทางธุรกิจจะสูงข้ึนและคุณภาพกําไรจะลดลง 
 นอกจากนี้หากกิจการใดมีคาใชจายดอกเบ้ียสูงกิจการนั้นจะมี Degree of financial leverage 
(D.F.L.) สูง ดังนั้นถาสมมติวาปจจัยอ่ืนๆคงท่ี กิจการใดท่ีมีความเส่ียงทางการเงินสูงหากกําไรกอน
หักดอกเบ้ียและภาษีเงินได ของกิจการเปล่ียนแปลงไปเล็กนอย จะทําใหกําไรหลังหักดอกเบี้ยแต
กอนการหักภาษีเงินไดจะเปล่ียนแปลงไปในอัตราท่ีรวดเร็วกวาอันเปนผลมาจากสัดสวนของ
ดอกเบ้ียจายท่ีสูงกวาในขณะเดียวกันจะมีความเส่ียงทางการเงินสูงกวาและมีคุณภาพกําไรท่ีตํ่ากวา
ตามไปดวย 
 8)  การวิเคราะหคาใชจายท่ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบริหาร (Discretionary expenses) 
 ปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอตอคุณภาพกําไร คือ คาใชจายบางตัวซ่ึงผูบริหารสามารถใชดุลย
พินิจในเชิงจัดการในการกําหนดคาใชจายและตนทุนตางๆเพื่อควบคุมกระแสกําไรใหเปนไปใน
ทิศทางท่ีตองการ คาใชจายท่ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบริหาร เชน คาซอมแซมและคาบํารุงรักษา คา
โฆษณา และคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา เปนตน บางกิจการอาจมีคาใชจายในสวนนี้คอนขางตํ่า
เพราะตองการอนุรักษทรัพยากรของกิจการท่ีมีอยูอยางจํากัดไวใชในอนาคต บางกิจการอาจมี
คาใชจายในสวนนี้ตํ่าเพียงแคตองการปรับแตงกําไรหรือขาดทุนไปในทิศทางท่ีผูบริหารตองการ 
ดวยเหตุนี้การวิเคราะหคุณภาพกําไรผูวิเคราะหจึงตองเอาใจใสคาใชจายตางๆเหลานี้วามีจํานวนท่ี
สอดคลองกับแนวโนมของคาใชจายในชวงท่ีผานมา และสอดคลองกับนโยบายของกิจการท่ีไดวาง
ไวท้ังในปจจุบันและในอนาคตหรือไมเพียงใด 
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 โดยเทคนิคการวิเคราะหคุณภาพกําไรท่ีนํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ อัตราสวนทาง
การเงินท่ีคํานวณข้ึนจากงบกระแสเงินสด เนื่องมาจากอุปสรรคในการตีความหมายและการ
วิเคราะหงบการเงิน โดยเฉพาะเมื่อกําไรที่คํานวณข้ึนตามเกณฑคงคางและกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานไมสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน การวิเคราะหงบการเงินโดยใชอัตราสวนทางการเงินท่ี
คํานวณข้ึนจากงบกระแสเงินสดจึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยลดผลกระทบท่ีเกิดจากการใชวิธีการบัญชี
ท่ีแตกตางกันสําหรับรายการและเหตุการณเดียวกันออกไป รวมถึงชวยขจัดปญหาในการปนสวน
คาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับการบัญชีตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis) ท่ีอาจบิดเบือนไปตามดุลย
พินิจของฝายบริหารในแตละกิจการ  

การศึกษาคร้ังนี้ใชอัตราสวนทางการเงินท่ีคํานวณข้ึนจากงบกระแสเงินสด 2 อัตราสวนเพื่อ
เปนตัวแทนในการวัดคุณภาพกําไร คือ (1) ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Operating Cash 
Index: OCI) (2) อัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash Flow 
Adequacy: CFA) เนื่องจาก Gibson (1995) ไดใหแนวคิดวาอัตราสวนดังกลาวสามารถใชเปน
เคร่ืองชวยสังเกตถึงคุณภาพกําไรในเบ้ืองตนวา (1) กิจการยังคงสามารถรักษาระดับสินทรัพยไวได
หรือไม (ความสัมพันธระหวางกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการกับกําไรขาดทุนกอนหัก
ดอกเบ้ียและภาษี) (2) กิจการสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานไดเพียงพอ
หรือไมที่จะนําไปลงทุนในสินทรัพยถาวร นําไปซ้ือสินคาเพิ่มข้ึนเพื่อนํามาขาย นําไปจายเงินปนผล 
และนําไปจายชําระหนี้สินของกิจการ ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวาอัตราสวนดังกลาวเปนตัวแทนท่ี
ดีในการวัดคุณภาพกําไรของกิจการ 
 
