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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความยังยื
่ นของกาไรของบริษัททีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
และเปรียบเทียบความยังยื
่ นของกาไรของบริษทั ขนาดให ่และขนาดเล็ก ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์รวบรวมจากงบการเงิน
ของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2557 จานวน 69 บริษัท รวมเป็ นจานวน
ข้อมูลทัง้ สิน้ 345 ชุดข้อมูล การวิเคราะห์ความยังยื
่ นของกาไรใช้แบบจาลองอัตสหสัมพันธ์อนั ดับที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า
บริษัทส่วนให ่มคี วามยังยื
่ นของกาไรต่ ากว่าค่าเ ลีย่ ของตลาด และเมื่อเปรียบเทียบความยังยื
่ นของกาไรระหว่างบริษัท
ขนาดให ่และบริษทั ขนาดเล็กด้วยการทดสอบที พบว่าความยังยื
่ นของกาไรของบริษทั ขนาดให ่และขนาดเล็กไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคั ทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
คาสาคัญ : ความยังยื
่ นของกาไร บริษทั จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ABSTRACT
This study aims to study earnings persistence of companies listed on the Market for Alternative
Investment and compare earnings persistence of large and small companies. The data for an analysis was
collected from financial statements of 69 companies listed on the Market for Alternative Investment
during the year 2010-2014, resulting in 345 firm-years. The analysis of earnings persistence was based on
the autoregressive model of order 1. A comparison of earnings persistence between large and small
companies used t-test. The result showed that earnings persistence of most companies was lower than the
market average. When comparing the earnings persistence between large and small companies using ttest, It was found that earnings persistence of large and small companies were not statistically different at
95 percent confidence interval.
Keywords: Earnings persistence, Listed companies, Market for Alternative Investment
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บทนา
การรวมกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นทาให้
เกิดการค้าเสรีมากขึน้ เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม
ประชาคมรวมถึงประเทศไทยจึงเติบ โตขึ้น ท าให้กิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีโอกาสเติบโตมากขึน้ กว่าเดิม
เพราะมีตลาดทาการค้าเพิม่ มากขึน้ กิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเหล่านี้ต่างก็ต้องการเงินทุนมากขึน้ เพื่อรองรับ
การขยายตัวนี้ ช่ องทางในการระดมทุ น ช่ องทางหนึ่ งคือ
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative
Investment - mai) ซึ่งเป็ นตลาดทุนที่เป็ นช่องทางในการ
ระดมเงินทุนของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีทุน
ช าระแล้ว ขัน้ ต่ า 50 ล้า นบาท (The Stock Exchange of
Thailand 2017a) จากรายงาน mai Stock focus 2016
พบว่าจานวนบริษทั จดทะเบียน และมูลค่าการระดมทุนของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่ ม สู ง ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเ พาะปี พ.ศ. 2555 ทีก่ ารระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ เพิม่ สูงขึน้ จากปี 2554 เกินกว่าร้อยละ 200 คิด
เป็ น มูล ค่ าการระดมทุ น 14,585 ล้านบาท และนับ จากปี
พ.ศ. 2555 เป็ นต้นมา การระดมทุนของตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ก็สูง มาโดยตลอด (The Stock Exchange of
Thailand 2017b) ข้อ มูลเหล่ านี้ สะท้อ นให้เห็น แนวโน้ ม
ของนักลงทุนทีใ่ ห้ความสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ เพิม่ มากขึน้
จากแนวโน้ ม การเติบ โตของการลงทุ น ในตลาด
หลัก ทรัพ ย์ เอ็ ม เอ ไอ ดั ง กล่ า ว ธุ ร กิ จ จึ ง จ าเป็ นต้ อ ง
นาเสนอข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการตัดสินใจไว้ในงบการเงิน
โดยเ พาะข้อมูลกาไรของกิจการที่มคี วามสาคั อย่างยิ่ง
ต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนในการใช้ประเมิน
มูลค่ากิจการ และกาไรที่รายงานในงบการเงิน ก็ควรเป็ น
กาไรทีม่ คี ุณภาพ เนื่องจากหากกาไรทีป่ รากฏในงบการเงิน
ไม่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง หมายถึ ง การที่ ก าไรนั ้น ไม่ ส ามารถ
แสดงผลการดาเนินงานทีแ่ ท้จริงของกิจการ หรือมีความผัน
ผวน ก็ จ ะท าให้ นั ก วิเ คราะห์ ห ลัก ทรัพ ย์ แ ละนั ก ลงทุ น
ป ร ะเมิ น มู ล ค่ า กิ จ ก า ร แ ล ะ ตั ด สิ น ใจ ผิ ด พ ล า ด ไ ด้
(Komutputipong, 2014: 3)
กาไรทีม่ คี ุณภาพอาจมีนิยามทีแ่ ตกต่างกันไปตาม
มุมมองของผู้ใช้ข้อมูล เช่น กาไรนัน้ ต้องสามารถสะท้อน
กระแสเงิ น สดที่ กิ จ ก ารจะได้ ร ั บ ห รื อ เป็ น ก าไรที่ มี

ความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพ ย์ของกิจการ แต่ นิยามที่
สาคั นิยามหนึ่งของกาไรที่มีคุณ ภาพก็คอื เป็ นกาไรที่มี
ความยัง่ ยืน มากและผัน ผวนน้ อ ยที่สุด (More Persistent
and Less Volatile) (Schipper and Vincent, 2003;
Dechow and Schrand, 2004) หากบริษัท มีกาไรที่ยงยื
ั่ น
มากและผันผวนน้อย แสดงว่าบริษัทนัน้ มีประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน สามารถสร้างกาไรได้อย่างต่อเนื่อง กาไรที่
มี ค วามยั ง่ ยื น ม ากและผั น ผวน น้ อยนี้ จึ ง ช่ ว ยท าให้
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์สามารถพยากรณ์กาไรและประเมิน
มูลค่ ากิจการได้ถู กต้องแม่นย ามากขึ้น (Komutputipong,
2014: 5)
เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กาลังเป็ นที่
สนใจของนั ก ลงทุ น อี ก ทั ง้ นั ก ลงทุ น และนั ก วิ เ คราะห์
หลักทรัพย์ต่างก็ให้ความสาคั กับความยังยื
่ นของกาไรใน
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้วจิ ยั จึงสนใจศึกษาความยังยื
่ น
ของกาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ ผลการศึก ษาจะท าให้ นั ก ลงทุ น ใช้ เป็ นข้อ มู ล ในการ
วิเคราะห์เพื่อทาการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ เอ็ ม เอ ไอได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม และเนื่องจากผลการศึกษาของงานวิจยั ในอดีต
ได้พบว่า ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กบั ความยังยื
่ น
ข อ ง ก า ไ ร (เช่ น Francis et al., 2004; Gaio, 2010)
การศึกษานี้จงึ ทาการเปรียบเทียบความยังยื
่ นของกาไรของ
บริษทั ขนาดให ่และขนาดเล็ก ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษานี้
จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ นั ก วิเคราะห์ ห ลัก ทรัพ ย์ นั ก ลงทุ น
ตลอดจนผู้ใช้ข้อ มูลก าไรกลุ่ม อื่น ๆ เพื่อการตัด สิน ใจเชิง
เศรษฐกิจ

