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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมกับกาไรขาดทุนสุทธิในการ
อธิบายคุณภาพกาไรซึง่ วัดผลจากข้อมูลทางตลาดหลักทรัพย์และข้อมูลทางบัญชี ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ บริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ช่วงปี พ.ศ. 2554-2560 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากฐานข้อมูล
ออนไลน์ SETSMART และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ซึ่งเทคนิคทางสถิติท่ใี ช้ประกอบด้วยสถิติเชิง
พรรณนา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของตัวแปรที่ศกึ ษา และสถิติเชิงอนุ มานเพื่อใช้วเิ คราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและกาไรขาดทุนสุทธิกบั คุณภาพกาไร ผลการศึกษาพบว่ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวม
สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและราคาหุน้ ได้ดกี ว่ากาไรขาดทุนสุทธิเพียงเล็กน้อย เนื่องจากกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมได้แสดงผลการดาเนินงานของกิจการทัง้ เหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการดาเนินงานหลักของธุรกิจ และเหตุการณ์
อื่น ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ซึง่ ถือเป็ นข้อมูลที่มปี ระโยชน์ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของผู้ใช้งบ
การเงิน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษากลับไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างกาไรขาดทุนทัง้ สองประเภทนี้กบั คุณภาพกาไรทีว่ ดั ผล
ด้วยดัชนีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
คาสาคัญ: กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม กาไรขาดทุนสุทธิ คุณภาพกาไร
ABSTRACT
The purpose of this research aims to examine the comparative ability of total comprehensive
income and net income on earnings quality as measured by market-based and accounting-based
information. The population was the listed companies on the Stock Exchange of Thailand (SET) from the
years 2011 to 2017. Secondary data was gathered via SETSMART and annual information filling (form
56-1). Descriptive and inferential statistics were implemented to analyze all variables as well as the
relationship between total comprehensive income and net income with earnings quality. The result
indicates that total comprehensive income is slightly superior to net income for evaluating firm performance
on stock return and stock price. Total comprehensive income is literally a more comprehensive and holistic
view of a company's operations and other activities that are an integral component of its economics.
Therefore, total comprehensive income is to provide useful information to support business decisionmaking for financial users. However, there is no significant association between these two incomes and
earnings quality measured by cash flow index.
Keywords: Total Comprehensive Income, Net Income, Earnings Quality

บทนา
คาว่ากาไร (Earnings) อาจมีช่อื เรียกทีแ่ ตกต่างกันไป
ไม่ ว่ า จะเป็ น รายการบรรทัด สุ ด ท้ า ยในงบก าไรขาดทุ น
(Bottom line) หรื อ ก าไรขาดทุ น สุ ท ธิ (Net Income) หรื อ
ปั จจุ บ ั น จะใช้ ค าว่ า ก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม(Total
Comprehensive income) ผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น โดยเฉพาะนั ก

ลงทุนจะให้ความสาคัญกับกาไรเป็ นอย่างมาก เพราะกาไร
หรือขาดทุนของกิจการเป็ นการแสดงผลการดาเนินงานและ
มูลค่าของกิจการ โดยการเพิ่มขึน้ ของกาไรแสดงให้เห็นว่า
มูลค่าของกิจการเพิม่ ขึน้ ในทางตรงข้าม การลดลงของกาไร
จะเป็ นสัญญาณทีแ่ สดงให้เห็นว่ามูลค่าของกิจการลดลง
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าพที่ แสดงการไหลเวียนของเหตุ การณ์ ท างธุ ร กิจ ที่
ส่งผลกระทบต่อกาไรขาดทุนของกิจการ
จากภาพที่ 1 เป็ นการแสดงผลกระทบของธุรกิจทีม่ ี
ต่อกาไรขาดทุนของกิจการ โดยปั จจัยแรกมาจากทางเลือก
ในการตั ด สิ น ใจด าเนิ น งานของผู้ บ ริ ห ารที่ ส ะท้ อ น
ความสามารถในการดาเนินงานของกิจการในทิศทางบวก
หรื อ ลบ กล่ า วคื อ หากผู้ บ ริ ห ารตั ด สิ น ใจด าเนิ น งาน
ผิด พลาดย่ อ มส่ง ผลต่ อ ผลการด าเนิ น งานหรือ ก าไรของ
กิจการทีล่ ดลง แต่หากผูบ้ ริหารสามารถบริหารงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้กจิ การมีกาไรทีเ่ พิม่ ขึน้
สาหรับปั จจัยที่สองที่มีผลกระทบต่ อกาไรขาดทุน
ของกิจการก็คอื ทางเลือกในการปฏิบตั ทิ างบัญชี เนื่องจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มัก เปิ ด ทางเลือ กให้
ผู้บริหารได้ปรับใช้วธิ กี ารบัญชีให้เหมาะสมกับแต่ล ะธุรกิจ
จึง ส่ง ผลกระทบต่ อตัวเลขทางบัญชีท่ีแสดงให้กบั ผู้ใช้งบ
การเงิน ที่ แ ตกต่ า งกัน ทัง้ นี้ ผู้ บ ริห ารอาจใช้โ อกาสจาก
ทางเลือกทางการบัญชีดงั กล่าวในการหาผลประโยชน์ให้แก่
ตน หรือที่เรียกกว่า “การจัดการกาไร” เช่น หากผลกาไร
ของกิจการสูงขึ้น ผู้บริหารจะได้รบั ผลตอบแทนที่เพิม่ ขึน้
ตามไปด้วย เป็ นต้น
การไหลเวี ย นของเหตุ ก ารณ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ส่ ง ผล
กระทบต่ อกาไรสุทธิของกิจการ จะถูกนาเสนอแก่ผู้ใช้งบ
การเงิน ในรู ป แบบของงบก าไรขาดทุ น ซึ่ง ในปั จ จุ บ ัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กาหนดให้แต่ละกิจการ
จัดทา “งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” แทน “งบกาไรขาดทุน”
โดยคาดหวัง ว่ า งบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ นี้ จ ะก่ อ ให้เ กิด
ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน
มากกว่างบกาไรขาดทุนแบบเดิม เนื่องจากงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จวัดผลกาไรตามแนวคิดรวมหมดทุกอย่าง กล่าวคือ
ผลการด าเนิ น งานของธุ ร กิจ จะถู ก วัด ผลจากรายการค้า
ต่ า งๆ ที่มีผ ลกระทบต่ อ การเพิ่ม ขึ้น ลดลงในส่ ว นของ
เจ้าของ ทัง้ นี้ไม่รวมการลงทุนโดยเจ้าของและการจ่ายปั น
ผล โดยงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ จะแยกแสดงรายการ
รายได้และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบธุรกิจปกติไว้

ในส่วนของกาไรขาดทุนสาหรับงวด และส่วนทีส่ องจะเป็ น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึง่ ส่วนนี้จะหมายถึง รายได้และ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ถูกรับรู้ในกาไรขาดทุนสุทธิ แต่ ส่งผลให้
ส่วนของเจ้าของเปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ผลกาไรขาดทุนจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย เป็ นต้น ในขณะที่ งบกาไร
ขาดทุนตามแนวคิด แบบเดิม จะวัดผลกาไรเพียงผลการ
ดาเนินงานในปั จจุบนั เท่านัน้ (Pratomsrimek & Pacharatrakoon,
2002)
จากความสาคัญของงบกาไรขาดทุนทีม่ ตี ่อผู้ใช้งบ
การเงิน และความแตกต่างในการนาเสนองบกาไรขาดทุน
ทัง้ สองรูปแบบข้างต้น จึงเป็ นทีม่ าในการศึกษาว่างบกาไร
ขาดทุ น เบ็ด เสร็จ หรือ งบก าไรขาดทุ น วิธีก ารแบบใดที่
สามารถอธิบายคุณภาพกาไรของกิจการได้ดกี ว่ากัน โดย
ผู้วิจ ัย ได้ว ัด ผลคุ ณ ภาพก าไรจากแบบจ าลองที่ใ ช้ข้อ มูล
ทางด้านตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุ น และราคาหุ้ น รวมทัง้ แบบจ าลองที่อ าศัย ข้อ มู ล
ทางการบัญชี ได้แก่ ดัชนีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
งานวิจยั นี้ยงั เป็ นการศึกษาเพื่อยืนยันผลงานวิจยั ในอดีต
เกี่ยวกับความมีคุณค่าของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
กาไรขาดทุนสุทธิอกี ด้วย