2.2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 2.2.1 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับคาความนิยมและคุณภาพกําไร 
 ศิรดา นวลประดิษฐ (2547) ศึกษาความสัมพันธระหวางคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวม
ธุรกิจและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยวิเคราะห
ขอมูลจากงบการเงินระยะเวลา 4 ป ต้ังแตป พ.ศ.2543 – 2546 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย โดยความสามารถในการทํากําไรของบริษัทวัดจากผลตอบแทนตามเกณฑคงคาง ไดแก
อัตราผลตอบแทนกําไรขั้นตน อัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน อัตราผลตอบแทนจากกําไร
กอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตราผลตอบแทนจากสวนของเจาของ และ
กําไรสวนเกินของบริษัทวัดไดจากผลตางระหวางกําไรที่เกิดข้ึนจริงและกําไรปกติ งานวิจัยนี้ใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรตามหลายตัวโดยใช Multivariate Analysis of Variance 
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(MANOVA) และใชวิธีการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของคาเฉล่ียแบบสองประชากรโดยใช
พารามิเตอรตามวิธีT-testควบคูไปกับการทดสอบสมมติฐานโดยไมใชพารามิเตอรตามวิธีMann-
Whitney U test การทดสอบท้ังหมดใชระดับนัยสําคัญท่ี0.05 
 จากผลการศึกษาพบวาคาความนิยมจากการรวมธุรกิจมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับ
อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไรท่ีเปนการวัดผลการดําเนินงานตามปกติของกิจการหรือ
กิจกรรมหลักของกิจการเทียบกับยอดขาย แตคาความนิยมจากการรวมธุรกิจไมมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับการวัดผลการดําเนินงานท่ีรวมถึงกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการดําเนินงาน
ตามปกติของกิจการ เชน กําไรขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน
ตางประเทศ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยถาวรหรือเงินลงทุนฯลฯ และคาความนิยมจากการ
รวมธุรกิจไมมีความสัมพันธกับกําไรสวนเกินของกิจการ 
 ศันสนีย  สุริยเชิดชูสกุล (2548) ศึกษาความสัมพันธระหวางคาความนิยมกับผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโดยวิเคราะห
ขอมูลจากงบการเงินระยะเวลา 5 ป ต้ังแตป พ.ศ.2543 – 2547 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย โดยผลการดําเนินงานในอนาคตวัดจากการเปล่ียนแปลงของกําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนหัก
ดอกเบ้ีย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย สวนกระแสเงินสดในอนาคตวัดจากการ
เปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานงานวิจัยนี้ใชการวิเคราะหทางสถิติ 2 
ประเภท คือ (1) สถิติเชิงพรรณนา เปนการทดสอบขอมูลใหอยูในรูปของการแจกแจงความถ่ี รอย
ละ คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิติเชิงอนุมาน เปนการทดสอบ
สมมติฐานดวยเทคนิคการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ีรอยละ 95 
 จากผลการศึกษาพบวาคาความนิยมมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานในอนาคต
ขององคกรดวยการวัดผลการดําเนินงานตามเกณฑคงคาง และคาความนิยมไมมีความสัมพันธกับ
กระแสเงินสดในอนาคตขององคกรดวยการวัดผลการดําเนินตามเกณฑเงินสด 