วัต ปุ ระสงค์ของการวิ จยั
1. ศึก ษาความยัง่ ยืน ของก าไรของบริษั ท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2. เปรียบเทียบความยังยื
่ นของกาไรของบริษัท
ขนาดให ่และขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ
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ประโยชน์ ของการวิ จยั
1. ท าให้ นั ก ลงทุ น และนั ก วิเคราะห์ห ลัก ทรัพ ย์
ทราบถึงความยัง่ ยืน ของก าไรของบริษัท จดทะเบีย นใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ และใช้เป็ น ข้อ มู ล เพื่อ การ
ตัดสินใจลงทุน
2. ท าให้ นั ก ลงทุ น และนั ก วิเคราะห์ห ลัก ทรัพ ย์
ทราบถึง ความยัง่ ยืนของกาไรของบริษัท ขนาดให ่ และ
ขนาดเล็กทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
ใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสม

การทบทวนวรร กรรม
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ คุ าพก าไร
) แ ล ะ ค ว า ม ยั ่ง ย น ข อ ง ก า ไ ร
)
ข้อมูลเกีย่ วกับกาไรของกิจการถือเป็ นข้อมูลหนึ่งที่
มี ค วาม ส าคั ต่ อก ารวิ เ คราะห์ ห ลั ก ท รั พ ย์ เพ ราะ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จะใช้ขอ้ มูลกาไรในอดีตและปั จจุบนั
ของกิจการประกอบกับ การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนอื่นๆ เช่น
ข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลเศรษฐกิจ ในการประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์และจัดทารายงานแสดงความเห็นต่อการลงทุน
ในหลักทรัพย์ของกิจการ ข้อมูลกาไรที่นักวิเคราะห์ใช้เพื่อ
การวิเคราะห์หลักทรัพย์จงึ ควรเป็ น ข้อมูลกาไรทีม่ คี ุณภาพ
เพราะมีผลต่ อความถูก ต้องแม่ นยาในการประเมิน หามูล
ค่าทีแ่ ท้จริงของหลักทรัพย์ (Komutputipong, 2014 5-18)
ก าไรที่ มี คุ ณ ภาพในมุ ม มองของการวิ เ คราะห์
หลักทรัพ ย์ค วรมีคุณ สมบัติดงั นี้ (Schipper and Vincent,
2003)
(1) มีความยังยื
่ นมากและผันผวนน้อยทีส่ ดุ (More
Persistent and Less Volatile)
(2) สะท้ อ นกระแสเงิน สดที่ กิ จ การจะได้ ร ับ ใน
อนาคต (Future Cash Flow Realization)
(3) สัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์ของกิจการ (Stock
Price Association)
จากคุณสมบัตขิ องกาไรทัง้ 3 ข้อข้างต้น จะเห็นว่า
ความยังยื
่ น ของก าไรเป็ น คุณ สมบัติข้อหนึ่ งของก าไรที่มี
คุณภาพสาหรับ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ความยังยื
่ นของ
กาไร หมายถึง การทีก่ าไรทีเ่ กิดขึน้ ในปั จจุบนั จะเกิดขึน้ ซ้า
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อีกในอนาคต ดังนัน้ หากกาไรในงวดปั จจุบ ันเป็ นกาไรที่
เกิดจากรายการที่ไม่ได้เกิดขึน้ เป็ นประจา เช่น กาไรจาก
การขายสิน ทรัพ ย์ ไม่ ห มุ น เวีย น หรือ ก าไรจากการขาย
หลัก ทรัพ ย์ แสดงว่ า ก าไรนัน้ ไม่ ย งั ่ ยืน และกิจ การจะไม่
สามารถท าก าไรในระดั บ เดี ย วกั น นี้ ไ ด้ อี ก ในอนาคต
(Komutputipong, 2014 6)
ความยังยื
่ นของกาไรจึงเป็ นผลมาจากความสามารถ
ของกิจการในการรักษาระดับกาไรและคุณภาพของกาไร
ดัง นั ้น ก าไรที่ ย ั ง่ ยื น นี้ จึ ง เป็ นคุ ณ สมบั ติ ท่ี นั ก วิเ คราะห์
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ละนั ก ลงทุ น ต้ อ งการ เพ ราะแสดงถึ ง
ประสิท ธิภ าพของกิจการในการใช้ท รัพ ยากรที่มีอยู่สร้าง
กาไรได้อย่ างต่ อเนื่ อง การที่กิจการสามารถทากาไรจาก
สินทรัพย์ดาเนินงานได้มากจะแสดงถึงกาไรทีม่ คี วามยังยื
่ น
มาก และแสดงถึงความสามารถในการรักษากาไรทีเ่ กิดขึน้
ในงวดปั จจุบนั ไว้ได้ ซึง่ ทาให้นักวิเคราะห์พยากรณ์กาไรใน
อนาคตได้อ ย่ า งแม่ น ย า (Atashband et at., 2014: 105)
งานวิจยั ในอดีตจึงมักใช้คุณสมบัตคิ วามยังยื
่ นของกาไรเป็ น
ตัวแทน (Proxy) ของคุณภาพกาไร เพราะเห็นว่ากาไรที่มี
ความยัง่ ยืน นั น้ มีประโยชน์ อย่ างยิ่งต่ อการประเมินมู ลค่ า
หลักทรัพย์ (Dechow et al., 2010; Mahjoub and Khamoussi,
2013)
การวัดความยังยนของก
่
าไร
การวัด ความยัง่ ยื น ของก าไรตามงานวิ จ ัย ของ
Francis et al. (2004) ใช้แบบจาลองดังต่อไปนี้
NIBEj,t = 0,t + 1,t NIBEj,t 1 + vj,t
โดยที่ NIBEj,t คือ รายการกาไรก่อนรายการพิเศษ
(Net Income Before Extraordinary Items) ของบริษั ท j
ในปี ท่ี t
แบบจ าลองข้า งต้ น ใช้ เทคนิ ค การประมาณการ
Autoregressive Model of Order 1 หรือเรียกย่อว่า AR(1)
ของก าไรก่ อ นรายการพิ เ ศษ Francis et al. (2004) วัด
ความยั ง่ ยื น ของก าไรด้ ว ยค่ า สัม ประสิ ท ธิ ( 1,t) ของ
แบบจาลองที่ใช้ข้อ มูล ก าไรก่ อ นรายการพิเศษย้อนหลัง
จ านวน 10 ปี (Rolling Ten-Year Windows) ครอบคลุ ม
ระยะเวลา 27 ปี ในการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิดังกล่าว
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ค่าสัมประสิทธิมีค่าเข้าใกล้ 1 จะสะท้อนถึงกาไรที่มคี วาม
ยัง่ ยืน แต่ ห ากค่ า สัม ประสิท ธิที่ ป ระมาณได้ มีค่ า ใกล้
จ ะ แ ส ด ง ถึ ง ก า ไ ร ที่ ไ ม่ ยั ่ง ยื น (Transitory earnings)
(Komutputipong, 2014 9)
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจ ัย ในอดีต ที่ท าการศึก ษาเกี่ย วกับ คุ ณ ภาพ
กาไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ส่วนให ่เป็ นการศึกษาคุณภาพกาไรในคุณสมบัตขิ องการ
เป็ นกาไรทีส่ ะท้อนกระแสเงินสดทีก่ จิ การจะได้รบั โดยใช้ตวั
วัดคุณ ภาพของรายการคงค้าง (Accrual Quality) ในการ
วัดคุณสมบัติดงั กล่าว เช่น งานวิจยั ของ Netrakat (2010)
ซึ่งศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างการจัดการก าไรที่วดั จาก
รายการคงค้างทีผ่ ดิ ปกติกบั โอกาสในการเติบโตของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงปี พ.ศ.
2544-2553 ผลการศึก ษาพบว่ า โดยเ ลี่ย แล้ว บริษั ท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีรายการคงค้างที่
ผิดปกติต่ า ซึง่ หมายถึงมีคุณภาพกาไรสูง และพบว่าขนาด
ของกิจการมีผลเชิงบวกต่อรายการคงค้างที่ผดิ ปกติ ส่วน
งานวิจ ัย ของ Chansarn (2015) ได้ศึก ษาความสัม พัน ธ์
ระหว่างหนี้สนิ และคุณภาพกาไรที่วดั จากรายการคงค้างที่
ควบคุ ม ได้ ผลการศึก ษาพบว่ า ในภาพรวม บริษั ท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีรายการคงค้างที่
ควบคุมได้สูง ซึ่งหมายถึงมีคุณภาพกาไรในระดับต่ า และ
ไม่พ บความสัม พันธ์ระหว่างขนาดและคุ ณ ภาพก าไร ผล
การศึ ก ษาที่ ข ั ด แย้ ง กั น นี้ อ าจมี ส าเหตุ ม าจากการใช้
แบบจาลองวัดคุณภาพรายการคงค้างทีแ่ ตกต่างกัน
ที่ ผ่ า นมา ยัง ไม่ พ บการศึ ก ษาคุ ณ ภาพก าไรใน
คุณสมบัตดิ า้ นความยังยื
่ นของกาไรของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ การศึกษาเกี่ยวกับความยังยื
่ นของกาไรที่พ บ
เป็ นการศึกษาในต่ างประเทศ เช่น Francis et al. (2004)
ศึ ก ษ าความ สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งต้ น ทุ นของเงิ น ทุ น กั บ
คุณ ลักษณะของกาไร (Earnings Attributes) คุณลักษณะ
หนึ่งของกาไรทีท่ าการศึกษาคือ ความยังยื
่ นของกาไร ผล
การศึกษาพบว่าค่าเ ลีย่ ของค่าสัมประสิทธิของแบบจาลอง
ซึ่ ง แสดงถึ ง ความยั ง่ ยื น ของก าไรเท่ า กั บ 0.482 ซึ่ ง
หมายความว่า กาไร 1 บาท ที่เกิดขึ้น ในงวดปั จจุบนั จะ