วัต ปุ ระสงค์ของงานวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาเปรีย บเทีย บระหว่ า งความสามารถ
ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมกับกาไรขาดทุนสุทธิ ในการ
อธิบายคุณภาพกาไรทีว่ ดั ผลโดยใช้อตั ราผลตอบแทนจาก
การลงทุน
2. เพื่อ ศึก ษาเปรีย บเทีย บระหว่ า งความสามารถ
ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมกับกาไรขาดทุนสุทธิ ในการ
อธิบายคุณภาพกาไรทีว่ ดั ผลโดยใช้ราคาหุน้
3. เพื่อ ศึก ษาเปรีย บเทีย บระหว่ า งความสามารถ
ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมกับกาไรขาดทุนสุทธิ ในการ
อธิบายคุณภาพกาไรทีว่ ดั ผลโดยใช้ดชั นีกระแสเงินสดจาก
การดาเนินงาน

สมมติ ฐานงานวิ จยั
1. กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสามารถอธิบาย “อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน” ได้ดกี ว่ากาไรขาดทุนสุทธิ
2. กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสามารถอธิบาย “ราคา
หุน้ ” ได้ดกี ว่ากาไรขาดทุนสุทธิ
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3. กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมสามารถอธิบาย “ดัชนี
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน” ได้ดีกว่ากาไรขาดทุน
สุทธิ

ทบทวนวรร กรรม
แนวคิ ดการนาเสนองบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
Henchokchaichana & Srijunpetch (2009) ได้อธิบาย
แนวคิดเกีย่ วกับการแสดงรายการกาไรขาดทุนไว้ 2 แนวคิด
คือ ผลการดาเนินงานในปั จจุบนั (The current operating
concept of income) และแนวคิด แบบรวมหมดทุ ก อย่ า ง
(The all – Inclusive concept of income or The clean –
Surplus concept) ซึง่ แนวคิดทัง้ สองมีลกั ษณะทีเ่ หมือนและ
ต่างกันดังนี้
แนวคิ ด ลการด าเนิ นงานในปั จ จุบ ัน หรอ ก าไร
ขาดทุนสุทธิ (แนวคิ ดแบบเดิ ม)
ตามแนวคิดนี้กจิ การจะแสดงผลการดาเนินงานใน
ลักษณะของงบกาไรขาดทุนเดิม กล่าวคือ แสดงรายการ
รายได้และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ภายใต้สถานการณ์ ตามปกติของกิจการ โดยหากรายได้
รวมมากกว่าค่าใช้จ่ายรวมก็แสดงเป็ นกาไรสุทธิ ในทางตรง
ข้า ม หากรายได้ร วมน้ อ ยกว่ า ค่ า ใช้จ่ า ยรวมก็แ สดงเป็ น
ขาดทุนสุทธิ จะเห็นได้ว่าแนวคิดนี้ จะไม่รวมรายการที่ไม่
เกี่ย วข้อ งกับ การด าเนิ น งานหลัก ตัว อย่ า งเช่ น ผลก าไร
ขาดทุ น จากการตีร าคาสิน ทรัพ ย์ ตามแนวคิด นี้ จ ะไม่นา
รายการนี้ไปรวมคานวณกาไรหรือขาดทุนสุทธิ แต่ให้แสดง
เป็ น รายการปรับ ปรุ ง เข้า ก าไรสะสมโดยตรง เนื่ อ งจาก
แนวคิด นี้ มุ่ ง ที่จ ะวัด ประสิท ธิภ าพของกิจ การในการใช้
ทรัพ ยากรที่มีอ ยู่ โดยทรัพ ยากรของกิจ การ เช่ น ที่ดิน
แรงงาน ทุน ผูบ้ ริหาร เป็ นต้น ดังนัน้ งบกาไรขาดทุนจึงควร
แสดงรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานในงวดปั จจุบนั
เท่านัน้ จากตัวอย่างข้างต้นเรื่องผลกาไรขาดทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์ ไม่ได้มคี วามเกี่ยวข้องกับการนาสินทรัพย์
ไปใช้ใ ห้เกิดประโยชน์ แก่กิจการโดยตรง หากเป็ นเพราะ
กาไรขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ มาจากมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ท่ี
เปลี่ย นแปลงไป ดัง นั น้ ตามแนวคิด นี้ จึง ไม่ น ารายการ
ดังกล่าวไปแสดงในงบกาไรขาดทุน
แนวคิ ดแบบรวมหมดทุกอย่าง (แนวคิ ดแบบใหม่)
แนวคิดนี้อธิบายว่ากาไรทีม่ ปี ระโยชน์ต่อผู้ใช้ขอ้ มูล
มากที่สุดควรรวมรายการต่างๆ ทัง้ หมดที่มผี ลกระทบต่ อ
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การเพิ่มขึน้ หรือลดลงในส่วนของเจ้าของ ยกเว้นรายการ
จ่ายเงินปั นผลและการเพิม่ ทุนหรือลดทุนของเจ้าของ ซึ่ง
ตรงกับหลักการของ Balance Sheet Approach ทีต่ ้องการ
ให้รายการทางการเงินแสดงสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่ว นของ
เจ้าของให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับกาไรตามแนวคิดของ
การรัก ษาระดับ ทุ น ตาม Accounting Framework ดัง นั น้
แนวคิดนี้จงึ สนับสนุ นให้แสดงมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบกาไรขาดทุนด้วย ตัวอย่างเช่น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร รายการนี้ไม่ได้มี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดาเนินงานหลักของธุรกิจ
แต่รายการนี้ทาให้มูลค่าสินทรัพย์ของกิจการเปลีย่ นแปลง
ไป จึงต้องนาไปแสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยจะ
เรียกรายการนี้ว่า “กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” เพื่อให้ผใู้ ช้งบ
การเงิน เข้าใจว่า รายการนี้ไ ม่เกี่ยวข้อ งกับก าไรขาดทุน
สุทธิทเ่ี กิดจากการดาเนินงานตามปกติ
หากผู้ใช้งบการเงินนางบกาไรขาดทุนมาใช้ในการ
พิจ ารณาตัด สิน ใจทางธุ ร กิจ ตามแนวคิด แบบใหม่ จะให้
มุมมองในหลายมิตมิ ากกว่าแนวคิดแบบเดิม อีกทัง้ การนา
ก าไรสุท ธิจ ากการด าเนิ น งานปกติม าใช้ป ระโยชน์ เ พีย ง
อย่างเดียว อาจทาให้ตดั สินใจผิดพลาดได้ เพราะบางครัง้
ผูบ้ ริหารอาจทาการตกแต่งบัญชีผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น เช่น หลีกเลีย่ งการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย เนื่องจากมูลค่ายุตธิ รรมลดลงทาให้เกิดผลขาดทุน ซึง่
หากนาไปแสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะทาให้กาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมลดลง เป็ นต้น ซึ่งถือเป็ นการจัดการ
กาไรของผูบ้ ริหารและแสดงถึงคุณภาพกาไรทีต่ ่าลงนันเอง
่
องค์ประกอบของรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น คือ รายการรายได้และ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่อนุ ญาตให้รบั รู้ในกาไรขาดทุน กล่าวคือ
เป็ น รายการที่ไ ม่ ไ ด้เ กิด ขึ้น จากการด าเนิ น งานหลัก ของ
ธุ ร กิจ แต่ มีผ ลกระทบต่ อ ส่ว นของเจ้า ของที่เ พิ่ม ขึ้น หรือ
ลดลง (ทีไ่ ม่ใช่การจ่ายปั นผล หรือการเพิม่ ทุน ลดทุน)
องค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีดงั ต่อไปนี้
1. การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
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2. การวัดมูลค่าใหม่ของโครงการผลประโยชน์ ท่ี
ก าหนดไว้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อ ง
ผลประโยชน์พนักงาน
3. ผลกาไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของการดาเนินงานในต่างประเทศ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
4. ผลกาไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง เงินลงทุน
ในตราสารหนี้และตราสารทุน
5. ส่ว นของผลก าไรและขาดทุน ที่มีป ระสิท ธิผล
จากเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งในการป้ องกันความเสีย่ ง
ในกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)
คุ

