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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพกําไรและความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพ

กําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากงบการเงินของ

บริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2554 ยกเวนกลุมธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย ประกันชีวิต และประกันภัย  โดยใช              

การวิเคราะหคุณภาพกําไร 4 วิธี คือ ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ดัชนีเงินสดจากการดําเนิน

งาน และรายการคงคางรวม 2 วิธี ทําการทดสอบความสมัพันธของตัวแปรดวยการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ 

  ผลการศึกษาคุณภาพกําไร พบวา คณุภาพกําไรทีว่ดัจากความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนนิงาน 

และดัชนีเงินสดจากการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.3 และ -0.35  เทา ตามลําดับ สําหรับคุณภาพกําไรที่วัด       

จากรายการคงคางรวม 2 วิธี มีคาเฉลี่ยเทากับ -292,950,000 พันบาท และ 0.34 เทา ตามลําดับ และผลการศึกษา

ความสัมพันธของคุณภาพกําไรกับตัวแปรที่ประกอบดวยประเภทธุรกิจ ขนาดกิจการ อัตราสวนหนี้สินและสวนของ

ผูถือหุน ขนาดสํานักงานสอบบัญชี และประเภทรายงานของผูสอบบัญชี พบวา ประเภทธุรกิจมีความสัมพันธกับ

คณุภาพกําไรในทิศทางตรงขามเฉพาะการวัดคณุภาพกําไรจากรายการคงคางรวม  ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ

ในทิศทางเดียวกับคุณภาพกําไรเฉพาะ การวัดคุณภาพกําไรจากรายการคงคางรวม และอัตราสวนหนี้สินและสวน

ของผูถอืหุนมีความสมัพันธในทศิทางเดยีวกบัคณุภาพกาํไรเฉพาะการวดัคณุภาพกาํไรจากความเพยีงพอของกระแส

เงนิสดจากการดาํเนนิงาน สวนขนาดของสาํนกังานสอบบญัชีและประเภทรายงานของผูสอบบญัชีไมมคีวามสมัพนัธ

กับคุณภาพกําไร

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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คําสําคัญ
  คุณภาพกําไร   ปจจัยที่มีอิทธิพล   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

Abstract
  The objectives of the study are to investigate earning quality and the relationship of factors           

affecting earning quality of listed companies in The Stock Exchange of Thailand. The secondary data are 

obtained from financial statements of listed companies in The Stock Exchange of Thailand during the 

accounting period from 1 January to 31 December 2006 – 2011 excluding banks, finance and Securities, 

and insurance companies. Four methods are used to analyze earning quality: Cash Flow Adequacy, 

Operating Cash Index, and two methods for Total Accruals. Relationship of variables was tested by mul-

tiple regression analysis.

  Results shows that earning quality measured by cash flow adequacy and operating cash index 

have the average at 3.3 and -0.35 respectively. Earning quality measured by two methods of total accruals, 

the average is 292,950,000 thousand baht and 0.34 respectively. And results of relationship between 

earning quality and variables include the types of business, size of business, debt to shareholders'          

equity ratios, size audit firm and the type of auditor's report show that types of business are related to 

earning quality adversely. Measurements of earning quality by total accruals and size of business have 

unidirectional relationship with earning quality. Measurements of earning quality by total accruals, debt 

to shareholders' equity ratios also have unidirectional relationship with earning quality. Adequacy of cash 

flow in operation, sizes of audit firm, and types of auditor's reports are not related to earning quality.   

Keywords
  Earning quality,   Factors Affecting, Stock Exchange of Thailand

บทนํา
  งบการเงินเปนขอมูลที่แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ โดยจะมีการจัดทําตามหลัก

การบัญชีที่รับรองท่ัวไป ดังนั้นจึงเปนขอมูลที่นาเช่ือถือและสรางความเช่ือม่ันแกกลุมผูใชงบการเงิน เชน นักลงทุน     

ผูบริหาร เจาหนี้ ลูกคา พนักงาน และผูที่สนใจ กําไรสูงสุดถือเปนเปาหมายและความตองการสูงสุดของธุรกิจ               

อีกทั้งยังเปนสวนหน่ึงที่ทําใหนักลงทุนสามารถตัดสินใจในการลงทุนไดอยางรวดเร็ว  ในการจัดทําและนําเสนอ           

งบการเงินไดจัดทําภายใตเกณฑคงคาง (Accrual Basis) นั่นคือ รายการและเหตุการณของกิจการจะมีการรับรู       

เมื่อเกิดขึ้นมิใชเมื่อมีการรับหรือจายเงินสด งานวิจัยของ Sloan (1996) ไดกลาววา กําไรตามเกณฑคงคางเปนขอมูล
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ชวยในการพยากรณความสามารถของกระแสเงินสดในอนาคตของนักลงทุน แตไมไดหมายความวา กระแสเงินสด

ไมมีสวนเกี่ยวของในการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของกิจการ ดังนั้นจึงควรมีการประเมินคุณภาพกําไร