เกิดขึน้ ซ้าอีกในงวดถัดไปจานวน 0.482 บาท นอกจากนัน้
ยังพบว่าความยังยื
่ นของกาไรมีความสัมพันธ์กบั ต้นทุนของ
เงินทุน และขนาดของกิจการด้วย
Laksmana and Yang (2009) ศึกษาความสัมพันธ์
ระห ว่ า งก ารเป็ น สม าชิ ก ที่ ดี ข อ งสั ง ค ม (Corporate
Citizenship) กั บ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก า ไ ร (Earnings
Attributes) ของกิจ การในประเทศสหรัฐอเมริก าในช่ว งปี
ค.ศ. 2001-2002 คุ ณ ลั ก ษะหนึ่ ง ของก าไรที่ ศึ ก ษาคื อ
คุ ณ สมบัติค วามยัง่ ยืน ของก าไร การวัด ความยัง่ ยืน ของ
ก าไรใช้ แ บ บ จ าล อ งข อ ง Francis et al. (2004) ผ ล
การศึ ก ษ าพ บ ว่ า ค่ า เ ลี่ ย ของค่ าสั ม ป ระสิ ท ธิ ข อง
แบบจาลองซึ่งแสดงถึงความยังยื
่ นของกาไรของบริษัทที่
เป็ นสมาชิก ที่ ดีข องสัง คมเท่ า กับ 0.671 ซึ่ ง สูง กว่ า ของ
บริษัทที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมที่มีค่าสัมประสิทธิ
เท่ า กับ 0.511 จึง สรุ ป ได้ ว่ า ก าไรของกลุ่ ม บริษั ท ที่ เ ป็ น
สมาชิกที่ดขี องสังคมมีความยังยื
่ นมากกว่ากาไรของกลุ่ม
บริษทั ทีไ่ ม่ได้เป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม
งานวิจ ัย ของ Gaio (2010) ศึ ก ษาความสัม พั น ธ์
ระหว่ า งคุ ณ ลัก ษณะของกิจ การและคุ ณ ภาพก าไรของ
บริษทั จานวน 7,215 บริษทั จาก 38 ประเทศทัวโลก
่
ข้อมูล
ทีใ่ ช้วเิ คราะห์คอื ข้อมูลตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1990 ถึงปี ค.ศ. 2003
คุ ณ ลัก ษณะหนึ่ ง ของคุ ณ ภาพก าไรที่ ท าการศึ ก ษาคื อ
คุณสมบัตดิ า้ นความยังยื
่ นของกาไร การวัดความยังยื
่ นของ
กาไรใช้แบบจาลองตามงานวิจยั ของ Francis et al. (2004)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ค่ า เ ลี่ ย ของค่ า สัม ประสิ ท ธิ ตาม
แบบจ าลองมีค่ า เท่ า กับ 0.227 ซึ่งเป็ น ค่ าที่ต่ ากว่ า ค่ า ใน
งานวิจยั ของ Francis et al. (2004) นอกจากนัน้ ยังพบว่า
ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพกาไร
นอกจากนัน้ Mahjoub and Khamoussi (2013) ได้
ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดเผยข้อมู ลด้าน
สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ ความยั ง่ ยื น ของก าไร โดย
ทาการศึกษากับบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ปารีส SBF 250
ของประเทศ รัง่ เศสในช่ ว งปี ค.ศ. 2005-2010 การวัด
ความยัง่ ยื น ของก าไรในงานวิจ ัย นี้ ใ ช้ แ บบจ าลองของ
Francis et al. (2004) ผลการศึกษาพบว่า ค่าเ ลี่ยของค่า
สัม ประสิท ธิของแบบจ าลองซึ่ง แสดงถึงความยัง่ ยืน ของ
กาไรเท่ากับ 0.763 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่ได้ในงานวิจยั ของ
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Laksmana and Yang (2009) นอกจากนัน้ ยังพบว่ากิจการ
ทีใ่ ห้ความสาคั ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมมีความยังยื
่ นของ
ก าไรมากกว่ า กิจ การที่ไ ม่ ให้ ค วามส าคั ต่ อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อม