าพกาไร
Toommanon (2000) ได้ให้ความหมายของคุณภาพ
กาไรไว้ว่า “ความสามารถของตัวเลขกาไรในอดีตในการ
พยากรณ์ความสามารถในการทากาไรในอนาคต” หรือตาม
นิ ย ามของ The Financial Accounting Standard Board
คุณภาพกาไร หมายถึง กาไรทีแ่ ท้จริงทีเ่ กิดจากการดาเนิน
ธุรกิจปกติ โดยกาไรนี้มที ม่ี าจากรายได้ทเ่ี กิดขึน้ เป็ นประจา
ทัง้ นี้ กาไรขาดทุนทางบัญชีควรจะมีค่าใกล้เคียงกับกระแส
เงิน สดจากการด าเนิ น งานเพราะเป็ น ก าไรที่ป ราศจาก
รายการคงค้างของผู้บริหาร หรืออาจกล่าวได้ว่า คุณภาพ
กาไร หมายถึง กาไรที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจหลักของ
กิจการ ดังนัน้ กิจการที่แสดงกาไรเพิม่ ขึน้ อันเนื่องมาจาก
รายได้หลักเพิม่ ขึน้ หรือต้นทุนขายสินค้าทีล่ ดลงจะพิจารณา
กาไรนัน้ ว่าเป็ นกาไรที่มคี ุณภาพ แต่หากกาไรของกิจการ
ใดที่เ พิ่ม ขึ้น อัน เนื่ องมาจากปั จ จัยอื่น ๆ ที่ไ ม่ ใ ช่กิจกรรม
หลักของธุรกิจ กาไรเหล่านัน้ จะถูกพิจารณาว่าเป็ นกาไรที่
ไม่มคี ุณภาพ เช่น ผลกาไรจากการประมาณการตามหลัก
บัญชี การขายสินทรัพย์และทาให้เกิดผลกาไร เป็ นต้น จาก
นิยามข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพกาไร หมายถึง
การวัดผลกาไรให้สะท้อนความเป็ นจริงทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
เป็ น การแสดงมู ล ค่ า ที่แ ท้จ ริง ของกิจ การปราศจากการ
บิดเบือนข้อมูล เพื่อประโยชน์ ในการนาข้อมูลกาไรไปใช้
ตัดสินใจทางธุรกิจ ทัง้ นี้มุมมองคุณภาพกาไรอาจแตกต่ าง
กันไปตามผู้มีส่วนได้เสียแต่ ละฝ่ าย เช่น ผู้ถือหุ้นหรือนัก
ลงทุนจะพิจารณาคุณภาพก าไรจากความน่ าเชื่อถือ ของ