ของกิจการ  กําไรที่มีคุณภาพสูงตองมาจากหลักความระมัดระวังที่ไมมีการแสดงรายไดสูงเกินจริงและตนทุนตํ่า        

เกินจริง และงบกําไรขาดทุนคุณภาพสูงคือ กําไรท่ีเปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่ใกลเคียงกัน (สถาบันพัฒนาความรู

ตลาดทุน, 2548)

  ดงันัน้ การตัดสนิใจลงทุนในหลักทรพัยทีบ่ริษทัตางๆ เสนอขายน้ัน นกัลงทนุตองทาํการศึกษาขอมูลเกีย่วกบั

บริษัทน้ันๆ อยางละเอียดถ่ีถวน เพราะการตัดสินใจลงทุนในแตละคร้ังลวนมีความเส่ียง ฉะน้ัน นักลงทุนจําเปน         

ตองใหความสําคัญกบัขอมลูตางๆ ทีเ่กีย่วของ แหลงขอมลูทีเ่ปนประโยชนตอการตัดสนิใจลงทุนของนักลงทุนมาจาก

การวิเคราะหรายงานทางการเงนิทีซ่ึง่แสดงผลการดําเนนิงานและฐานะทางการเงนิของกิจการ หากผลการดําเนนิงาน

และฐานะทางการเงินแสดงไวผิดพลาดโดยแสดงไวสูงหรือตํ่ากวาความเปนจริง อาจทําใหนักลงทุนไดรับ                   

ความเสี่ยงสูงจากการตัดสินใจลงทุนได  การวิเคราะหคุณภาพของกําไรจึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะเปนตัวช้ีใหเห็นวา       

กําไรท่ีนําเสนอน้ัน  แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการบริหารงาน และเปนเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียงของ          

หลักทรัพย รวมถึงเปนตัวบงชี้วาตัวเลขตางๆ ที่ปรากฏในงบการเงินนั้นไมทําใหผูใชงบการเงินเกิดการเขาใจผิด         

การวัดคุณภาพของกําไรจึงเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจของนักลงทุน วิธีการวัดคุณภาพกําไรมีหลายแนวคิด ไดแก 

การคนหาสัญญาณเตือนภัย  ประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูซึ่งมีผลตอคุณภาพกําไร            

การประเมินฝายบริหาร  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน การใชอัตราสวนจากระแสเงินสด (วรศักดิ์ ทุมมานนท, 

2543) และการใชรายการคงคางซึ่งจากการศึกษาของ Sloan (1996) ระบุวา รายการคงคางมีเสถียรภาพนอยกวา

สวนที่เปนกระแสเงินสด และกิจการที่มีระดับรายการคงคางสูงนั้นจะทําใหกําไรมีคุณภาพตํ่า 

  จากการวิจัยที่ผานมามีหลายปจจัยที่มีผลทําใหคุณภาพกําไรของแตละบริษัทแตกตางกัน การศึกษาของ  

ชอทิพย โกกิม (2547) พบวา ขนาดของกิจการและประเภทกลุมอุตสาหกรรมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความแตกตาง

ของคุณภาพกําไรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ Pearlman (1978) ที่กลาววา ระดับของโครงสรางหนี้สิน         

ที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจ และโครงสรางเงินทุนที่ไมไดมีการดัดแปลงเพื่อสรางกําไรตอหุนที่สูงกวาความเปนจริง        

เปนลักษณะหนึ่งของกิจการท่ีมีกําไรที่มีคุณภาพ  ดังนั้น อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเปนเครื่องมืออยางหน่ึงที่  

ชวยประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ ถาอัตราสวนของสวนของผูถือหุนตํ่ากวาหนี้สินเปนสัญญาณเตือนวา     

กจิการดงักลาวกาํลงัจะเกิดปญหาทางการเงนิจงึทาํใหเปนสาเหตทุีต่องมกีารปรับปรุงอัตราสวนทางการเงนิใหดดูขีึน้

ดวยวิธีการเพิ่มกําไร ทําใหกําไรสุทธิตามเกณฑคงคางเปนกําไรท่ีไมมีคุณภาพ นอกจากน้ี สรรพงศ  ลิมปธํารงกุล 

(2547) และ Pearlman (1978) ไดกลาววา  รายงานของผูสอบบัญชีนั้นเปนสัญญาณเตือนเบื้องตนเกี่ยวกับคุณภาพ

กาํไร (Quality of Earnings) ของกิจการ ดงันัน้ ปจจัยทีมี่มอีทิธพิลตอคณุภาพกําไรจึงประกอบดวย ขนาดของกิจการ 

ประเภทของธุรกิจ อัตราสวนของหนี้สินตอผูถือหุน และประเภทรายงานของผูสอบบัญชี
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  จากความสําคัญของคณุภาพกําไร และปจจยัทีม่อีทิธพิลตอคณุภาพกําไรทีแ่ตกตางกนัสงผลตอการตดัสินใจ

ลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ดั้งนั้นอาจกลาวไดวา คุณภาพกําไรมีความสําคัญที่จะเปน                  

ตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรของแตละกิจการในอนาคต รวมถึงเปนสิ่งที่นักลงทุนใหความสําคัญอยางมาก

กอนการตัดสนิใจลงทุน  การวิเคราะหคณุภาพกําไรจึงถอืเปนเคร่ืองมอืทีใ่หนกัลงทุนใชทาํการวิเคราะหกอนตัดสนิใจ

ลงทุน เพื่อใหการลงทุนในแตละครั้งไดผลตอบแทนที่คุมคาหรือไดประโยชนจากการลงทุนสูงสุด 

วัตถุประสงคการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพกําไร

วิธีการวิจัย
  การวิจัยนี้ใชขอมูลทุติยภูมิ คือ ฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ I-SIMS (Integrated-

SET Information Management Systems) โดยมีขอมูลบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2554 ยกเวนกลุมธนาคาร เงินทุน

หลกัทรพัย ประกนัชวีติ และประกนัภยั มจีาํนวนทีศ่กึษาทัง้สิน้ 410 บริษทั ประกอบดวยธรุกจิผลติ จาํนวน 248 บริษทั 

ธุรกิจพาณิชย จํานวน 73 บริษัท และธุรกิจบริการ จํานวน 89 บริษัท  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา ประกอบ

ดวย ความถ่ีและรอยละ คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉล่ียเลขคณิต และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอางอิง             

คือ การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพ

กําไร 4 วิธี ประกอบดวย (1) ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash Flow Adequacy)                   

ของ Gibson (1995)  วดัคาโดยกระแสเงินสดสทุธิจากการดําเนนิงานตอยอดรวมของกระแสเงินสดในสวนทีเ่ปนการ

ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ และการจัดหาเงินในสวนที่เปนเงินปนผลจาย  (2) ดัชนีเงนิสดจากการดําเนินงาน 

(Operating Cash Index) ของ Gibson (1995)  Siegel & Shim (1981) วัดคาโดยใชกระแสเงินสดสุทธิจาก               

การดําเนินงานตอกําไรขาดทุนกอนดอกเบ้ียและภาษี  (3) รายการคงคางรวม (Total Accruals) ของ ภคสุนาท           

จิตม่ันชัยธรรม (2545) Francis & Krishnan (1999) วัดคาโดยใชผลตางระหวางกําไรขาดทุนกอนดอกเบี้ยและ        

ภาษีกับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน และ Richardson, Sloan, Soliman & Tuna (2001) และ (4) 

รายการคงคางรวม (Total Accruals) ของ Richardson (2003) วดัคาโดยใชกาํไรกอนรายการพเิศษหักกระแสเงนิสด

สุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานหักกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนแลวหารดวยสินทรัพยรวมเฉลี่ย  ซึ่งมีสมการ

ความถดถอยเชิงพหุ ดังนี้

     EQi, t   =  β
0
+β

1
(TB1) 

i,t
+β

2
(TB2) 

I,T
+β

3
(FS) 

i,t
+ β

4
(DE)

 i,t
+β

5
(ADF) 

i,t
+β

6
(ADR) 

i,t
+

  โดยที่ EQ คือ คุณภาพกําไรแตละวิธีทั้งหมด 4 วิธี  β
0
=  คาคงที่ของสมการถดถอย β

1
.., β

6
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คือ สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรที่ 1 ถึง ตัวที่ 6  TB1 คือ ประเภทธุรกิจที่ 1 จะมีคาเปน 1 โดยจะมีคาเปน 0 

เมื่อเปนประเภทธุรกิจอื่น TB2  คือ ประเภทธุรกิจที่ 2 จะมีคาเปน 1 โดยจะมีคาเปน 0 เมื่อเปนประเภทธุรกิจอื่น  FS  

คือขนาดของกิจการ DE คือ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ADF  คือสํานักงานสอบบัญชี ADR คือประเภทของ

รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต และ คอื คาความคลาดเคลื่อน 

กรอบแนวคิดการศึกษา

  จากการศึกษาของชอทิพย โกกิม (2547) Pearlman (1978) สรรพงศ  ลิมปธํารงกุล (2547) และ Pearlman 

(1978) พบวา ประเภทของธุรกิจ ขนาดของกิจการ อัตราสวนของหนี้สินตอผูถือหุน และประเภทรายงานของผูสอบ

บัญชีสงผลและเปนสัญญาเตือนเก่ียวกับคุณภาพกําไรของบริษัท โดยวิธีการวัดคุณภาพกําไรมีหลายวิธี แตใน          

การศึกษาคร้ังนีจ้ะใชวธิกีารวัดคุณภาพกาํไรจากอตัราสวนกระแสเงินสด และรายการคงคาง ดงักรอบแนวคิดการศกึษา 
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ผลการวิจัย
  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีใชในการวิจัยมีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 

มกราคมถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 - 2554 ยกเวนกลุมธนาคาร เงนิทนุหลกัทรพัย ประกนัชวีติ และประกนัภยั ขอมลู

ทีจ่ดัเกบ็สวนใหญจะเปนธรุกจิผลติมากท่ีสดุ  คดิเปนรอยละ 60.50 (248 บริษทั) รองลงมาจะเปนธรุกจิบรกิาร  คดิเปน

รอยละ 21.70 (89 บริษัท) และธุรกิจพาณิชย  คิดเปนรอยละ 17.80 (73 บริษัท)  หากจําแนกธุรกิจแยกตามขนาด    

ของสํานักงานสอบบัญชีที่ตรวจสอบ สวนใหญบริษัทในตลาดหลักทรัพยจะมีสํานักงานสอบบัญชีที่เปนสํานักงาน

สอบบัญชีขนาดใหญ (BIG4) คิดเปนรอยละ 52.20 และเปนสํานักงานสอบบัญชีที่ไมเปนสํานักงานสอบบัญชี        

ขนาดใหญ  คิดเปนรอยละ 47.80 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรายงานของผูสอบบัญชีที่ทําการตรวจสอบบริษัทใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนใหญเปนรายงานผูสอบบัญชีทีแ่สดงความเห็นแบบไมมเีงือ่นไข คดิเปนรอยละ 

93.77  และเปนรายงานผูสอบบัญชีที่แสดงความเห็นแบบอื่นคิดเปนรอยละ 6.23

ตารางท่ี 1 

ผลการวิเคราะหคุณภาพกําไรทั้ง 4 วิธี

 
 4  

 
 

   
 

CFA  2,341 - 621.28 740.38 3.30 45.43 
OCI 2,360 - 8,165.45 6,365.93 -0.35 223.04 
TA 1 2,360 - 3,775,470.00 3,152,140.00 -292.95 47,254.01 
TA 2 2,360 -145.89 396.75 0.34 10.29 

  โดยท่ี   CFA คือ การวัดคุณภาพกําไรจากความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน OCI คือ       

การวัดคุณภาพกาํไรจากดชันเีงินสดจากการดาํเนนิงาน TA1 คอื การวดัคุณภาพกาํไรจากรายการคงคางรวม โดยใช

ผลตางระหวางกําไรขาดทนุกอนดอกเบีย้และภาษกีบักระแสเงนิสดสทุธิจากกจิกรรมดาํเนนิงานและ TA2 คอื รายการ

คงคางรวมโดยใชกําไรกอนรายการพิเศษหักกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานหักกระแสเงินสดสุทธิ              

จากกิจกรรมลงทุนแลวหารดวยสินทรัพยรวมเฉลี่ย
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ตารางท่ี 2 

ผลการวิเคราะหคุณภาพกําไร-จําแนกจํานวนบริษัทตามคาเฉลี่ยคุณภาพกําไรทั้ง 4 วิธี

  
 (%) 

 
 

 1 
 

1-50 
 

50-100 
 

100 
CFA  3.3 458 20% 622 27% 1,211 52% 21 0.4% 27 0.6% 
OCI -0.35 560 24% 738 31% 1,041 44% 10 0.5% 11 0.5% 
TA 1 -292.95 1,292 55% - - - - - - 1,068 45% 
TA 2 0.34 777 33% 1,553 66% -  27 1% 3 0% 

  จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 พบวา คุณภาพกําไรตามวิธีความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการ           

ดําเนินงาน (CFA) ของ Gibson (1995) มีคาเฉล่ียเทากับ 3.30  ซึ่งคาเฉลี่ยสวนใหญอยูระหวาง 1-50 รอยละ 52 

(1,211 ขอมูล)  สวนคุณภาพกําไรตามวิธีดัชนีเงินสดจากการดําเนินงาน (OCI) ของ Gibson (1995) Siegel & Shim 

(1981) มีคาเฉลี่ยเทากับ -0.35 ซึ่งคาเฉลี่ยสวนใหญอยูระหวาง 1-50 รอยละ 44 (1,041 ขอมูล) และคุณภาพกําไร

วิธีรายการคงคางรวม (TA1) ของภคสุนาทจิตมั่นชัยธรรม (2545) Francis & Krishnan (1999), Richardson, Sloan, 

Soliman & Tuna (2001) มีคาเฉลี่ยเทากับ -292,950,000 พันบาท คาเฉลี่ยสวนใหญเปนคาเฉลี่ยที่ติดลบรอยละ 55 

(1,292 ขอมูล) และคุณภาพกําไรตามวิธีรายการคงคางรวม (TA2) ของ Richardson (2003) มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.34 

ซึ่งคาเฉลี่ยสวนใหญเปนคาเฉลี่ยไมถึง 1 รอยละ 66 (1,553 ขอมูล) 

  สําหรับการทดสอบความสัมพันธของปจจัยไดแก ขนาดของกิจการ ประเภทธุรกิจ อัตราสวนหนี้สินและ     