วิ ธีการวิ จยั
ประชากรและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้คอื บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557
รวม 5 ปี โดยไม่ ร วมบริษั ท ในกลุ่ ม สถาบัน การเงิน ซึ่ง
ประกอบด้ว ยธนาคารพาณิ ช ย์ บริษัท เงิน ทุ น หลัก ทรัพ ย์
และบริษทั ประกันภัยและประกันชีวติ เนื่องจากลักษณะการ
ประกอบกิจการและงบการเงินของบริษัทในกลุ่มดังกล่าว
แตกต่ างจากกลุ่ม อื่น จานวนบริษัทในแต่ ละปี เท่ากับ 69
บริษัท รวมเป็ นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจานวนทัง้ สิน้ 345
ชุดข้อมูล
ข้อมูลทีใ่ ช้วเิ คราะห์เป็ นข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary
data) ซึง่ เป็ นข้อมูลจากงบการเงินของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่ ว งปี พ.ศ. 2553-2557
จากฐานข้อมูล Bloomberg
แบบจาลองที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวัด ความยัง่ ยืน ของก าไรใช้ แ บบจ าลองตาม
การศึกษาของ Francis et al. (2004) ซึง่ เป็ นแบบจาลองใช้
กันอย่างแพร่หลายในงานวิจยั ที่ทาการศึกษาความยังยื
่ น
ของกาไร เช่น งานวิจยั ของ Gaio (2010) Laksmana and
Yang (2009) และ Mahjoub and Khamoussi (2013) เป็ น
ต้น
แบบจาลองวัดความยังยื
่ นของกาไร มีดงั นี้
NIBEj,t = 0,t + 1,t NIBEj,t 1 + vj,t
โดยที่ NIBEj,t คือ รายการกาไรก่อนรายการพิเศษ
(Net Income Before Extraordinary Items) ของบริษั ท j
ในปี ท่ี t
สาหรับประเทศไทย เนื่องจากมาตรฐานการบั ชี
บั บ ที่ 1 (ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2552) เรื่อ งการน าเสนองบ
การเงิน ไม่ให้กจิ การแสดงรายการพิเศษเป็ นรายการแยก
ต่ า งหากในงบก าไรขาดทุ น จึง ไม่ สามารถใช้ ก าไรก่ อ น
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รายการพิเศษตามที่ใช้ในแบบจ าลองของ Francis et al.
(2004) ได้ ดังนัน้ จึง ปรับ ใช้ก าไรสุท ธิห ลัง หักภาษีเงิน ได้
แทน (Komutputipong, 2014: 9) เพราะรายการพิเศษเป็ น
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานปกติของกิจการ
จึงเป็ นรายการที่ไม่ได้เกิดขึน้ เป็ นประจา ดังนัน้ กาไรหลัง
หักภาษีเงินได้จงึ ไม่แตกต่างจากกาไรก่อนรายการพิเศษ
มากนัก
การวัดความยังยื
่ นของกาไรด้วยแบบจาลองข้างต้น
จะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ ( 1,t) ของแบบจาลอง ซึ่ง
ประมาณจากข้อ มู ล ย้ อ นหลัง 3 ปี (Rolling Three-Year
Windows) ค่ า สัม ประสิท ธิที่เข้าใกล้ 1 จะแสดงถึง ความ
ยังยื
่ นของกาไรสูง ส่วนค่าสัมประสิทธิทีเ่ ข้าใกล้ 0 จะแสดง
ถึงความยังยื
่ นของกาไรต่ า เช่น หากค่าสัมประสิทธิมีค่ า
เท่ากับ 0.80 หมายความว่า กาไร 1 บาทที่เกิดขึน้ ในงวด
ปั จจุบนั จะมีความยังยื
่ นไปในงวดถัดไป 0.80 บาท
การประมาณค่าสัมประสิทธิจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
นี้ต่างจากงานวิจยั ของ Francis et al. (2004) ที่ประมาณ
ค่าสัม ประสิท ธิจากข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี ทัง้ นี้เป็ นเพราะ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2542 และ
ในช่วงปี แรกๆ ยังมีบริษัททีจ่ ดทะเบียนเป็ นจานวนไม่มาก
นัก การวิเคราะห์ความยังยื
่ นของกาไรตามแบบจาลองจึง
ไม่ ส ามารถวิเคราะห์ โ ดยใช้ ข้อ มู ล ของบริษั ท ย้ อ นหลัง
จานวน 10 ปี (Rolling Ten-Year Windows) เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Francis et al. (2004) ได้ เพราะมีบริษทั ทีม่ ี
ข้อมูลย้อนหลังครบ 10 ปี เป็ น จานวนน้ อ ย ผู้วิจยั จึงปรับ
การวิเคราะห์ โ ดยใช้ ข้อ มู ล ย้ อ นหลัง เพี ย ง 3 ปี (Rolling
Three-Year Windows) จากข้อ มู ล ในช่ ว งปี พ.ศ. 25532557 เพื่อให้ครอบคลุมจานวนบริษัทที่ใช้ในการวิเคราะห์
ได้มากทีส่ ดุ คือจานวน บริษทั
การประมาณค่าสัมประสิทธิจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
จึงถือเป็ นข้อจากัดของงานวิจยั นี้ แต่อย่างไรก็ดี ผู้วจิ ยั ได้