ตัว เลขก าไรในงบการเงิน และมีรายการที่ผิดปกติป นอยู่
จานวนน้อย หรือในมุมมองของผู้สอบบัญชี คุณภาพกาไร
จะเกิดจากการจัดทางบการเงินทีถ่ ูกต้องตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน เป็ นต้น
สาหรับการวัดคุณภาพกาไรสามารถทาได้หลาย
วิธี ตัวอย่างเช่น Komutputipong (2014) กล่าวไว้ว่า ตาม
งานวิจยั ของ Fracis, LaFond, Olsson & Schipper (2004)
ได้แบ่งตัววัดคุณภาพกาไรออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1.) การวัด
คุณภาพกาไรโดยใช้ขอ้ มูลจากฐานบัญชี ได้แก่ คุณภาพ
ของรายการคงค้าง ความยังยื
่ นของกาไร ความสามารถใน
การพยากรณ์ และความสม่ าเสมอของกาไร และ 2.) การ
วัด คุ ณ ภาพก าไรโดยใช้ข้อ มูล จากฐานตลาดหลัก ทรัพ ย์
ได้แก่ ความเกี่ยวข้องกับราคาหุน้ ความระมัดระวัง ความ
ทัน เวลา เป็ นต้ น ทัง้ นี้ ลัก ษณะการวัด คุ ณ ภาพก าไร
ดังกล่าวยังคล้ายคลึงกับการวัดคุณภาพกาไรของ Pietro &
Alfred (2014) ที่แ บ่ ง กลุ่ ม การวัด คุ ณ ภาพก าไรออกเป็ น
4 กลุ่ ม ดัง นี้ 1.) การวัด คุ ณ ภาพก าไรโดยพิจ ารณาจาก
คุ ณ สมบัติข องก าไรตามอนุ ก รมเวลา ในเรื่อ งของความ
ยัง่ ยืน ของก าไร และความสามารถในการพยากรณ์ ของ
กาไร 2.) การวัดคุณภาพกาไรโดยใช้เกณฑ์ความสม่าเสมอ
ของก าไร 3.) การวัด คุ ณ ภาพก าไรโดยพิ จ ารณาจาก
รายการคงค้ า ง ในเรื่อ งรายการคงค้ า งที่ผิ ด ปกติ และ
คุณภาพของรายการคงค้าง และ 4.) การวัดคุณภาพกาไร
โดยพิจ ารณาจากความเกี่ย วข้อ งของข้อ มูล ในเรื่อ งค่ า
สัมประสิทธิการตอบสนองต่
อกาไรและความเกี่ยวข้องกับ
์
ราคาหุน้
นอกจากนี้ Boonlert-U-Thai & Sriboonnak (n.d.)
ได้ก ล่ า วไว้ว่ า ตัว ชี้ว ัด คุ ณ ภาพก าไรสามารถแบ่ ง ได้เ ป็ น
2 กลุ่ ม คือ 1.) คุ ณ ภาพก าไรที่ว ัด ค่ า จากข้อ มูล ทางด้าน
ตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความเกีย่ วข้องกับอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์และราคาหุน้ เป็ นต้น และ 2.) คุณภาพกาไร
ที่วดั ค่าจากข้อมูลทางการบัญชี เช่น คุณภาพของรายการ
คงค้าง ความยังยื
่ นของกาไร ความสามารถในการพยากรณ์
ของก าไร แนวโน้ ม ความสม่ า เสมอของก าไร และดัช นี
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน เป็ นต้น
จากแนวคิดเรื่องคุณภาพกาไรข้างต้น ทาให้ผู้วจิ ยั
สนใจศึกษาคุณภาพกาไรทีว่ ดั ผลโดยข้อมูลทางด้านตลาด
หลัก ทรัพ ย์ แ ละข้อ มู ล ทางการบัญ ชี เพื่อ ศึก ษาว่ า ก าไร
ขาดทุ น เบ็ด เสร็จ รวมสามารถอธิบ ายคุ ณ ภาพก าไรของ
กิจการได้ดกี ว่ากาไรขาดทุนสุทธิหรือไม่
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ลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จากรูปแบบงบกาไรขาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมทีเ่ ป็ นงบกาไรขาดทุนเป็ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทา
ให้เ กิด งานวิจยั ทัง้ ในและต่ างประเทศเพื่อ ศึก ษาว่า กาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบใหม่น้จี ะมีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน
ที่ม ากขึ้น จริง หรือ ไม่ อย่ า งเช่ น งานวิจ ัย ของ Dhaliwal,
Subramanyam & Trezevant (1999) ทีศ่ กึ ษากับบริษทั จด
ทะเบีย นในประเทศสหรัฐ อเมริก า จ านวน 11,348 กลุ่ ม
ตัวอย่าง ในช่วงปี ค.ศ. 1994 - 1995 เนื่องจาก The Financial
Accounting Standards Board ได้ออกมาตรฐานการบัญชี
ฉบับใหม่ในช่วงนัน้ คือ Statement of Financial Accounting
Standards no. 130 “Reporting Comprehensive Income”
ทาให้นักวิจยั ต้องการพิสูจน์ว่ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวม
สามารถอธิบ ายอัต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น หรื อ
พยากรณ์กระแสเงินสดในอนาคตได้ดกี ว่ากาไรขาดทุนสุทธิ
หรือไม่ ซึ่งผลการศึกษากลับไม่ พบความสัมพันธ์ดงั กล่าว
จะมีเพียงรายการกาไรขาดทุนทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงจากการ
วั ด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เผื่ อ ขายเท่ า นั ้ น ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ผลงานวิจยั
ยั ง สอดคล้ อ งกั บ Saeedi (2008) ที่ ศึ ก ษากั บ บริ ษั ท จด
ทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ตหะราน ประเทศอิห ร่ า น
จานวน 647 กลุ่มตัวอย่าง ในช่วงปี ค.ศ. 2001 ถึง 2003
ผลการศึกษาไม่พบว่ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมสามารถ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของกิ จ การที่ ว ั ด ค่ า โดย
ผลตอบแทนของหลัก ทรัพ ย์ แ ละราคาหุ้น ได้ดีก ว่ า ก าไร
ขาดทุ น สุ ท ธิ นอกจากนี้ งานวิ จ ั ย ของ Goncharov &
Hodgson (
) ยังพบว่าความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
ของนักลงทุนพิจารณาว่ากาไรขาดทุนสุทธิมคี วามสามารถ
ที่เ หนื อ กว่ า ก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ รวม ซึ่ง ได้ศึก ษากับ
บริษัทจดทะเบียนในทวีปยุโรปจานวน 16 ประเทศ ในปี
ค.ศ. 1991 - 2005 อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ของ Kanagaretnam,
Mathieu, & Shehata (2009) ได้ ท าศึ ก ษากั บ บริ ษั ท ใน
ประเทศแคนาดาที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ข อง
สหรัฐ อเมริ ก าช่ ว งปี ค.ศ. 1998 – 2003 จ านวนทัง้ สิ้น
75 บริษัท ผลการศึกษาพบว่ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและราคา
หุน้ ได้ดกี ว่ากาไรขาดทุนสุทธิ
ส่วนงานวิจยั ในไทย Promtong ( ) ได้ศกึ ษากับ
บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
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ส าหรับ งวดบัญ ชีส้ิน สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2548
ผลการศึกษาพบว่ารายการกาไรและขาดทุ นจากการวัด
มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายมีความสัมพันธ์กบั อัตรา
ผลตอบแทนของหุ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ
Kittimanasakul (2010) ที่ศึก ษากับ บริษัท จดทะเบีย นใน
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมการเงิ น ช่ ว งปี พ.ศ. 2542 - 2551
ผลการศึกษาพบว่ารายการกาไรขาดทุนจากการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันกับผลตอบแทนของหุน้ อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจยั
ของ Laeidtanakit (2004) พบว่ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ไม่ได้มคี วามสามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนมากกว่ากาไรขาดทุนสุทธิ โดยศึกษากับบริษัท
จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ในปี
พ.ศ. 2543-2545
กรอบแนวคิ ดในการศึกษา
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทา
ให้ เ กิด ค าถามว่ า ก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ รวมหรือ ก าไร
ขาดทุ น สุท ธิ ก าไรขาดทุ น ประเภทใดที่อ ธิบ ายคุ ณ ภาพ
กาไรได้ดกี ว่ากัน จึงเป็ นทีม่ าในการออกแบบกรอบแนวคิด
ในการศึกษาดังนี้
ตัวแปรอิ สระ
- กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม
- กาไรขาดทุนสุทธิ

ตัวแปรตาม
- คุณภาพกาไรวัดผลจาก
ข้อมูลทางตลาดหลักทรัพย์
- คุณภาพกาไรวัดผลจาก
ข้อมูลทางบัญชี

ตัวแปรควบคุม
- ขนาดของบริษทั
- ความเสีย่ งทางการเงินของบริษทั
- การเติบโตของบริษทั
- กระแสเงินสดกิจกรรมดาเนินงาน
- ประเภทอุตสาหกรรม
- การควบรวมตาแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับผูบ้ ริหาร
สูงสุด
- สัดส่วนกรรมการอิสระ
- ขนาดคณะกรรมการบริษทั
- คะแนนการกากับดูแลกิจการ

าพที่

แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา
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วิ ธีการวิ จยั
แหล่งข้อมูล
งานวิจยั นี้ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่
งบการเงิ น ประจ าปี ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (SET) โดยรวบรวมจาก
ฐานข้อมูล SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจยั คือ บริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี พ.ศ. 2554
ถึง 2560 โดยศึกษาจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้น กลุ่ม
ธนาคารและการเงิน และไม่ ร วมบริษัท ที่อยู่ในช่วง ้ื น ู
กิจการ ทัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ลือกมาจะต้องมีขอ้ มูลครบถ้วน
ทุ ก ตัว แปร จ านวนกลุ่ ม ตัว อย่ า งมีท งั ้ สิ้น 334 บริษัท ใน
ระยะเวลา 7 ปี หรือเท่ากับ 2,338 ปี บริษทั (Firms-year)

RETURNi,t = b0 + b1 (CIPi,t ) + b2 (SIZEi,t ) +
b3 (RISK i,t ) + b4 (GROWTHi,t ) + b5 (CFOi,t ) + b6 (IND) +
b7 (DUALITYi,t ) + b8 (BSIZEi,t ) + b9 (PINDi,t ) +
b10 (GoodCGi,t ) + εi,t

แบบจาลองที่ ตัวแปรอิสระวัดค่าจากกาไร
ขาดทุนสุทธิ และตัวแปรตามวัดค่าจากอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน
RETURNi,t = b0 + b1 (NIPi,t ) + b2 (SIZEi,t ) +
b3 (RISK i,t ) + b4 (GROWTHi,t ) + b5 (CFOi,t ) + b6 (IND) +
b7 (DUALITYi,t ) + b8 (BSIZEi,t ) + b9 (PINDi,t ) +
b10 (GoodCGi,t ) + εi,t

แบบจาลองที่ วัดความสามารถของกาไรในการอธิบาย
ราคาหุน้
แบบจ าลองที่ ตัว แปรอิส ระวัด ค่ า จากก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และตัวแปรตามวัดค่าจากราคาหุน้
PRICEi,t = b0 + b1 (CIPi,t ) + b2 (SIZEi,t ) +
b3 (RISK i,t ) + b4 (GROWTHi,t ) + b5 (CFOi,t ) + b6 (IND) +
b7 (DUALITYi,t ) + b8 (BSIZEi,t ) + b9 (PINDi,t ) +
b10 (GoodCGi,t ) + εi,t

การวิ เคราะห์ส ิ ติเชิ งพรร นา
ประกอบด้วยค่าเฉลีย่ (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median)
ค่าสูงสุด (Max) ค่าต่ าสุด (Min) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: SD)