 วริศรา ดวงตานอย (2549) ศึกษาการวิเคราะหคุณภาพกําไรของธุรกิจกลุมพลังงานและ
สาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยศึกษาจากรายงานประจําปและรายงานของ
ผูสอบบัญชี งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจําป พ.ศ.2546-2547 งบการเงิน หมาย
เหตุประกอบงบการเงินในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจําป พ.ศ.2548 ของบริษัทจดทะเบียน
ธุรกิจกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีจํานวน 18 บริษัท 
แบงเปน 4 กลุมเลือกจํานวนกลุมละ 1 บริษัท สวนเทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพกําไร คือ 
พิจารณาความถูกตองของการแสดงมูลคาจากงบการเงินในสวนของรายงานของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกระแสเงินสดและ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน การประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชี การประเมินฝายบริหาร 
วัดความแปรปรวนและความเส่ียง และใชการวิเคราะหอัตราสวนจากงบกระแสเงินสด โดยนํา
เทคนิคดังกลาวมาวิเคราะหและพรรณนาคุณภาพกําไรของธุรกิจกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 จากผลการศึกษาพบวาการประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชี การประเมินฝาย
บริหารของบริษัทตัวอยางพบวา มีการเลือกใชนโยบายการบัญชีท่ีทําใหสงผลกระทบตอคุณภาพ
กําไร ไดแก นโยบายการบัญชีท่ีระมัดระวังมากเกินไป  การเปล่ียนแปลงทางบัญชีเพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายบัญชีท่ีทางการกําหนด การเปล่ียนแปลงทางการบัญชีท่ีเกิดข้ึนบอยคร้ัง กําไรสุทธิไมไป
ทางเดียวกันกับคาขาย และการใชวิธีตนทุนเต็มในธุรกิจน้ํามัน และจากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง
ธุรกิจกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคพบวา ไดมีการจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
คาความแปรปรวนและคาความเส่ียงมีคาท่ีตํ่า แสดงใหเห็นวากําไรของบริษัทมีความผันผวนตํ่า ซ่ึง
สงผลกระทบตอคุณภาพกําไรในทางท่ีดี สามารถประเมินไดวากําไรของกลุมบริษัทมีเสถียรภาพ 
อัตราสวนจากงบกระแสเงินสด แสดงใหเห็นสภาพคลองของกลุมบริษัท ประเมินไดวามีแนวโนม
สามารถเปล่ียนกลับมาเปนเงินสดทันตอการจัดสรรใหแกผูถือหุน หรือชําระหนี้ สงผลกระทบตอ
คุณภาพกําไรในทางบวก ยกเวนในบางปท่ีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีคาติดลบ 
  

2.2.2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับตัวแปรท่ีใชในการศึกษาถึงคุณภาพกําไร 
จากการศึกษาในอดีตพบวา ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาถึงคุณภาพกําไรในแตละงานวิจัยมี

ความแตกตางกันในบางสวน เนื่องมาจากวัตถุประสงคในการวิจัยท่ีแตกตางกัน โดยตัวแปรท่ีถูก
นํามาใชในการวิจัยหลายคร้ังไดแก ขนาดของกิจการ อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี 
อัตราสวนแสดงสภาพหน้ี  กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม และ
ผลขาดทุนของกิจการ (Jerry et al., 2006; Flora F. Niu, 2006; Ken et al., 2005; ทัศลียา สังขสุวรรณ
, 2548) ซ่ึงทําใหมีความนาเช่ือวาตัวแปรเหลานี้อาจมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร ตารางท่ี 2.3 
นําเสนอท่ีมาของตัวแปรจากการศึกษาในอดีต 
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ตารางท่ี 2.3 สรุปแหลงท่ีมาของตัวแปรจากการศึกษาในอดีต 

  
ตัวแปรท่ีใชจากงานวจิัย

ในอดีต 
ผูวิจัยในอดีต 

Jerry et al.  
(2006) 

Flora F. Niu 
(2006) 

Ken et al. 
(2005) 

ทัศลียา  
สังขสุวรรณ 

(2548) 
ACINDD *    
ACSIZED *    
ACEXPD *    
ACMEETD *    
ACOWNPT *    
Board  *   
Comp  *   
Share  *   
Disc  *   
 SPEC   *  
BIG5/ BIG4 **  * ** 
Tenure **   * 
LNAUFEE **    
LNNONAU **    
SIZE ** ** ** ** 
ABSCFO **    
ACC **    
MKT/BOOK ** ** **  
MKRTX **    
LEV ** ** **  
CFO **  ** ** 
ABSACC **  **  
FINACQ **    
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ตารางท่ี 2.3 สรุปแหลงท่ีมาของตัวแปรจากการศึกษาในอดีต (ตอ) 
ตัวแปรท่ีใชจากงานวจิัย