ท าการวิเคราะห์ เพิ่ม เติม เพื่อ เปรีย บเทีย บผลการศึก ษา
โดยประมาณค่าสัมประสิทธิโดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 5 ปี ซึ่ง
ทาให้ได้ค่าสัมประสิทธิที่สะท้อนความยังยื
่ นของกาไรได้ดี
ยิ่ง ขึ้น เพราะเป็ น ค่ าสัม ประสิท ธิที่ป ระมาณมาจากข้อมู ล
จานวนมากขึน้ และวิเคราะห์ครอบคลุมระยะเวลา 7 ปี และ
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9 ปี แต่ ท ัง้ นี้ ท าให้ได้จ านวนบริษั ท ที่ใช้ในการวิเคราะห์
น้อยลง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) ใช้ ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง จ านวน 5 ปี (Rolling
Five-Year Windows) จากข้อ มู ล ในระยะเวลา 7 ปี คือ ปี
พ.ศ. 2551-2557 ซึ่ง มีจ านวนบริษั ท ที่มีข้อ มู ล ครบ 7 ปี
จานวน 54 บริษทั รวมเป็ นจานวนข้อมูล 378 ชุดข้อมูล
(2) ใช้ ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง จ านวน 5 ปี (Rolling
Five-Year Windows) จากข้อ มู ล ในระยะเวลา 9 ปี คือ ปี
พ.ศ. 2549-2557 ซึ่ง มีจ านวนบริษั ท ที่มีข้อ มู ล ครบ 9 ปี
จานวน 46 บริษทั รวมเป็ นจานวนข้อมูล 414 ชุดข้อมูล
3. การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ค วามยัง่ ยืน ของก าไร พิจ ารณา
จากค่าสัมประสิทธิ ( 1,t) ของแบบจาลอง โดยการวิเคราะห์
แบ่งกิจการออกเป็ น 2 กลุ่มตามระดับความยังยื
่ นของกาไร
และวิเคราะห์เปรีย บเทีย บความยัง่ ยืน ของก าไรระหว่า ง
บริษัท ขนาดให ่ และบริษัทขนาดเล็ก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
การวิ เคราะห์เพ่ อ จัด แบ่ ง กิ จ การตาม
ระดับความยังยนของก
่
าไร
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ท าการวิ เคราะห์ เ พื่ อ จัด แบ่ ง
กิจการออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความยังยื
่ นของกาไร
สูงกว่าค่าเ ลีย่ ของตลาด และกลุ่มทีม่ คี วามยังยื
่ นของกาไร
ต่ากว่าค่าเ ลีย่ ของตลาด การแบ่งกลุ่มกิจการนี้ทาโดยการ
เปรีย บเทียบค่าสัมประสิท ธิ ( 1,t) ที่แสดงถึงความยัง่ ยืน
ของกาไรของแต่ละบริษทั กับค่าเ ลีย่ ของตลาด
การวิ เคราะห์เปรียบเที ยบความยังยน
่
ของก าไรระหว่ างบริ ษัท ขนาดใหญ่ แ ละบริ ษัท ขนาด
เล็ก
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความยังยื
่ นของกาไร
ระหว่ างบริษัทขนาดให ่ และบริษัทขนาดเล็ก ใช้วธิ ีก าร
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเ ลีย่ ของค่า
สัมประสิทธิของบริษัทขนาดให ่ กบั บริษัทขนาดเล็ก โดย
ใช้ ส ถิ ติ Independent Sample t-test ทัง้ นี้ การแบ่ ง กลุ่ ม

บริษัท ที่ใช้ในการศึก ษาออกเป็ น 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ ม บริษั ท
ขนาดให ่และบริษทั ขนาดเล็ก พิจารณาจากยอดสินทรัพย์
รวมของกิจ การ แต่ เนื่ อ งจากยัง ไม่ มีง านวิจ ัย ในอดีต ที่
กาหนดมูลค่าสินทรัพย์รวมมูลค่าใดมูลค่าหนึ่งเป็ นเกณฑ์ใน
การแบ่ ง ขนาดกิ จ การในตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ
การศึกษานี้จงึ ประยุกต์ใช้วธิ กี ารจัดแบ่งกลุ่มโดยใช้ค่ากลาง
ของปั จจัยที่พิจารณาเป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง เช่น งานวิจยั
ของ Hui et al. (2013) ที่แบ่งกิจการเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
บริษทั ขนาดเล็กและกลุ่มบริษัทขนาดให ่ โดยใช้ค่ากลาง
ของจานวนพนักงานเป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง โดยบริษัทที่มี
จานวนพนักงานสูงกว่าค่ากลางถือเป็ นบริษัทขนาดให ่
ส่ ว นบริษั ท ที่มีจ านวนพนั ก งานต่ า กว่ า ค่ า กลางถื อ เป็ น
บริษทั ขนาดเล็ก เป็ นต้น
การศึกษานี้ใช้ค่าเ ลี่ยของสินทรัพย์รวมในแต่
ละปี เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งบริษัทออกเป็ นบริษัทขนาดเล็ก
และขนาดให ่ บริษทั ทีม่ ยี อดสินทรัพย์รวมสูงกว่าค่าเ ลีย่
จะจัด อยู่ ในกลุ่ ม กิจ การขนาดให ่ ส่ ว นบริษั ท ที่มีย อด
สินทรัพย์รวมต่ ากว่าค่าเ ลี่ยจะจัดอยู่ในกลุ่มกิจการขนาด
เล็ก