แบบจ าลองที่ ตัว แปรอิส ระวัด ค่ า จากก าไร
ขาดทุนสุทธิ และตัวแปรตามวัดค่าจากราคาหุน้

การวิ เคราะห์ส ิ ติเชิ งอนุมาน
โดยใช้วธิ ี Panel Data Regression Models เนื่องจาก
ข้อ มูลที่ใ ช้ใ นการศึกษาเป็ น Panel Data ซึ่ง เป็ น ข้อ มูลที่
ผสมระหว่ า งข้อ มูล ภาคตัด ขวาง (Cross-sectional data)
และข้ อ มู ล อนุ ก รมเวลา (Time Series data) จึ ง ท าการ
ประมาณค่าแบบจาลองในการศึกษา แยกเป็ น 3 กรณี คือ
Pooled Effect Model, Fixed Effect Model และ Random
Effect Model เพื่อเป็ นการทดสอบความเหมาะสมในการ
เลือ กใช้แ บบจ าลองจึง ท าการทดสอบด้ว ยวิธี Hausman
Test ส าหรั บ แบบจ าลองที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จ ั ย มี ท ั ง้ หมด 3
แบบจาลอง ดังนี้

การวัดคุ าพกาไรโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชี
แบบจาลองที่ วัดความสามารถของกาไรในการอธิบาย
ดัชนีกระแสเงินสดจากการเนินงาน
แบบจ าลองที่ ตัว แปรอิส ระวัด ค่ า จากก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และตัวแปรตามวัดค่าจากดัชนีกระแส
เงินสดจากการดาเนินงาน

การวัด คุ าพก าไรโดยใช้ ข้ อ มู ล ทางด้ า นตลาด
หลักทรัพย์
แบบจาลองที่ วัดความสามารถของกาไรในการอธิบาย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
แบบจ าลองที่ ตัว แปรอิส ระวัด ค่ า จากก าไร
ขาดทุ น เบ็ด เสร็จ รวม และตัว แปรตามวัด ค่ า จากอัต รา
ผลตอบแทนจากการลงทุน

PRICEi,t = b0 + b1 (NIPi,t ) + b2 (SIZEi,t ) +
b3 (RISK i,t ) + b4 (GROWTHi,t ) + b5 (CFOi,t ) + b6 (IND) +
b7 (DUALITYi,t ) + b8 (BSIZEi,t ) + b9 (PINDi,t ) +
b10 (GoodCGi,t ) + εi,t

CFIi,t = b0 + b1 (CIPi,t ) + b2 (SIZEi,t ) +
b3 (RISK i,t ) + b4 (GROWTHi,t ) + b5 (CFOi,t ) + b6 (IND) +
b7 (DUALITYi,t ) + b8 (BSIZEi,t ) + b9 (PINDi,t ) +
b10 (GoodCGi,t ) + εi,t

แบบจ าลองที่ ตัว แปรอิส ระวัด ค่ า จากก าไร
ขาดทุนสุทธิ และตัวแปรตามวัดค่าจากดัชนีกระแสเงินสด
จากการดาเนินงาน
CFIi,t = b0 + b1 (NIPi,t ) + b2 (SIZEi,t ) +
b3 (RISK i,t ) + b4 (GROWTHi,t ) + b5 (CFOi,t ) + b6 (IND) +
b7 (DUALITYi,t ) + b8 (BSIZEi,t ) + b9 (PINDi,t ) +
b10 (GoodCGi,t ) + εi,t
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แบบจาลองที่ วัดคุณภาพกาไรโดยใช้ขอ้ มูลทางบัญชี
ด้วยดัชนีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน ซึ่งถือเป็ นการ
เปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างกาไรขาดทุนสุทธิท่กี ิจการ
ท ามาหาได้ ต ามปกติ ธุ ร กิจ กับ กระแสเงิน สดจากการ
ดาเนินงานหลักของธุรกิจ โดยหากจานวนเงินทัง้ สองค่านี้
อยู่ในระดับทีใ่ กล้เคียงกัน นัน่ แสดงให้เห็นถึงความเป็ นไป
ได้ทก่ี าไรจะเกิดขึน้ จากการดาเนินงานอย่างแท้จริงและถือ
เป็ นก าไรที่มีคุ ณ ภาพ (Toommanon,
) แสดงการ
คานวณได้ดงั นี้

RETURN = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
PRICE = ราคาหุน้
CFI
= ดัชนีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
CIP
= กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
NIP
= กาไรขาดทุนสุทธิ
SIZE
= ขนาดของบริษทั
RISK
= ความเสีย่ งทางการเงินของบริษทั
GROWTH = การเติบโตของบริษทั
CFO
= กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
IND
= ประเภทอุตสาหกรรม
DUALITY = การควบรวมตาแหน่ง
BSIZE = ขนาดคณะกรรมการบริษทั
PIND
= สัดส่วนกรรมการอิสระ
GoodCG = คะแนนการกากับดูแลกิจการ
i
= จานวนบริษทั ทีต่ อ้ งการศึกษา
t
= จานวนข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาศึกษา
ε
= ค่าความคลาดเคลือ่ น (Error Term)

CFIi,t =

CFOi,t
EBITDAi,t

โดยที่ CFIi,t คือ ดัชนีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
CFOi,t

คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

EBITDAi,t

การกาหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรอิ สระ
ในแบบจ าลองที่ 1, 2 และ 3 วั ด ค่ า จากก าไรขาดทุ น
เบ็ด เสร็จ รวมและก าไรขาดทุ น สุ ท ธิ ทัง้ นี้ จ านวนก าไร
ขาดทุนดังกล่าวของแต่ ละบริษัทย่อมมีความแตกต่างกัน
ผูว้ จิ ยั จึงใช้จานวนหุน้ ณ วันต้นงวดคูณด้วยราคาตลาดของ
หุน้ ณ วันต้นงวดเป็ นตัวหารเพื่อปรับค่ากาไรแต่ละประเภท
และแต่ละกิจการ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Saeedi (2008)
Dhaliwal et al. (1999) และ Thadakul (2014)
ตัวแปรตาม
. แบบจาลองที่ และ วัดคุณภาพกาไรโดยใช้ข้อมูล
ทางด้านตลาดหลักทรัพย์ มีวธิ กี ารคานวณดังนี้
1.1 อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน อ้า งอิง สูต ร
การคานวณจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = อัตรากาไรขาดทุนจาก
ส่วนต่างราคา + อัตราเงินปั นผลตอบแทน
โดยที่ อัตรากาไรขาดทุนจากส่วนต่างราคา
คานวณได้จาก
ราคาปิ ดของหุน้ i,t x จานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายi,t
-1
ราคาปิ ดของหุน้ i,t-1 x จานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายi,t-1
1.2 ราคาหุ้ น วัด ค่ า โดย ราคาหุ้ น เฉลี่ย คู ณ ด้ว ย
จานวนหุ้นและปรับลดด้วยมูลค่าตลาดของหุ้นทัง้ หมด ณ
วันต้นงวด