สวนของผูถอืหุน ขนาดของสํานกังานสอบบญัช ีและประเภทของรายงานของผูสอบบัญช ีทีม่อีทิธพิลตอคณุภาพกาํไร

ทั้ง 4 วิธี โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งมีสมการความถดถอย           

เชิงพหุ เปนดังนี้
 

    (EQ)i, t   =  0+ 1(TB1) i,t+ 2(TB2) i,t+ 3(FS) i,t+ 4(DE) i,t+ 5(ADF) i,t+ 6(ADR) i,t+  
 

  โดยท่ี EQ คอื คณุภาพกาํไรแตละวธิทีัง้หมด 4 วธิ ี β
0
=  คาคงทีข่องสมการถดถอย, β

1
.., β

6
 คอื สมัประสทิธิ์

การถดถอยของตัวแปรที่ 1 ถึง ตัวที่ 6   TB1 คือ ประเภทธุรกิจที่ 1 จะมีคาเปน 1 โดยจะมีคาเปน 0 เมื่อเปนประเภท

ธุรกิจอ่ืน TB2  คือ ประเภทธุรกิจที่ 2 จะมีคาเปน 1 โดยจะมีคาเปน 0 เมื่อเปนประเภทธุรกิจอื่น  FS  คือขนาดของ

กิจการ DE คือ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  ADF  คือสํานักงานสอบบัญชี ADR คือประเภทของรายงาน       

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต และ   คือ คาความคลาดเคลื่อน
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ตารางท่ี 3 

ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพกําไรทั้ง 4 วิธี

 
CFA OCI TA1 TA2 

Coef Sig.T Coef Sig.T Coef Sig.T Coef Sig.T 

Model R2 = 0.003 R2 = 0.000 R2 = 0.009 R2 = 0.002 
 3.524 0.020* -3.729 0.615 693 0.155 0.638 0.062 

TB1 -1.318 0.661 3.423 0.815 -2,486 0.010* -0.111 0.869 
TB2 -0.174 0.950 11.350 0.408 -2,267 0.012* 0.811 0.200 
FS 0.000 0.561 0.000 0.988 0.012  0.007* -0.000 0.791 
DE 0.390 0.048* 0.329 0.734 - 9 0.883 -0.783 0.069 

ADF -0.659 0.729 2.085 0.823 -679 0.268 0.197 0.824 
ADR -4.933 0.209 -0.736 0.969 797 0.528 0.011 0.808 

  โดยท่ี   CFA คอื ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนนิงาน OCI คอื ดชันเีงนิสดจากการดําเนนิงาน 

TA 1 คือ รายการคงคางรวม และ TA2 คือ รายการคงคางรวม TB1 คือ  ประเภทธุรกิจที่ 1 จะมีคาเปน 1 โดยจะ         

มีคาเปน 0 เมื่อเปนประเภทธุรกิจอื่น TB2  คือ  ประเภทธุรกิจที่ 2 จะมีคาเปน 1 โดยจะมีคาเปน 0 เมื่อเปนประเภท

ธุรกิจอ่ืน FS  คือขนาดของกิจการ DE คือ อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ADF  คือ สํานักงานสอบบัญชี  ADR 

คือ ประเภทของรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ตารางท่ี 4 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบของคุณภาพกําไร 4 วิธี

  
  

  CFA OCI TA1 TA 2 
1.  
 

   
 

 

2.    
 

 

3.  
      

   

4.      
5.      
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  จากตารางที่ 3 และ 4  ความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  พบวา  

  1. ประเภทธุรกิจมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรเฉพาะผลการทดสอบจากรายการคงคางรวม (Total          

Accruals) ของ ภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม (2545)  Francis & Krishnan (1999)  Richardson, Sloan, Soliman & 

Tuna (2001) เทานั้นนั่น  คือ ประเภทธุรกิจมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับคุณภาพกําไรที่เปนรายการคงคาง

รวม โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยเปนลบ และ TB1 มี คาเทากับ -2,486 ลานบาท และ TB2 มีคาเทากับ -2,267 

ลานบาท โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะเห็นไดจากคาระดับความมีนัยสําคัญของ TB1 เทากับ 

0.010 และ TB2 เทากับ 0.012 ซึ่งนอยกวาที่กําหนดไว สวนผลการทดสอบอ่ืนประเภทธุรกิจไมมีความสัมพันธ           

กับคุณภาพกําไร  

  2. ขนาดของกิจการมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรเฉพาะผลการทดสอบจากรายการคงคางรวม (Total 

Accruals) ของ ภคสุนาท จติมัน่ชยัธรรม (2545) Francis & Krishnan (1999) Richardson, Sloan, Soliman & Tuna 

(2001) เทานั้น นั่นคือ  ขนาดของกิจการมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (เชิงบวก) กับคุณภาพกําไรที่เปนรายการ