ในอดีต 
ผูวิจัยในอดีต 

Jerry et al.  
(2006) 

Flora F. Niu 
(2006) 

Ken et al. 
(2005) 

ทัศลียา 
สังขสุวรรณ 

(2548) 
LOSS **  **  
Audit_S  **   
INCCHG   **  
ELEC   **  
TSE   **  
Age    ** 

หมายเหตุ  * ตัวแปรท่ีสนใจศึกษาหรือตัวแปรอธิบาย   ** ตัวแปรควบคุม 
    ชองท่ีแรเงา คือ ตัวแปรท่ีนํามาศึกษาในคร้ังนี้ 
ตัวแปร :   
ACINDD  =  ความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ACSIZED  =  จํานวนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ACEXPD  =  ความชํานาญของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ACMEETD  =  จํานวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ACOWNPT =  การถือหุนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
Board                  =  จํานวนของกรรมการอิสระและคณะกรรมการชุดยอยใน      

คณะกรรมการของบริษัท 
Comp   =  สัดสวนการถือหุนของกรรมการบริหารของบริษัท  
 Share   =  สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัท 
Disc   =  ระดับการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
SPEC   =  ความชํานาญในอุตสาหกรรมของผูสอบบัญชี 
BIG5 / BIG4  =  ประเภทของผูสอบบัญชี  
Tenure   =  ระยะเวลาของผูสอบบัญชีท่ีมีความสัมพันธกับบริษัทลูกคา  
LNAUFEE  =  คาสอบบัญชีสําหรับบริการสอบบัญชี 
LNNONAU  =  คาใชจายท่ีจายสําหรับบริการอ่ืนท่ีไมใชบริการสอบบัญชี  
CFO   =  กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
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ABSCFO  =  คาสัมบูรณของกระแสเงินสดจากการดําเนนิงาน 
ACC   =  รายการคงคางรวม 
ABSACC  =  คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม 
MKRTX  =  อัตราผลตอบแทนประจําปของกิจการ 
LOSS   =  ผลขาดทุนของกิจการ 
MKT/BOOK =  อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี 
LEV   =  อัตราสวนแสดงสภาพหนี ้
FINACQ  =  การออกหุนหรือตราสารหนี้ของกิจการ 
SIZE   =  ขนาดของกิจการ 
Audit_S  =  ขนาดของการตรวจสอบ 
INCCHG  =  การเปล่ียนแปลงกําไร 
ELEC   =  กิจการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
TSE   =  กิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของใตหวัน 
Age   =  จํานวนปท่ีเขาเปนบริษัทจดทะเบียน 
จะเห็นไดวาปจจัยท่ีการศึกษาสวนใหญเห็นวามีผลตอคุณภาพกําไร คือ 
1. ขนาดของกิจการ (SIZE) 
เนื่องจากกิจการท่ีมีขนาดใหญกวาอาจมีรายการบัญชีท่ีมากกวาและบันทึกรายการคงคางไว

ดวยจํานวนท่ีสูงกวา เพราะตองลงทุนดวยจํานวนท่ีมากกวา (ทัศลียา สังขสุวรรณ, 2548) ดังนั้น
ขนาดกิจการมักมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับรายการคงคาง และทิศทางตรงกันขามกับคุณภาพ
กําไร 

ขนาดของกิจการวัดจากสินทรัพยรวมโดยใสลอการิทึมฐานสิบ เพื่อปรับความแตกตางของ
ขนาดกิจการ 

2. อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี (MKT/BOOK) 
เปนอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาทางบัญชีของหุน

สามัญ 1 หุน แสดงถึงราคาหุนท่ีนักลงทุนยอมจาย ณ ขณะน้ันวาเปนกี่เทาของมูลคาตามบัญชี หาก
อัตราสวนดังกลาวมีคาสูงแสดงวานักลงทุนท่ัวไปในตลาดมองวากิจการมีศักยภาพท่ีจะเติบโตสูง
และคาดวาผลการดําเนินงานหรือผลตอบแทนในหลักทรัพยท่ีตนซ้ือมาจะดีจึงยอมจายซ้ือ
หลักทรัพยในราคาท่ีสูงกวามูลคาทางบัญชี จึงมีความเปนไปไดนอยท่ีกิจการจะบริหารจัดการ
รายการทางบัญชีผานรายการคงคาง สงผลใหคุณภาพกําไรสูง (ปุณฑริก โบกกระณีย, 2550)  ดังนั้น
อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี จึงแปรผันตรงกับคุณภาพกําไร  
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อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี วัดจากมูลคาตลาดของหุนสามัญ 1 หุนหารดวย
มูลคาตามบัญชีของหุนสามัญ 1 หุน 

3. อัตราสวนแสดงสภาพหน้ี (LEV) 
จากการศึกษาในอดีต Aboody et al (1999) พบวากิจการท่ีมีอัตราสวนแสดงสภาพหน้ีท่ีมาก

มีความสามารถในการจัดหาเงินทุน โอกาสที่จะขอกู หรือการทําธุรกรรมดานเครดิตนอยลงทําให
กิจการเกิดแรงจูงใจหรือแนวโนมท่ีจะบริหารจัดการรายการทางบัญชีในงวดปจจุบัน สงผลกระทบ
ในเชิงลบตอผลการดําเนินงาน ราคาหลักทรัพย และผลตอบแทนของหลักทรัพยในอนาคต 
(Aboody et al, 1999 อางถึงใน ศันสนีย สุริยเชิดชูสกุล, 2548) ดังนั้นอัตราสวนแสดงสภาพหน้ีมักมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับคุณภาพกําไร 

อัตราสวนแสดงสภาพหน้ีวัดจากหนี้สินรวมหารดวยสินทรัพยรวม  
4. กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CFO) 
เนื่องจากกิจการท่ีมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูง แสดงวากิจการนั้นมีผลการ

ดําเนินงานท่ีดีและมีความเปนไปไดนอยท่ีจะนํารายการคงคางมาใชในการบริหารจัดการรายการ
ทางบัญชีของกิจการ (ปุณฑริก โบกกระณีย, 2550) ดังนั้นกระแสเงินสดจากการดําเนินงานมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับรายการคงคางและมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับคุณภาพ
กําไร 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานวัดจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานหารดวยสินทรัพย
รวม 

5. คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม (ABSACC) 
เนื่องจากการบริหารจัดการรายการทางบัญชีมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหกระแสกําไรราบเรียบ

ข้ึน ดังนั้นหากปไหนท่ีกิจการมีกําไรสูงมากมักจะปรับคาใชจายใหสูงข้ึนเพื่อใหกําไรลดลง และปท่ี
กิจการมีผลกําไรนอยก็มักจะปรับคาใชจายใหนอยเพื่อใหกําไรสูงข้ึน เพื่อสะทอนกระแสกําไรท่ี
เกิดข้ึนเปนประจําหรือสมํ่าเสมอมากข้ึน ทําใหกระแสเงินสดและกําไรไมมีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันสงผลใหกําไรมีคุณภาพตํ่า (ทัศลียา สังขสุวรรณ, 2548) ดังนั้นคาสัมบูรณของ
รายการคงคางจึงมักมีความสัมพันธตรงขามกับคุณภาพกําไร 

คาสัมบูรณของรายการคงคางรวมวัดจากคาสัมบูรณของกําไรสุทธิลบกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานโดยเทียบกับสินทรัพยรวม  
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6. ผลขาดทุนของกิจการ (LOSS) 
จากการศึกษาในอดีต Burgstahler and Dichev (1997) พบวากิจการจะมีการบริหารจัดการ

รายการทางบัญชีเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการรายงานการลดลงของกําไรและการขาดทุน ดังนั้นหาก
กิจการขาดทุนจะเกิดแรงจูงใจท่ีจะบริหารจัดการรายการทางบัญชีสงผลใหคุณภาพกําไรลดลง 

เกณฑการวัดผลขาดทุนของกิจการ คือ จะแทนคาเปน 1 ถากิจการขาดทุน หากไมใชจะ
แทนคาเปน 0 
 