คือ กาไรขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่าย

ตัวแปรควบคุม
1. ขนาดของบริษทั วัดค่าจากลอการิทมึ ของยอดสินทรัพย์
รวม
2. ความเสีย่ งทางการเงินของบริษัท วัดค่าโดยอัตราส่วน
หนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
3. การเติบโตของบริษัท วัดค่าโดยการเปลี่ยนแปลงของ
ยอดขายปี ปั จจุ บ ั น เที ย บกั บ ยอดขายปี ก่ อ นหารด้ ว ย
ยอดขายปี ก่อน
4. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน วัดค่าโดยกระแส
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานปี ปัจจุบ ันหารด้วยสินทรัพย์
รวมปี ก่อน
5. ประเภทอุตสาหกรรม กาหนดเป็ นค่า Dummy เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมไม่
เท่ากัน อีกทัง้ สภาพแวดล้อมและลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมก็มคี วามแตกต่างกัน
6. การควบรวมต าแหน่ ง ระหว่ า งประธานกรรมการกับ
ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ก าหนดเป็ นค่ า Dummy โดยบริ ษั ท ที่
ประธานกรรมการไม่ได้ดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารสูงสุดให้ค่า
เท่ า กับ 0 ส่ว นบริษัท ที่ป ระธานกรรมการดารงต าแหน่ ง
ผูบ้ ริหารสูงสุดให้ค่าเท่ากับ 1
7. สัดส่วนกรรมการอิสระ วัดค่าโดยจานวนกรรมการอิสระ
หารด้วยจานวนของคณะกรรมการทัง้ หมด
8. ขนาดคณะกรรมการบริษทั วัดค่าจากจานวนคณะกรรมการ
ทัง้ คณะ
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9. คะแนนการกากับดูแลกิจการ กาหนดเป็ นค่า Dummy โดย
บริษทั ทีไ่ ม่ได้รบั คะแนนการกากับดูแลกิจการให้ค่าเท่ากับ
0 ส่วนบริษทั ทีไ่ ด้รบั คะแนนการกากับดูแลกิจการในระดับดี
เลิศ ดีมาก และดีให้ค่าเท่ากับ 1

ลการศึกษา
ประกอบไปด้วยผลการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปร (Correlation) และการวิเคราะห์การ
ถดถอย (Regression Analysis) ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลการวิ เคราะห์ส ิ ติเชิ งพรร นา
จากตารางที่ 1 พบว่า อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Stock Return) มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่รี อ้ ยละ 28 ในขณะที่
ราคาหุ้น (Stock Price) มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.23 ดัชนีกระแส
เงินสดจากการดาเนินงาน (Cash Flow Index) มีค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 0.52 เท่า นอกจากนี้ ยังพบค่าเฉลีย่ ของกาไรขาดทุน
สุทธิ (Net Income) อยู่ท่ี 1,525 ล้านบาท โดยมีค่าสูง สุด
อยู่ ท่ี 185,000 ล้ า นบาท และต่ า สุ ด อยู่ ท่ี ข าดทุ น สุ ท ธิ
31,590 ล้านบาท ในทานองเดียวกัน พบค่าเฉลีย่ ของกาไร
ขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม (Total Comprehensive Income)
เท่ากับ 1,572 ล้านบาท ซึ่งไม่แตกต่างจากกาไรสุทธิมาก
นัก โดยมีค่าสูงสุดอยู่ท่ี 145,000 ล้านบาท และต่ าสุดอยู่ท่ี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 15,573 ล้านบาท

ลการวิ เคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของตัว
แปร
จากตารางที่ 2 เป็ น การวิเ คราะห์ค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทีใ่ ช้ศกึ ษา ตัวแปรตาม และตัว
แปรควบคุมในทุกๆ แบบจาลอง พบว่าตัวแปรดังกล่าวมีค่า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (r) ทีไ่ ม่ใกล้เคียง 1 หรือ -1 ดังนัน้
สามารถสรุปได้ว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั อย่างไม่
แน่ น แ ้ น หรือ ไม่มีค วามสัมพันธ์ก ัน อย่า งใกล้ชิดจนมาก
เกินไป และจะไม่ก่อให้เกิดปั ญหา Multicollinearity ในการ
วิเคราะห์สมการถดถอย
ลการวิ เคราะห์การ ด อย
การวิเคราะห์การถดถอยในตารางที่ 3 ถึง ตารางที่
5 ได้ ผ ลการศึก ษาออกมาในทิศ ทางเดีย วกัน ไม่ ว่ า จะ
ท ดสอ บ โ ดย ใ ช้ วิ ธี Pooled Effect Model, Fixed Effect
Model หรือ Random Effect Model ก็ตาม แต่ในงานวิจยั นี้
ได้นาเสนอผลการศึกษาเฉพาะวิธี Fixed Effect Model ซึง่
เป็ นผลมาจากการทดสอบ Hausman Test ที่พ บค่ า Pvalue มีค่าเท่ากับ 0.000 เป็ นการแสดงสมมติฐานหลักทีว่ ่า
Random Effects Model เป็ นแบบจาลองทีเ่ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพถูกปฏิเสธ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
กล่าวคือ การประมาณค่าโดยใช้ Fixed Effects Model เป็ น
วิธีท่ีเ หมาะสมที่ สุ ด ในการประมาณแบบจ าลองที่ใ ช้ใ น
การศึกษา

ตารางที่ 1 Descriptive Statistic
Stock Return
Stock Price
Cash Flow Index (Times)
OCI (Million Baht)
Net Income (Million Baht)
Total Comprehensive Income (Million Baht)
Total Asset_Firm Size (Million Baht)
D/E Ratio_Risk (Times)
Sale Growth (%)
Operating Cash Flow (Million Baht)
CEO Duality (Dummy 1,0)
No. Board of Director (Person)
Proportions of Independent Directors (%)
CG Score (Dummy 1,0)

0.28
1.23
0.52
61
1,525
1,572
27,723
1.17
14%
2,683
0.14
10.34
40%
0.71
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0.06
1.05
0.71
0.11
183
194
4,448
0.81
4%
248
0
10.00
38%
1.00

16.21
33.93
71.11
39,425
185,000
145,000
2,230,000
28.87
4,225%
306,000
1.00
21.00
85%
1.00

-0.89
0.23
-45.44
-40,523
-31,590
-15,573
74
0.01
-97%
-10,215
0
5.00
7%
0

0.99
1.08
4.27
2,190
7,956
7,978
121,000
1.47
120%
15,292
0.35
2.52
9%
0.46
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ตารางที่ Simple Correlation
CIP
NIP
SIZE
RISK
GROWTH
CFO
IND
DUALITY
BSIZE
PIND
GoodCG

0.247
0.245
0.289
-0.015
0.077
0.027
*Yes
0.012
-0.055
0.029
-0.060

CIP
NIP
SIZE
RISK
GROWTH
CFO
IND
DUALITY
BSIZE
PIND
GoodCG

0.163
0.163
0.184
-0.006
0.057
-0.031
*Yes
0.030
-0.061
-0.027
-0.103

CIP
0.011
NIP
0.013
SIZE
0.029
RISK
0.002
GROWTH -0.068
CFO
0.124
IND
*Yes
DUALITY -0.003
BSIZE
0.019
PIND
0.031
GoodCG 0.006