คงคางรวม โดยมคีาสมัประสทิธิค์วามถดถอยเปนบวกและมีคาเทากบั 0.012 และมีความสัมพันธกนัอยางมนียัสาํคญั

ทางสถิต ิจะเห็นไดจากคาระดับความมีนยัสาํคัญเทากบั 0.007 ซึง่นอยกวาทีก่าํหนดไว สวนผลการทดสอบอ่ืนขนาด

ของกิจการไมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร  

  3.  อัตราสวนหน้ีสินและสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรเฉพาะผลการทดสอบความเพียง

พอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash Flow  Adequacy) ของ Gibson (1995) เทานั้น นั่นคือ  อัตราสวน

หนี้สินและสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (เชิงบวก) กับคุณภาพกําไรที่เปนความเพียงพอ             

ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยเปนบวกและมีคาเทากับ 0.390 และมี        

ความสมัพนัธกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิจะเหน็ไดจากคาระดับความมนียัสาํคัญเทากบั 0.048 ซึง่นอยกวาทีก่าํหนด

ไว สวนผลการทดสอบอ่ืน  อัตราสวนหนี้สินและสวนของผูถือหุนไมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร  

  4.  ขนาดของสํานักงานสอบบัญชีไมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรทุกผลการทดสอบ  

  5.  ประเภทรายงานของผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรทุกผลการทดสอบ

อภิปรายผลการวิจัย
  ในการศึกษาถึงคุณภาพกําไรทั้ง 4 วิธี  พบวา คุณภาพกําไรวัดจากความเพียงพอของกระแสเงินสดจาก     

การดําเนินงาน (Cash Flow Adequacy) ของ Gibson (1995) มีคุณภาพกําไรคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 เทา จะเห็นวา 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเฉลี่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานที่เพียงพอ

สําหรับรายจายที่จําเปนของกิจการ เชน  การชําระหน้ีสิน การนําเงินไปซ้ือสินทรัพยใชงาน  ซื้อสินคา รวมถึงการจาย

เงินปนผลใหกับผูถือหุน โดยไมตองไปหาแหลงเงินทุนจากภายนอกองคกร ดังนั้นแสดงใหเห็นวา คุณภาพกําไร         

โดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2549-2554 อยูในเกณฑดี                   
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ซึ่งสอดคลองกับธิดา  อูทรัพยเจริญชัย, 2548 ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพกําไรกับรายงาน                   

ผูสอบบัญชี พบวา คาเฉล่ียของความเพยีงพอของเงนิสดของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยจากกลุมตวัอยาง 825 ตวัอยาง 

อยูที่ 1.34 เทา น่ันคือ กิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเฉล่ียมีสุขภาพทางการเงินท่ีดี       

มีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานที่เพียงพอสําหรับรายจายที่จําเปนของกิจการ

  คุณภาพกําไรวัดจากดัชนีเงินสดจากการดําเนินงาน (Operating Cash Index) ของ Gibson (1995)  และ 

Joel & Jae (1981) พบวา มีคุณภาพกําไรคาเฉล่ียเทากับ –0.35 ทั้งนี้อาจเปนเพราะบางกิจการ (2 บริษัท) คาติดลบ

ที่สูงมากคือ -8,165.45  เทา และ -2,351.44 เทา จึงมีผลทําใหคาเฉลี่ยติดลบ แตอยางไรก็ตามมีบริษัทที่มีคุณภาพ

กาํไรทีค่าเทากบั 1-50 คดิเปนรอยละ 44 (1,041 ขอมลู) หากดโูดยภาพรวมแลวพบวา บรษิทัในตลาดหลักทรพัยแหง

ประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2554 สวนใหญสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานได

ในจํานวนที่สูงพอๆ กําไรที่ทํามาหาไดซึ่งมีความเปนไปไดวา กําไรนั้นจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานอยางแทจริง          

จะเห็นไดจากบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรอยละ 44 มีคุณภาพกําไรอยูในระดับ 1-50 ซึ่งสอดคลอง

กบัธดิา  อูทรพัยเจรญิชยั (2548) ทีไ่ดทาํการศกึษาความสมัพนัธระหวางคณุภาพกาํไรกบัรายงานผูสอบบญัชี พบวา 

คาเฉลี่ยของดัชนีเงินสดจากการดําเนินงานอยูที่ 1.09 เทา แสดงใหเห็นวา กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีความแข็งแกรงทางการเงิน สามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานจากกําไร      

ของกิจการกลับสู กิจการไดเปนจํานวนไมนอย ซึ่งสะทอนใหเห็นไดวา โดยเฉลี่ยแลวกิจการที่จดทะเบียน                           

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีกําไรที่มีคุณภาพ

  คุณภาพกําไรวัดจากรายการคงคางรวม (Total Accruals) ของ ภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม (2545) Francis 

& Krishnan (1999) และ Richardson, Sloan, Soliman & Tuna (2001)  ซึ่งวัดคาโดยใชผลตางระหวางกําไรขาดทุน

กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดกับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน พบวา มีคาเฉล่ียของคุณภาพ

กาํไรเทากบั  -292,950,000 พนับาท แสดงใหเหน็วาบรษิทัในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยสวนใหญมกีาํไรกอน

ตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดทีจ่ะเปล่ียนเปนกระแสเงินสดสุทธจิากการดําเนินงานท่ีคอนขางยาก  จะเห็นไดจาก

มคีณุภาพกาํไรทีม่คีาเฉลีย่ตดิลบและมมีลูคาทีส่งู ซึง่จะสงผลตอกาํไรในอนาคตของกิจการทําใหกาํไรเกิดการผันผวน

คาดการณไดยาก อยางไรก็ตามหากคุณภาพกําไรมีคาเปนบวกเปนมูลคาที่สูง อาจเกิดสัญญาเตือนเกี่ยวกับขอมูล

ทางการเงินเนื่องจากตองการใหนักลงทุนมาลงทุนในกิจการ อาจทําการตกแตงตัวเลขทางบัญชีใหมีกําไรสูง ดังนั้น

แสดงวา หากมีคุณภาพกําไรไมวาจะติดลบหรือไมติดลบยิ่งสูงจะแสดงใหเห็นวา มีคุณภาพกําไรตํ่าหรือกําไร              

ดอยคณุภาพนัน่เอง และหากพจิารณาคณุภาพกาํไรทีว่ดัจากรายการคงคางรวม (Total Accruals) ของ Richardson 

(2003)  ซึง่วดัคาจากกาํไรกอนรายการพเิศษหกักระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนนิงานหกักระแสเงนิสดสทุธจิาก

กิจกรรมลงทุน แลวหารดวยสินทรัพยรวมเฉลี่ย พบวา มีคุณภาพกําไรติดลบรอยละ 33 (777 ขอมูล)  คุณภาพกําไร

ที่คาไมถึง 1 คิดเปนรอยละ 66  (1,553 ขอมูล) คุณภาพกําไรที่เกิน 1 คิดเปนรอยละ 1 (30 ขอมูล) โดยมีคาเฉลี่ย

คุณภาพกําไรเทากับ 0.34  เทา แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสวนใหญ          

มกีาํไรทีส่งูกวากระแสเงนิสดจากการดาํเนนิงานและจากการลงทนุ  จะเหน็ไดจากคณุภาพกาํไรมคีาบวก  รอยละ 67 
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และมคีาเฉล่ียคณุภาพกาํไรมีคาเกนิศนูย ซึง่อาจเกดิสญัญาณเตอืนเก่ียวกบัขอมูลทางการเงนิเพือ่ใหดผูลการดาํเนนิงานดี 

อาจมีการตกแตงตัวเลข เพ่ือใหนักลงทุนมาลงทุนในกิจการ สอดคลองกับธิดา  อู ทรัพยเจริญชัย (2548)                                

ทีไ่ดทาํการศึกษา ความสมัพันธระหวางคุณภาพกําไรกบัรายงานผูสอบบญัชี พบวา รายการคงคางตดิลบ 38.31 ลานบาท 

ซึ่งจะแสดงเปนรายการบวกในกระแสเงินสด โดยรายการคงคางไมไดขึ้นอยูกับวาคาเปนบวกหรือลบ แตหากมี   

รายการคงคางย่ิงมาก  ยอมสงผลใหกําไรของกิจการไมมีคุณภาพมากตามไปดวย กลาวคือ กําไรขาดทุนกอนตนทุน

ทางการเงินและภาษีเงินไดของกิจการมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนเปนกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานไดยาก           

กําไรผันผวน ดอยคุณภาพ และอาจเปนสัญญาณเตือนเกี่ยวกับความพยายามในการจัดการกําไรของกิจการซึ่ง         

สงผลใหกิจการมีกําไรที่ดอยคุณภาพตามมา

  จากผลการทดสอบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพกําไรทั้ง 4 วิธี โดยมีตัวแปรอิสระท้ังหมด 

5 ตวัแปร ซึง่ประกอบดวย ขนาดของกจิการ ประเภทธุรกจิ อตัราสวนหนีส้นิและสวนของผูถอืหุน ขนาดของสํานกังาน

สอบบัญชี และประเภทของรายงานของผูสอบบัญชี พบวา คุณภาพกําไรทั้ง 4 วิธี มีสามในส่ีวิธีที่มีตัวแปรทั้ง 5 ไมมี

ความสมัพนัธกบัคณุภาพกําไร แตอยางไรกต็ามมหีนึง่ในส่ีวธิทีีพ่บวา ขนาดของกจิการ ประเภทธรุกจิ และอัตราสวน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน มีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร ดังนั้นจะเห็นไดวา การหาความสัมพันธของปจจัยที่มี

อทิธพิลตอคณุภาพกาํไรของแตละวธิแีตกตางกนัสอดคลองกับ  ทศัราพรรณ  เทีย่รฆโรจนกุล (2553) ทีไ่ดทาํการศึกษา

คุณภาพกําไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน SET50 พบวา  การวัดคุณภาพกําไร 4 เทคนิค ไดแก 

การวัดคุณภาพกําไรของ Leuz, Nanda & Wysocki (2003)  เทคนิคของ Penman (2007)  เทคนิคของ Richardson 

(2003) และเทคนคิของ Barton & Simko (2002) มผีลการวดัคณุภาพกาํไรของแตละบรษิทัแตกตางกนัเม่ือใชเทคนิค

การวดัคณุภาพกาํไรทีแ่ตกตางกัน ซึง่สงผลใหคณุภาพกาํไรไมสอดคลองกนั ดงันัน้ จงึไมสามารถสรปุไดอยางชดัเจน

และนาเช่ือถือ  วาบริษัทนั้นๆ มีคุณภาพกําไรสูงหรือตํ่า ทั้งนี้อาจสืบเน่ืองจากความแตกตางกันของมุมมองและ

วัตถุประสงคของแตละวิธีของการวัดคุณภาพกําไร แสดงใหเห็นวา ในการวัดคุณภาพกําไรไมสามารถสรุปคุณภาพ

กาํไรของบรษิทัไดดวยวธิกีารวดัคณุภาพกาํไรเพยีงวธิเีดียว และยงัสอดคลองกบัจากการศึกษาของ Cornell & Landsman 

(2003) ที่ระบุวาการวัดคุณภาพกําไรนั้นจําเปนตองศึกษาอยางละเอียดถึงจะสามารถพยากรณไดอยางแมนยําและ

จากการศึกษาของ Abdelghany (2005) ไดสรุปวา การวัดคุณภาพกําไรน้ันไมควรใชวิธีในการวิเคราะหเพียง              

แบบเดียว เพราะผลท่ีออกมาในแตละแบบอาจใหผลท่ีไมเหมือนกันนั้น อาจสรุปไดวาเม่ือคุณภาพกําไรซ่ึงวัดดวย    

วิธีการวัดคุณภาพกําไรวิธีหนึ่งสามารถพยากรณตัวแปรตามตัวหนึ่งได ก็มิไดหมายความวาคุณภาพกําไรซ่ึงวัดดวย

วิธีการวัดอีกวิธีหนึ่งจะสามารถพยากรณตัวแปรตามตัวเดิมไดเหมือนกัน 

สรุป
  คุณภาพกําไรมีวิธีการวัดผลหลายวิธี เชน วิธีวัดจากความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน     

วธิวีดัจากดชันเีงินสดจากการดําเนนิงาน วธิวีดัจากรายการคงคางรวม ซึง่แตละวธิมีผีลทีแ่ตกตางกนั โดยปจจยัทีม่ผีล

ทําใหคุณภาพกําไรเกิดความแตกตางกันมีหลายปจจัยนั่นคือ ประเภทธุรกิจประกอบดวย ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ 

และธุรกิจพาณิชยมีความสัมพันธกับวิธีการวัดคุณภาพกําไรจากรายการคงคางรวมในทิศทางตรงขาม ขนาดของ
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กิจการมีความสัมพันธกับวิธีวัดคุณภาพกําไรจากรายการคงคางรวมในทิศทางเดียวกัน อัตราสวนหนี้สินและสวน    

ของผูถอืหุนมคีวามสมัพันธกบัวธิวีดัคณุภาพกาํไรจากความเพยีงพอของกระแสเงนิสดจากการดาํเนนิงานในทศิทาง

เดียวกัน การวัดคุณภาพกําไรแตละวิธีมีวิธีการ แนวคิด และปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพกําไรที่แตกตางกัน          

ดงัน้ัน  ผลวิจยัทีไ่ดจงึเปนแนวทางท่ีใชในการวัดผลคุณภาพกําไรสําหรับใชในการตัดสนิใจลงทุนของนักลงทุน อยางไร

กต็าม การวดัคณุภาพกาํไรไมควรใชเพียงวธิหีนึง่วธิใีดแลวสรุปผลถงึคณุภาพกาํไรของกจิการ อกีทัง้การวดัคณุภาพ

กาํไร ไมไดเปนคาํตอบสดุทายทีจ่ะช้ีใหเหน็ถงึประสิทธภิาพในการดําเนนิงานของกิจการท้ังหมด แตเปนเพยีงสวนหนึง่

ทีน่าํมาใชประกอบการพิจารณาได ทัง้นีข้ึน้อยูกบัดจุพนิจิของผูนาํไปใช และวตัถปุระสงคทีต่องนาํไปใชในการตัดสิน

ใจในเรื่องตางๆ ที่ตองการซึ่งควรใชควบคูกับการพิจารณาในสวนอื่นดวย เชน สภาพแวดลอม  สภาวะทางเศรษฐกิจ

ของประเทศและของโลก  แนวโนมของแตละธุรกิจ เปนตน 
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