ลการศึกษา
ข้อมูลเบองต้นของกิ จการที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกิจการทีใ่ ช้ในการศึกษาแสดงไว้
ในตารางที่ 1 ข้อ มู ล ในตารางที่ 1 แสดงให้ เห็น ว่ า จาก
จานวนบริษทั ทัง้ หมด 69 บริษทั ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557
สามารถจัดแบ่งเป็ นบริษทั ขนาดให ่ 22 บริษทั และบริษทั
ขนาดเล็ก 47 บริษัท บริษัท มีค่ าเ ลี่ย ก าไรสุท ธิห ลัง หัก
ภาษีสูงสุดในปี 2554 คิดเป็ น เงิน 54.02 ล้านบาท และมี
ค่ า เ ลี่ ย สิ น ท รั พ ย์ ร วมสู ง สุ ด ในปี 2557 คิ ด เป็ นเงิ น
1,694.08 ล้านบาท
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ตารางที่ ข้อมูลเบือ้ งต้นของกิจการทีใ่ ช้ในการศึกษา
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
รวม ปี
จานวนบริษทั (บริษทั )
69
69
69
69
69
345
จานวนบริษทั ขนาดให ่ (บริษทั )
22
22
22
22
22
110
จานวนบริษทั ขนาดเล็ก (บริษทั )
47
47
47
47
47
235
ค่าเ ลีย่ กาไรสุทธิหลังหักภาษี (ล้านบาท)
42.35 54.02 50.80 48.23 38.57
46.79
ค่าเ ลีย่ สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
819.34 891.20 985.66 1,215.45 1,694.08 1,121.15
ลการวิ เคราะห์ความยังยนของก
่
าไร
ผลการวิเคราะห์ค วามยัง่ ยืน ของก าไรแสดงไว้ใน
ตารางที่ 2 จากข้ อ มู ล แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ค่ า เ ลี่ย ของค่ า
สัมประสิทธิของแบบจาลองซึง่ เป็ นค่าทีแ่ สดงถึงความยังยื
่ น
ของกาไรมีค่าเท่ากับ 0.0726 ซึ่งหมายถึงกาไรทีเ่ กิดขึน้ 1
บาทในงวดปั จจุ บ ั น จะมี ค วามยัง่ ยื น ไปในงวดถั ด ไป
0.0726 บาท เมื่อ จ าแนกบริษั ท เป็ น 2 กลุ่ ม ตามขนาด

กิ จ ก าร พ บ ว่ า บ ริ ษั ท ข น าดให ่ มี ค่ า เ ลี่ ย ข องค่ า
สัมประสิทธิเท่ากับ -0.1900 ซึง่ หมายความว่ากาไรในงวด
ปั จจุบนั ไม่มคี วามยังยื
่ นไปในงวดถัดไป ส่วนบริษัทขนาด
เล็ ก มี ค่ า เ ลี่ ย ของค่ า สั ม ประสิ ท ธิ เท่ า กั บ 0.1955 ซึ่ ง
หมายความว่ า ก าไร 1 บาทที่เกิด ขึ้น ในงวดปั จ จุ บ ัน จะ
ยังยื
่ นไปในงวดถัดไป 0.1955 บาท

ตารางที่ ผลการวิเคราะห์ค่าความยังยื
่ นของกาไร
จานวนข้อมูล
บริษทั
ชุดข้อมูล
ค่าตา่ สุด
ขนาดให ่
110
-0.8203
ขนาดเล็ก
235
-1.2303
รวม
345
-1.2303

ความยังยนของก
่
าไร
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.8373
-0.1900
1.2692
3.0677
0.1955
0.9227
3.8373
0.0726
1.0517

ผลการวิเคราะห์ ก ารจัด แบ่ ง กิจ การตามระดับ
ความยังยื
่ นของกาไรแสดงไว้ในตารางที่ 3 ข้อมูลในตาราง
ที่ 3 แสดงให้เห็นว่า จากจานวนบริษัททัง้ หมด 69 บริษัท
บริษทั ที่มคี วามยังยื
่ นของกาไรสูงกว่าค่าเ ลี่ยของตลาดมี
จ านวน 32 บริษั ท คิด เป็ น ร้อ ยละ 46.38 และบริษั ท ที่มี
ความยังยื
่ นของกาไรต่ ากว่าค่าเ ลีย่ ของตลาดมีจานวน 37

บริษทั คิดเป็ นร้อยละ 53.62 เมื่อวิเคราะห์แยกกลุ่มกิจการ
ตามขนาด พบว่า สาหรับกลุ่มบริษทั ขนาดให ่ บริษทั ส่วน
ให ่ (14 บริษัท คิดเป็ นร้อยละ 63.64) มีความยังยื
่ นของ
กาไรต่ากว่าค่าเ ลีย่ ของตลาด แต่สาหรับกลุ่มบริษทั ขนาด
เล็ก บริษัท ส่วนให ่ (24 บริษัท คิดเป็ นร้อยละ 51.06) มี
ความยังยื
่ นของกาไรสูงกว่าค่าเ ลีย่ ของตลาด

ตารางที่ จานวนบริษทั จาแนกตามระดับความยังยื
่ นของกาไร
บริษทั ขนาดใหญ่
ความยังยนของก
่
าไร
จานวน
ร้อยละ
สูงกว่าค่าเ ลีย่ ของตลาด
8
36.36
ต่ากว่าค่าเ ลีย่ ของตลาด
14
63.64
รวม
22
100.00

บริษทั ขนาดเล็ก
จานวน
ร้อยละ
24
51.06
23
48.94
47
100.00

รวม
จานวน
32
37
69

ร้อยละ
46.38
53.62
100.00
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
ยังยื
่ นของกาไรระหว่างบริษัทขนาดให ่ และบริษัทขนาด
เล็กด้วยสถิติ Independent t-test ผลการวิเคราะห์แสดงให้
เห็น ว่ า ถึ ง แม้ ว่ า ค่ า เ ลี่ย ของค่ า สัม ประสิท ธิของบริษั ท
ขนาดให ่ จ ะต่ า กว่ า ของบริษั ท ขนาดเล็ก ซึ่ง หมายถึ ง