* ไม่พบปั ญหา Multicollinearity ในตัวแปรควบคุมประเภทอุตสาหกรรม

ตารางที่ Comparative ability of Total comprehensive
income and Net income on Return
ตัวแปร
อิ สระ
Intercept -0.535 0.114 -0.540 0.111
CIP or
1.120 **0.000
NIP
1.117 **0.000
SIZE
0.593 **0.000
0.594 **0.000
RISK
0.060 **0.002
0.060 **0.002
GROWTH 0.031 0.061
0.032 0.057
CFO
0.453 **0.007
0.445 **0.008
IND
Yes
Yes
DUALITY 0.067 0.566
0.084 0.474
BSIZE
-0.003 0.893 -0.002 0.925
PIND
0.102 0.780
0.109 0.767
GoodCG -0.103 0.126 -0.108 0.109
No. Cross-Sections
334
334
Adjusted r-square
0.1980
0.1956
Dependent Variable : Stock Return
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่ า งก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม (ซึ่ ง ก าไรขาดทุ น
ประเภทนี้ได้รวมรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไว้ด้วย)
กับ อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น พบว่ า Adjusted
r-square เท่ากับ 19.80 และพบว่ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ในขณะที่ ผ ลการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่ างกาไรขาดทุนสุทธิ (ซึ่งกาไรขาดทุน
ประเภทนี้ไม่ได้รวมรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น) กับ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่า Adjusted r-square
เท่ากับ 19.56 และพบว่ากาไรขาดทุนสุทธิมคี วามสัมพันธ์
เชิ ง บวกกั บ อั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น อย่ า งมี
นั ย ส าคัญ เช่ น เดีย วกัน แต่ เ มื่อ น าค่ า Adjusted r-square
ของทัง้ สองแบบจาลองมาเทียบกันจะพบว่ากาไรขาดทุน
เบ็ด เสร็จ รวมสามารถอธิบ ายอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนได้ดกี ว่ากาไรขาดทุนสุทธิเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้
ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (Coefficient) ของตัวแปรกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมก็มากกว่าตัวแปรกาไรขาดทุนสุทธิ
เพียงเล็กน้อยเช่นกัน
ตารางที่ Comparative ability of Total comprehensive
income and Net income on Price
ตัวแปร
อิ สระ
Intercept
1.526 0.000
1.525 0.000
CIP or
NIP
0.903 **0.000
0.846 **0.000
SIZE
0.435 **0.000
0.436 **0.000
RISK
0.047 **0.034
0.047 **0.035
GROWTH 0.007 0.704
0.008 0.689
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ตัวแปร
อิ สระ
CFO
0.077 0.684
IND
Yes
DUALITY 0.350 **0.009
BSIZE
-0.021 0.471
PIND
-1.462 **0.000
GoodCG -0.238 **0.002
No. Cross-sections
334
Adjusted r-square
0.1199
Dependent Variable : Stock Price

0.069 0.716
Yes
0.363 **0.007
-0.020 0.488
-1.465 **0.000
-0.242 **0.002
334
0.1195

จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมกับราคาหุน้ พบว่ากาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้น
อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ในท านองเดีย วกัน ผลการวิเ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างกาไรขาดทุนสุทธิกบั ราคาหุ้น ก็พบ
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกเช่ น เดี ย วกั น แต่ เ มื่ อ ท าการ
เปรียบเทียบ Adjusted r-square ของทัง้ สองแบบจาลองนี้
จะพบว่ า Adjusted r-square ของแบบจ าลองที่ใ ช้ ก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (11.99%) มีค่ามากกว่า Adjusted rsquare ของแบบจาลองที่ใช้ก าไรขาดทุ นสุทธิ (11.95%)
เพีย งเล็ก น้ อ ย ประกอบกับ ค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์
(Coefficient) ของตั ว แปรก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมก็
มากกว่ า ตัว แปรก าไรขาดทุ น สุ ท ธิเ พีย งเล็ก น้ อ ย ดัง นัน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสามารถอธิบายราคาหุน้ ได้ดกี ว่า
กาไรขาดทุนสุทธิเพียงเล็กน้อยเช่นกัน
ตารางที่ Comparative ability of Total comprehensive
income and Net income on CFI
ตัวแปร
อิ สระ
Intercept
-1.610 0.304 -1.608 0.305
CIP or NIP 0.198 0.645 0.179 0.684
SIZE
0.056 0.689 0.057 0.687
RISK
0.058 0.516 0.058 0.521
GROWTH -0.340 **0.000 -0.340 **0.000
CFO
3.873 **0.000 3.874 **0.000
IND
Yes
Yes
DUALITY
0.555 0.308 0.559 0.306

ตัวแปร
อิ สระ
BSIZE
0.083 0.484
PIND
2.514 0.135
GoodCG
-0.284 0.359
No. Cross-sections
334
Adjusted r-square
0.0168
Dependent Variable : CFI

0.083
2.518
-0.284

0.486
0.135
0.359
334
0.0167

จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและกาไรขาดทุนสุทธิกบั
ดัชนีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน ผลการศึกษาไม่พบ
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งกาไรขาดทุ น ทัง้ สองประเภทนี้กบั
คุ ณ ภาพก าไรที่ว ัด ค่ า ด้ ว ยดัช นี ก ระแสเงิน สดจากการ
ดาเนินงาน และพบว่า Adjusted r-square มีเพียง 1.70%
เท่านัน้

อ ิ ปราย ลการศึกษา
จากวัต ถุ ป ระสงค์ข องงานวิจ ัย และผลการศึก ษา
สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
ความสามาร ของก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ รวมกับ
กาไรขาดทุนสุทธิ ในการอธิ บายคุ าพกาไรที่ วดั ล
โดยใช้ขอ้ มูลทางด้านตลาดหลักทรัพย์
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแบบจาลองที่ 1 และ 2
พบว่ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมสามารถอธิบายคุณภาพ
กาไร (วัดผลด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนและราคาหุน้ )
ได้ดีกว่ากาไรขาดทุนสุทธิเพียงเล็กน้ อย และเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ทัง้ นี้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน ที่กาหนดให้บริษทั
แสดงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึง่ ตรงตามแนวคิดรวมหมด
ทุกอย่าง (The All-Inclusive Concept of Income) กล่าวคือ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้จะแสดงผลการดาเนินงานของ
กิจการทัง้ เหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการดาเนินงานหลักของ
ธุ ร กิ จ และเหตุ ก ารณ์ อ่ื น ๆ ที่ ท าให้ มู ล ค่ า ของกิ จ การ
เปลี่ยนแปลงไป จะเห็นได้ว่าการนาเสนองบกาไรขาดทุน
เบ็ด เสร็จ ช่ ว ยเพิ่ม ประโยชน์ ใ นการตัด สิน ใจของผู้ใ ช้ง บ
การเงิน มากกว่ า งบก าไรขาดทุ น ตามแนวคิด แบบเดิม
เพราะผู้ใช้งบการเงินสามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สิน ทรัพ ย์สุท ธิใ นกิจ การนัน้ ๆ อย่ า งครบถ้ว นทุ ก ๆ มิติ
นอกจากนี้ ผลงานวิ จ ัย ยัง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของ
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Kanagaretnam et al. (2009) Promtong (2007) แ ล ะ
Kittimanasakul (2010) อย่ า งไรก็ต าม ผลการศึก ษาได้
ขัด แย้ ง กับ งานวิ จ ัย ของ Saeedi (2008) Goncharov &
Hodgson (2008)Kabir & Lasward (2011) Laeidtanakit
(2004) และ Thadakul (2014) ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะความ
แตกต่ างกันของข้อมูลในแต่ละประเทศ และระยะเวลาใน
การเก็บข้อมูลในอดีตสาหรับงานวิจยั ในประเทศไทยมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมค่อนข้างน้อย
นอกจากนี้ ยังพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างตัว
แปรควบคุมทางด้านขนาดของบริษัทกับคุณภาพกาไรที่
วัดผลด้วยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุ นและราคาหุ้น
การที่บริษัทขนาดใหญ่มกั มีราคาหุ้นทีส่ ูงกว่าบริษัทขนาด
เล็ก เนื่ อ งจากบริษั ท ขนาดใหญ่ ม ัก เป็ น บริษัท ที่มีค วาม
มันคงทางการเงิ
่
น มีช่อื เสียงมาเป็ นเวลานาน จึงเป็ นทีส่ นใจ
ของนักลงทุน ซึ่งนักลงทุนเหล่านี้เป็ นแรงผลักดันสาคัญที่
ทาให้ตลาดหลักทรัพย์มกี ารเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจ ัยของ Songphatanayothin (2015)
Martani, Mulyono, & Khairurizka (2009) แ ล ะ Taani &
Banykhaled (2011)
อีกทัง้ ยังพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างตัวแปร
ควบคุมด้านความเสีย่ งของบริษทั กับอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนและราคาหุน้ เนื่องจากบริษทั ทีม่ นี โยบายในการ
จัด หาเงิน ทุ น โดยการก่ อ หนี้ เ ป็ น ส่ว นใหญ่ จะน าเงิน ทุ น
ดังกล่าวมาใช้ในการสนับสนุ นการเติบโตของธุรกิจในระยะ
ยาวเพื่อสร้างกาไรกลับเข้ามาสู่กจิ การ ส่งผลให้การดาเนิน
ธุ ร กิ จ เป็ นไปอย่ า งราบรื่ น และสามารถสร้ า งอั ต รา
ผลตอบแทนให้ ก ั บ นั ก ลงทุ น และราคาหุ้ น ได้ สู ง ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ัย ของ Martani et al. (2009) และ
Taani & Banykhaled (2011)
ในแบบจาลองทีศ่ กึ ษาความสามารถในการอธิบาย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุ น ได้พบความสัมพันธ์เชิง
บวกระหว่ า งตัว แปรควบคุ ม ทางด้า นกระแสเงิน สดจาก
กิจกรรมดาเนินงานกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ซึง่
สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ Martani et al. (2009) ที่พ บ
ความสัมพันธ์เชิงบวกแต่ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ แต่ขดั แย้ง
กับงานวิจยั ของWorasonthon & Jangkloy (2015)
ในแบบจาลองทีศ่ กึ ษาความสามารถในการอธิบาย
ราคาหุน้ ได้พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการควบรวม
ตาแหน่ งระหว่างประธานกรรมการและผู้บริหารสูง สุด กับ
ราคาหุน้ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาได้พบว่า หากบริษทั มี
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สัดส่วนกรรมการอิสระที่มากจะสามารถควบคุมราคาหุ้น
ไม่ให้สูงจนเกินไป โดยให้ราคาหุ้นที่แสดงสะท้อนภาพที่
แท้จริงของกิจการ และพบว่าตัวแปรทางด้านคะแนนการ
ก ากับ ดู แ ลกิ จ การมี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง ลบกับ ราคาหุ้ น
กล่าวคือ บริษัทที่มกี ารกากับดูแลกิจการที่ไม่ดมี กั มีราคา
หุน้ ทีส่ งู เนื่องจากบริษทั ทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี อาจมีการจัดการกาไรโดยการแสดงตัวเลขทาง
การเงินที่ดูดจี นเกินไป ซึ่งเป็ นการจูงใจให้นักลงทุนหันมา
ลงทุนในกิจการส่งผลให้ราคาหุน้ สูงตามไปด้วย อย่างไรก็
ตาม ผลการวิจยั นี้ยงั คงต้องทาการศึกษาในมุ มมองอื่นและ
ปั จจัยอื่นต่อไป ทัง้ นี้ ผลงานวิจยั ได้สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Bauer, Guenster, & Otten (2004)
ความสามาร ของก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ รวมกับ
กาไรขาดทุนสุทธิ ในการอธิ บายคุ าพกาไรที่ วดั ล
โดยใช้ข้อมูลทางการบัญชี
ผลการศึ ก ษาในแบบจ าลองที่ 3 กลั บ ไม่ พ บ
ความสัมพันธ์ระหว่างกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมและกาไร
ขาดทุนสุทธิกบั ดัชนีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน และ
ไม่ เ ป็ น ไปตามสมมติฐ านที่ตัง้ ไว้ ที่เ ป็ น เช่ น นี้ เ พราะว่ า
รายการกาไรขาดทุน ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ประกอบไป
ด้วยการรับรูร้ ายการทีเ่ กิดขึน้ จริง และการรับรูร้ ายการทีย่ งั
ไม่ได้เกิดขึน้ จริง อีกทัง้ มีรายการคงค้างตามหลักการบัญชี
เพื่อ ให้ตัว เลขผลการด าเนิ น งานของกิจ การแสดงอย่ า ง
ถูกต้องตามแต่ละงวด ในขณะทีด่ ชั นีกระแสเงินสดจากการ
ด าเนิ น งานจะเป็ น การพิจ ารณาอยู่บ นพื้น ฐานที่ว่ า ก าไร
ขาดทุ น ที่ดีต้ อ งปราศจากรายการคงค้ า งและควรมีค่ า
ใกล้เคียงกับกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน ดังนัน้ เมื่อ
นาตัวเลขกาไรขาดทุนดังกล่าวมาศึกษาความสัมพันธ์กบั
ดัช นี ก ระแสเงิ น สดจากการด าเนิ น งานอาจไม่ มีค วาม
เกีย่ วข้องกันจึงไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อย่างไรก็ตาม ได้พบความสัมพันธ์เชิง ลบระหว่าง
ตัว แปรควบคุ ม ทางด้ า นการเติ บ โตของบริษั ท กับ ดัช นี
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน เนื่องจากบริษัทที่มกี าร
เติบโตสูงมักสร้างผลกาไรได้สงู ด้วยเช่นกัน และจะนาผล
กาไรทีท่ ามาหาได้ไปลงทุนในโครงการใหม่ หรือขยายธุรกิจ
ในรูปแบบต่าง ๆ หรือลงทุนทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่ลดลง
นอกจากนี้ ยังพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมดาเนินงานซึ่งเป็ นตัวแปรควบคุมกับดัชนี
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กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน เนื่องจากตัวแปรทัง้ สอง
ตัวนี้ถูกพิจารณาอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Richardson (2003) Toommanon (2000)และ
Tansuwan (2013)

การศึกษากลับไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างกาไรขาดทุนทัง้
สองรูปแบบนี้กบั ดัชนีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน อาจ
เป็ นเพราะคุณภาพกาไรทีว่ ดั ด้วยวิธนี ้ีไม่เหมาะสมกับตัว
แปรทีส่ นใจศึกษา

สรุป ลการศึกษา

ข้อเสนอแนะในงานวิ จยั ครัง ดั ไป

งานวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมกับกาไรขาดทุนสุทธิใน
การอธิบายคุณภาพกาไร กลุ่มประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา
คือ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) ช่ ว งปี พ.ศ. 2554 ถึ ง 2560 จ านวนทั ง้ สิ้ น 334
บริษัท ในช่ ว งเวลา 7 ปี หรือ เท่ า กับ 2,338 ปี บ ริษัท ผล
การศึกษาพบว่ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมสามารถอธิบาย
คุณภาพกาไรทีว่ ดั ด้วยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและ
ราคาหุ้น ได้ดกี ว่ากาไรขาดทุนสุทธิเพียงเล็กน้อย ทัง้ นี้ยงั
สอดคล้องกับแนวคิดการนาเสนองบกาไรขาดทุนแบบรวม
หมดทุกอย่าง ทีจ่ ะทาให้ผใู้ ช้งบการเงินได้รบั ทราบข้อมูลทัง้
ทีเ่ ป็ นผลการดาเนินงานหลัก และกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
ครบถ้ ว น ซึ่ ง จะมี ป ระโยชน์ ใ นการติ ด สิน ใจทางธุ ร กิจ
มากกว่ า งบก าไรขาดทุ น แบบเดิ ม อย่ า งไรก็ ต าม ผล

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ หน้า อาจเพิม่ เป็ น
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมธนาคารและการเงิ น โดยอาจศึก ษา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารและการเงิน
กับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร นอกจากนี้ การศึกษาครัง้ ถัดไปอาจวัดคุณภาพ
ก าไรโดยใช้ ตั ว แปรอื่ น ๆ เช่ น ความสามารถในการ
พยากรณ์ของกาไร ความสม่าเสมอของกาไร ความทันต่อ
เวลา คุ ณ ภาพของรายการคงค้า ง การใช้อ ัต ราส่ว นทาง
การเงินวัดคุณภาพกาไร เป็ นต้น
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