บริษทั ขนาดให ่มคี วามยังยื
่ นของกาไรต่ากว่าบริษทั ขนาด
เล็ก แต่ค่าเ ลีย่ ของค่าสัมประสิทธิดังกล่าวไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคั ทางสถิติท่รี ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
(t t t t 1.43, p v
0.344)

ตารางที่ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความยังยื
่ นของกาไรระหว่างบริษทั ขนาดให ่และบริษทั ขนาดเล็ก
บริษทั ขนาดใหญ่
บริษทั ขนาดเล็ก
จานวนบริษทั (บริษทั )
22
47
จานวนข้อมูล (ชุดข้อมูล)
110
235
ค่าเ ลีย่ ของค่าสัมประสิทธิ
-0.1900
0.1955
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
1.2692
0.9227
t tt t
1.43
v
0.344
ลการวิ เคราะห์เพิ่ มเติ ม
การศึกษานี้ทาการวิเคราะห์ความยังยื
่ นของกาไร
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม ไอ เพิม่ เติม
โดยใช้ ข้ อ มู ล ย้ อ นหลัง จ านวน 5 ปี (Rolling Five-Year
Windows) จากข้อมูล ครอบคลุม ระยะเวลา 7 ปี และ 9 ปี
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กร ี ที่ : การวิเคราะห์ โ ดยใช้ ข้ อ มู ล ย้ อ นหลัง
จ านวน 5 ปี (Rolling Five-Year Windows) จากข้ อ มู ล
ครอบคลุ ม ระยะเวลา 7 ปี คื อ ปี พ.ศ. 2551-2557 ซึ่ ง มี

จานวนบริษทั ทีม่ ขี อ้ มูลครบทัง้ ปี จานวน 54 บริษทั รวม
เป็ นจานวนข้อมูล 378 ชุดข้อมูล
กร ี ที่ : การวิเคราะห์ โ ดยใช้ ข้ อ มู ล ย้ อ นหลัง
จ านวน 5 ปี (Rolling Five-Year Windows) จากข้ อ มู ล
ครอบคลุ ม ระยะเวลา 9 ปี คื อ ปี พ.ศ. 2549-2557 ซึ่ ง มี
จานวนบริษทั ทีม่ ขี อ้ มูลครบทัง้ 9 ปี จานวน 46 บริษทั รวม
เป็ นจานวนข้อมูล 414 ชุดข้อมูล
ผลการศึกษาการวิเคราะห์เพิม่ เติมทัง้ 2 กรณีแสดง
ไว้ในตารางที่ 5

ตารางที่ ผลการวิเคราะห์เพิม่ เติม
บริษทั ขนาดใหญ่
บริษทั ขนาดเล็ก
กร ี ที่ : ใช้ขอ้ มูลย้อนหลังจานวน 5 ปี จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2551-2557 (7 ปี )
จานวนบริษทั (บริษทั )
16
38
จานวนข้อมูล (ชุดข้อมูล)
112
266
ค่าเ ลีย่ ของค่าสัมประสิทธิ
0.0079
0.2749
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
0.6015
0.4842
t tt t
1.72
v
0.456
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ตารางที่ (ต่อ)
กร ี ที่ : ใช้ขอ้ มูลย้อนหลังจานวน 5 ปี จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2549-2557 (9 ปี )
จานวนบริษทั (บริษทั )
17
29
จานวนข้อมูล (ชุดข้อมูล)
153
261
ค่าเ ลีย่ ของค่าสัมประสิทธิ
.
.
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
.
.
t tt t
.
v
.
ผลการศึกษาในตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าสาหรับ
กรณี ท่ี 1 เมื่อ ใช้ข้ อ มู ล ย้อ นหลัง จ านวน 5 ปี (Rolling
Five-Year Windows) จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2551-2557
ค่ า เ ลี่ ย ของค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ของบริ ษั ท ขนาดให ่
(0.0079) ต่ ากว่าของบริษัทขนาดเล็ก (0.2749) แต่จาก
การทดสอบทางสถิติพบว่าค่ าเ ลี่ยของค่าสัมประสิท ธิ
ดังกล่าวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ทางสถิติทร่ี ะดับ
ความเชื่อ มัน่ ร้อ ยละ 95 (t t t t
. ,pv =
0. )
สาหรับกรณีท่ี 2 เมื่อใช้ขอ้ มูลย้อนหลังจานวน 5
ปี (Rolling Five-Year Windows) จากข้อ มู ลในปี พ.ศ.
2549-2557 ค่าเ ลีย่ ของค่าสัมประสิทธิของบริษทั ขนาด
ให ่ (0.1865) ต่ ากว่าของบริษัทขนาดเล็ก (0.3278) แต่
จาก ก ารท ดสอ บ ท างสถิ ติ พ บ ว่ า ค่ าเ ลี่ ย ข องค่ า
สัมประสิทธิดังกล่าวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ทาง
สถิติท่รี ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 (t t t t
. ,
p v = 0. )
การวิ เ คราะห์ เ พิ่ ม เติ ม ทั ้ง 2 กรณี แสดงผ ล
การศึกษาที่ให้ข้อสรุป ไม่ แตกต่ างจากผลการศึก ษาใน
ตารางที่ 4 กล่าวคือ แม้ความยังยื
่ นของกาไรของบริษัท
ขนาดให ่จะต่ ากว่าของบริษทั ขนาดเล็ก แต่ความยังยื
่ น
ของกาไรของบริษทั ขนาดให ่และขนาดเล็กไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคั ทางสถิติ

อ ิ ปรายและสรุป ลการวิ จยั
การศึก ษาความยัง่ ยืน ของก าไรของบริษั ท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ใช้แบบจาลอง
วิเคราะห์ความยังยื
่ นของกาไรตามงานวิจยั ของ Francis

et al. (2004) ข้อ มูล ที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ข้อ มูล ของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วง
ปี พ.ศ. 2553-2557 รวม 345 ชุดข้อมูล
ผลการศึก ษาพบว่า ค่ าเ ลี่ย ของค่าสัม ประสิท ธิ
ของแบบจ าลองซึ่ง แสดงถึงความยัง่ ยืน ของก าไรของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ มีค่ า
เท่ากับ 0.0726 ซึง่ หมายความว่า กาไรทีเ่ กิดขึน้ 1 บาท
ในงวดปั จจุบนั จะมีความยังยื
่ นไปในงวดถัดไป 0.0726
บาท ค่าเ ลีย่ ค่าสัมประสิทธิดังกล่าวถือเป็ นค่าทีค่ ่อนข้าง
ต่ าเมื่อเทียบกับค่าทีไ่ ด้ตามผลการศึกษาของงานวิจยั ใน
อดี ต (0.482 ในการศึ ก ษาของ Francis et al., 2004,
0.671 ในการศึก ษาของ Laksmana and Yang, 2009,
0.763 ใน การศึ ก ษ าของ Mahjoub and Khamoussi,
2013, และ 0.227 ในการศึกษาของ Gaio, 2010) สาเหตุ
ที่ความยังยื
่ นของก าไรของกิจการจดทะเบีย นในตลาด
หลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ ต่ า กว่ า บริษั ท จดทะเบี ย นใน
ประเทศอื่น อาจเนื่องมาจากบริษัทที่จดทะเบียนตลาด
หลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ เป็ น กิจ การที่มีข นาดกลางและ
ขนาดเล็ก และเป็ นกิจการทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตและ
เป็ นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยต่อไป ดังนัน้ เมื่อมีกาไรเกิดขึน้ ในงวดหนึ่งๆ กิจการ
จึง อาจเก็บ ก าไรดัง กล่ า วไว้สาหรับ การลงทุ น เพื่อ การ
เติบโตของธุรกิจในอนาคต ตลอดจนนาไปจ่ายปั นผล จึง
ไม่ ได้น าไปลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่อ สร้า งก าไรในงวด
ถัด ไป ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ช่วงเวลาทีท่ าการศึกษาเป็ นช่วงทีภ่ าวะเศรษฐกิจผันผวน
ทาให้กาไรที่เกิดขึน้ มีความยังยื
่ นต่ า ส่วนกิจการที่ใช้ใน
การศึกษาอื่น เป็ นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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ซึง่ เป็ นกิจการขนาดให ่กว่า กิจการเหล่านี้ดาเนินธุรกิจ
มาแล้ ว อย่ า งมั น่ คง ก าไรที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง มี ค วามยั ง่ ยื น
มากกว่า
เมื่อ เปรีย บเทีย บความยัง่ ยืน ของก าไรระหว่ า ง
บริษัท ขนาดให ่ แ ละบริษัท ขนาดเล็ก พบว่า ถึงแม้ว่ า
บริษัท ขนาดให ่ มีค วามยัง่ ยืน ของกาไรต่ ากว่าบริษัท
ขนาดเล็ก แต่เมื่อทดสอบด้วยวิธกี ารทางสถิตแิ ล้วพบว่า
ความยัง่ ยืน ของก าไรของบริษัท ขนาดให ่ แ ละบริษัท
ขนาดเล็ก ไม่ แตกต่ างกันอย่ างมีนั ยสาคั ทางสถิติ ผล
การศึก ษานี้ ต่ า งจากผลการศึก ษาของ Francis et al.
(2004) และ Gaio (2010) ที่พบว่าขนาดมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่ อ ความยัง่ ยืน ของก าไร ซึ่งหมายความว่ ายิ่ง
กิจ การมีข นาดให ่ ความยัง่ ยืน ของก าไรก็จ ะสูง ขึ้น
สาเหตุ ท่ีผ ลการศึก ษาของงานวิจ ัย นี้ แ ตกต่ า งจากผล
การศึกษาของ Francis et al. (2004) และ Gaio (2010)
อาจเนื่องมาจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็ นตลาด
ส าหรับ กิ จ การขนาดกลางและขนาดเล็ก กิ จ การจด
ทะเบียนในตลาดนี้จงึ มีขนาดทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก จึง
ท าให้ ไ ม่ พ บความแตกต่ า งในความยัง่ ยื น ของก าไร
ระหว่างบริษทั ขนาดให ่และบริษทั ขนาดเล็ก
ผลการศึ ก ษายั ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในภาพรวม
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ ส่วน
ให ่มคี วามยังยื
่ นของกาไรต่ ากว่าค่าเ ลีย่ ของตลาด แต่
เมื่อจาแนกการวิเคราะห์แยกตามขนาดของกิจการ พบว่า
สาหรับ กลุ่ ม บริษัท ขนาดให ่ บริษัท ส่วนให ่ มีค วาม
ยังยื
่ นของกาไรต่ ากว่าค่าเ ลีย่ ของตลาด แต่สาหรับกลุ่ม

บริษัทขนาดเล็ก บริษัทส่วนให ่ มคี วามยังยื
่ นของกาไร
สูงกว่าค่าเ ลีย่ ของตลาด

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาทีแ่ สดงค่าเ ลีย่ ของสัมประสิทธิ
ของแบบจ าลองเท่ า กั บ 0.0726 แสดงว่ า บริ ษั ท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ มีความยังยื
่ น
ของกาไรค่อนข้างต่ า ดังนัน้ นักลงทุ นและนักวิเคราะห์
หลัก ทรัพ ย์ค วรต้อ งใช้ค วามระมัด ระวังในการประเมิน
มูลค่าหลักทรัพย์ของกิจการ และคานึงถึงความเสีย่ งและ
ผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
ผลการวิเคราะห์เปรีย บเทียบความยัง่ ยืน ของ
กาไรระหว่างบริษทั ขนาดให ่และบริษทั ขนาดเล็กพบว่า
บริษัทขนาดเล็กส่วนให ่ มคี วามยังยื
่ นของกาไรสูงกว่า
ค่าเ ลีย่ ของตลาด ดังนัน้ หากนักลงทุนต้องการลงทุนใน
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัท
ขนาดเล็กอาจเป็ นที่น่าสนใจมากกว่า เมื่อพิจารณาในแง่
ความยังยื
่ นของกาไร แต่อย่างไรก็ดี การทีบ่ ริษทั มีความ
ยังยื
่ นของกาไรต่ ากว่าค่าเ ลีย่ ของตลาด อาจจะเกิดจาก
การทีบ่ ริษทั เหล่านัน้ มีความต้องการที่จะขยายธุรกิจ ทา
ให้ก าไรในปี ปั จ จุบ ัน ต้อ งถู ก เก็บ ไว้สาหรับ ลงทุ น ขยาย
ธุรกิจ นั ก วิเคราะห์จึงควรท าการวิเคราะห์กิจการด้ว ย
ความระมัดระวัง
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