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บทคัดย่อ 

 
เน่ืองจากมาตรฐานการบัญชีได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนอผลการดําเนินงานของ

กิจการจากการนําเสนอในรูปแบบงบกําไรขาดทุนเป็นการนําเสนอในรูปแบบของงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้งบการเงินได้นําเสนอข้อมูลได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมมากข้ึน 
อันมีประโยชน์ต่อการนําข้อมูลในงบการเงินไปใช้ในการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งการศึกษา
ค้นคว้าอิสระฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ในองค์ประกอบของงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (P&L & OCI) กับผลการดําเนินงานในอนาคตของกิจการ รวมถึงการศึกษาความสําคัญของ
องค์ประกอบในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (P&L & OCI) ต่อมุมมองของนักลงทุนที่ว่านักลงทุนได้ให้
ความสําคัญต่อองค์ประกอบดังกล่าวได้ถูกต้องหรือไม่ อันนํามาซึ่งประโยชน์ในการทํากําไรจาก
ผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรต่างๆของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา
จากฐานข้อมูล SETSMART ต้ังแต่ปี 2554 ถึง 2557 โดยมีจํานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 650 ตัวอย่าง  

ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ พบว่า รายการกําไรและขาดทุนในปัจจุบัน (P&Lt) มีความสามารถ
ในการพยากรณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตของกิจการ (CIt+1) ได้อย่างมีนัยสําคัญที่ความเช่ือมั่นที่ 
0.01 แต่ไม่พบว่ารายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในปัจจุบัน (OCI t) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ
กับผลการดําเนินงานในอนาคตของกิจการ (CIt+1) สําหรับมุมมองของนักลงทุนซึ่งเปรียบเทียบ
ความสามารถในการพยากรณ์ของแต่ละองค์ประกอบ (P&L & OCI) กับการประเมินมูลค่าของกิจการ
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ในแต่ละองค์ประกอบจากนักลงทุน ผลที่ได้ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ สรุปได้ว่านัก
ลงทุนประเมินมูลค่าของกิจการได้อย่างถูกต้องตามความสามารถในการพยากรณ์ผลการดําเนินงานใน
อนาคตที่แต่ละองค์ประกอบมีอยู่ 
 
คําสําคัญ : งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน, ผลตอบแทนส่วนเกิน 
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ABSTRACT 

 
The accounting standard has changed the presentation of the Company's 

performance from statement of income to statement of comprehensive income. The 
objective is to present financial information more sufficiently and appropriately which 
is useful to make a deciscion of stakeholders. The independent study aims to 
investigate the relationship of components of comprehensive income (P&L & OCI) 
and future performance including studying the important of comprehensive income 
(P&L & OCI) on the perspective of investors which are correct or not which bring 
benefit to abnormal return. Researcher collects data during 2011 to 2014 from 
SETSMART and there are 650 samples in this study. 

The results of an independent study found that profit and loss in current year 
(P&Lt) can predict the future performance of the Company (CIt+1) with significant 
confidential level at 0.01. However, the results showed that other comprehensive 
income in current year (OCIt) doesn’t significantly correlate to the future performance 
of the Company (CIt+1). For the view of investors, which compared the ability to 
prediction with the valuation of the Company of each component (P&L & OCI), there 
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were not significantly different. Therefore, it can be concluded that investors 
evaluate the value of firm accurately along with ability to prediction of future 
performance of each component. 
 

Keywords : statement of comprehensive income, other comprehensive income, 
abnormal return 
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กิตติกรรมประกาศ 
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ปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้
การดูแลและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ท้ายที่สุดน้ีผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และครอบครัวที่คอยให้กําลังใจและให้
การสนับสนุนตลอดมา ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่า การศึกษาค้นคว้าอิสระน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
สนใจและผู้เก่ียวข้องไม่มากก็น้อย หากมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดประการใดในงานวิจัยฉบับน้ี 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคญัของงานวิจัย 

 
งบการเงินได้ถูกจัดทําข้ึนเพ่ือการรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลของ

กิจการ นโยบายการบัญชีต่างๆที่สําคัญที่กิจการใช้ ที่มาของตัวเลขจากการประมาณการ และ
เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงเหตุการณ์สําคัญที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยที่การนําเสนอ
และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอจะทําให้งบการเงินมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ อันมีประโยชน์
ต่อผู้ใช้งบการเงินในทุกๆด้าน เน่ืองจากผู้ใช้งบการเงินแต่ละคนมีจุดประสงค์และความต้องการใน
ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป (IFRS, 2008) เช่น เจ้าหนี้สนใจความสามารถในการชําระหน้ีของกิจการ 
นักลงทุนสนใจในตัวเลขกําไรและขาดทุนเพ่ือนําไปประเมินความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของ
กิจการ เป็นต้น เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีเร่ิมเข้ามามีบทบาทมากย่ิงขึ้น การทําสัญญาซื้อขายและ
การให้บริการกันระหว่างประเทศสามารถทําได้โดยใช้เวลาเพียงไม่นาน จึงก่อให้เกิดธุรกิจหลากหลาย
ประเภท และธุรกรรมที่มีความสลับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ จากราคาทุนเดิมที่มีความถูกต้องและมีความ
เหมาะสมแล้วในอดีต กลับกลายเป็นในปัจจุบันราคาทุนเดิมไม่สามารถสะท้อนฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานของกิจการได้อีกต่อไป เป็นเหตุให้คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ (IASB) ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีอยู่อย่างต่อเน่ือง โดยมีความต้ังใจที่
จะนําหลักมูลค่ายุติธรรมมาวัดมูลค่าในทุกรายการท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน เพ่ือให้งบการเงินสะท้อน
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงของกิจการ และในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 
คณะกรรมการมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศได้ปรับปรุงมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ (IAS) ฉบับ
ที่ 1 เร่ืองการนําเสนองบการเงิน โดยใจความหลัก คือ การกําหนดให้กิจการต้องเปิดเผยและนําเสนอ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมีเน้ือหากําหนดให้กิจการต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนองบ
การเงิน จากในอดีตการนําเสนอผลการดําเนินงานในงบการเงินจะถูกรายงานอยู่ในงบกําไรขาดทุน 
โดยมีบรรทัดสุดท้ายแสดงรายการกําไรขาดทุนสุทธิจากการประกอบกิจการ แต่เมื่อมาตรฐานบัญชี
ระหว่างประเทศ (IAS) ฉบับที่ 1 เร่ืองการนําเสนองบการเงินได้ประกาศใช้ ผู้มีหน้าที่จัดทํางบการเงิน
ต้องรายงานผลการดําเนินงานอยู่ในรูปแบบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมีบรรทัดสุดท้ายแสดง
รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม การนําเสนอผลการดําเนินงานของกิจการในรูปแบบของงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จน้ัน จะทําให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม และสามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์
ประกอบการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ดีมากขึ้นกว่างบกําไรขาดทุนแบบเดิม (Firescu, 2015)  
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ความแตกต่างระหว่างงบกําไรขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ อยู่ที่การนําเสนอรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเพ่ิมเติมต่อท้ายรายการกําไรและขาดทุน
จากการดําเนินงานหลักของกิจการ โดยรายการกําไรและขาดทุน หมายถึง รายการผลสุดท้ายของ
รายได้หักด้วยค่าใช้จ่าย ไม่รวมส่วนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รายการกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน หมายถึง ผลกําไรและขาดทุน รวมถึงรายการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาดของงบ
การเงิน ที่ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับต่างๆ ไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้รายการเป็นส่วนหน่ึงของ
รายการกําไรและขาดทุนได้ และรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม คือ ผลการเปลี่ยนแปลงในส่วน
ของเจ้าของจากรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากผลการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าที่
เกิดขึ้นจากรายการของผู้เป็นเจ้าของโดยตรง (Deloitte, n.d.) 

งานวิจัยในอดีตพบว่ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลตอบแทนจาก
ราคาหลักทรัพย์ (Jones & Smith, 2011) และการนําเสนอผลการดําเนินงานของกิจการโดยการ
แยกแสดงรายการกําไรและขาดทุน และรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในรูปแบบของงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จน้ัน ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนมากกว่าการแสดงรายการกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนของเจ้าของ (Firescu, 2015)  ทําให้นักลงทุนทราบถึงผลการดําเนินงานหลักของ
กิจการและรายการกําไรและขาดทุนที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติของกิจการที่มีผลให้ส่วนของเจ้าของได้
เปลี่ยนแปลงไปในรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ ตลอดจนสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปประเมินราคา
หลักทรัพย์ของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Devalle & Magarini, 2012)  

จากการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศในเรื่องน้ี ทําให้สภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) มีการประกาศบังคับให้จัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จใน
ประเทศไทยโดยใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 
เป็นต้นไป (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553) ซึ่งถือเป็นเร่ืองใหม่ของการบัญชีใน
ประเทศไทย จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาถึงประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนอ
ผลการดําเนินงานด้วยงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต่อความสามารถในการพยากรณ์ผลการดําเนินงานใน
อนาคต รวมถึงการศึกษาความสําคัญขององค์ประกอบในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต่อการประเมิน
มูลค่าของกิจการจากมุมมองของนักลงทุน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (P&Lt & OCIt) กับผลการดําเนินงานในอนาคตของกิจการ (CIt+1) และศึกษาถึงการให้
ความสําคัญขององค์ประกอบในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในการประเมินมูลค่ากิจการจากมุมมองของ
นักลงทุน 

 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

 
งานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงิน ประกอบด้วยข้อมูลกําไรและขาดทุน 

และข้อมูลกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ต้ังแต่ปี 2554 ถึง 2557 และข้อมูลกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ และดัชนีราคาหลักทรัพย์ ต้ังแต่ปี 2555 ถึง 2558 สําหรับกิจการที่ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกกิจการที่มีข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในงานวิจัยที่
ครบถ้วน ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ (mai) เน่ืองจากมีความแตกต่างในเรื่องของทุน
จดทะเบียน บริษัทกลุ่มธุรกิจกองทุน เน่ืองจากไม่มีข้อมูลกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม บริษัทจดทะเบียน
ที่อยู่ระหว่างฟ้ืนฟูกิจการ เน่ืองจากไม่ปรากฏราคาซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงในปีที่บริษัทมีการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยสรุปงานวิจัยน้ีมีตัวอย่างทั้งสิ้น 650 ตัวอย่าง 

 
1.4 ประโยชน์ที่ไดร้ับของงานวิจัย 

 
งานวิจัยน้ีมีความมุ่งหวังให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจความสําคัญของส่วนประกอบของรายการ

กําไรและขาดทุน และรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาและคาดการณ์ผลการ
ดําเนินงานในอนาคตของกิจการ อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน และเห็นถึง
ประโยชน์ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานของกิจการตามลักษณะ
ของรายการที่เกิดขึ้น อันมีความสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินอีกด้วย 
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1.5 ลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย 
 

ในบทที่ 2 เป็นการอธิบายถึงแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และสมมติฐานของ
งานวิจัย ในบทที่ 3 กล่าวถึงวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่
ทําการศึกษา การพัฒนาตัวแบบและตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในบท
ที่ 4 เป็นการอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบทางสถิติ และในบทท่ี 5 เป็นการสรุปผลการวิจัย 
พร้อมข้อเสนอแนะจากการวิจัย รวมถึงข้อจํากัดของงานวิจัยฉบับน้ี 
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บทท่ี 2 
แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

 
แนวคิดการรักษาระดับทุน เป็นหลักการในการแบ่งแยกรายการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา

หน่ึง จนเป็นเหตุให้ส่วนของเจ้าของเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยแบ่งแยกรายการออกเป็นรายการท่ี
เป็นส่วนของเจ้าของ และรายการทํามาหาได้อันเน่ืองมาจากผลการประกอบการของกิจการ การแยก
รายการดังกล่าวจะทําให้กิจการสามารถวัดผลกําไรที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหน่ึงได้ (สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557) แนวคิดการรักษาระดับทุนดังกล่าวส่งผลให้คณะกรรมการมาตรฐาน
บัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ได้ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนองบการเงินที่สะท้อนผลการดําเนินงานที่
แท้จริงมาโดยตลอด จนกระทั่งประกาศเป็นมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ (IAS) ฉบับที่ 1 เรื่องการ
นําเสนองบการเงิน และในประเทศไทยได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศฉบับดังกล่าว จนกลายเป็นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง การนําเสนองบการเงิน  

ในอดีตผลประกอบการของกิจการจะถูกนําเสนอแก่ผู้ใช้งบการเงินในรูปของงบกําไรขาดทุน 
โดยมีรายการกําไรสุทธิเป็นข้อมูลสรุปผลประกอบการที่เกิดข้ึนทั้งหมดจากการดําเนินงานของกิจการ
ในระหว่างรอบบัญชี แต่ในปัจจุบันผลประกอบการของกิจการจะถูกนําเสนอแก่ผู้ใช้งบการเงินในรูป
ของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมีรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นส่วนต่อท้ายเพ่ิมเติมหลังจาก
รายการกําไรสุทธิ และผลประกอบการท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดจากการดําเนินงานของกิจการจะแสดงอยู่ใน
รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม การเปลี่ยนแปลงการนําเสนองบกําไรขาดทุนจะช่วยให้งบการเงิน
ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินมากข้ึน (Keating, 
1999) 

รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ได้แก่ (1) รายการเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์ (2) รายการผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ตามโครงการผลประโยชน์ (3) รายการผลกําไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของการ
ดําเนินงานในต่างประเทศ (4) รายการผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อ
ขาย (5) ส่วนของผลกําไรและขาดทุนที่มีประสิทธิผลจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในการป้องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสด (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553) รายการดังกล่าวเป็น
รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโดยปกติของกิจการ แต่เกิดจากการปรับปรุงมาตรฐานการ
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บัญชีให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting 
Standard : IAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial 
Report Standard : IFRS) ด้วยแนวความคิดที่ว่าข้อมูลในงบการเงินที่แสดงด้วยราคาทุนเดิมไม่
สามารถสะท้อนฐานะการเงินที่แท้จริงของกิจการได้ จึงเป็นสาเหตุให้นําหลักการของมูลค่ายุติธรรมมา
ใช้ในการจัดทํางบการเงิน ผลจากการวัดมูลค่ารายการต่างๆในงบการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมส่วนหน่ึง
จึงเป็นที่มาของรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การวัดมูลค่ารายการ
ต่างๆด้วยมูลค่ายุติธรรมจะช่วยให้งบการเงินสะท้อนฐานะการเงินของกิจการอย่างถูกต้อง เหมาะสม
และเป็นปัจจุบัน อันจะมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบฐานะการเงินของกิจการกับกิจการอ่ืน สามารถ
พยากรณ์ผลการดําเนินงานและผลตอบแทนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน (Firescu, 2015) 

การเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เช่น การรับรู้รายการส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม ในอดีตถูกกําหนดให้รับรู้ส่วนเกินทุนที่เกิดข้ึนจากการตีราคาสินทรัพย์ไว้
เป็นส่วนหน่ึงของส่วนของเจ้าของ หากในภายหลังการตีราคาสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าของ
สินทรัพย์ที่เคยตีราคาเพ่ิมไว้ ให้ลดส่วนเกินทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนส่วนผลต่างที่เหลือให้รับรู้ใน
งบกําไรขาดทุน ในปัจจุบันการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม จะรับรู้ส่วนเกินทุนที่เกิดขึ้นจากการตีราคา
สินทรัพย์เป็นรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะถูกนําไปแสดงไว้เป็น
รายการหน่ึงในส่วนของเจ้าของ เป็นต้น 

ข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ต้องมีความเก่ียวข้องและเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมในการ
แสดงข้อมูลและฐานะทางการเงินของกิจการ และประโยชน์ของข้อมูลทางการเงินจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อ
ข้อมูลต่างๆสามารถเปรียบเทียบ ตรวจสอบ เช่ือถือได้ และทันเวลา (Deloitte, n.d.) แม้ว่าในอดีต
รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนบางรายการ เช่น ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ และกําไรและ
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายถูกแสดงรายการเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผู้เป็น
เจ้าของแล้ว แต่การแสดงรายการดังกล่าวไม่ได้ผ่านรายการในงบกําไรขาดทุน ซึ่งอาจเป็นการให้ข้อมูล
ที่ไม่ชัดเจนแก่ผู้ใช้งบการเงินทําให้ผู้ใช้งบการเงินไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องของรายการท่ีมี
ผลทําให้ส่วนของเจ้าของได้เปลี่ยนแปลงไปในรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ การนํารายการดังกล่าว
มาแสดงอยู่ในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะสร้างความน่าเช่ือถือ ความโปร่งใส และมีประโยชน์
ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้งบการเงินเพ่ิมมากขึ้น (Keating, 1999) และจากผลการวิจัยในอดีตโดย
รวบรวมข้อมูลตัวอย่าง 440 บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สรุปผลงานวิจัยไว้ว่ามีเพียงผู้บริหาร
จํานวนน้อยที่จะเลือกแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงผู้บริหารท่ีมีแรงจูงใจจากการได้รับผลตอบแทนจากการถือหุ้นไม่ต้องการแสดงรายการกําไรขาดทุน



7 
 

เบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยให้เหตุผลว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ควบคุมและการแสดงข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของกิจการ (Bamber, John, Petroni 
& Isabel Yanyan, 2010) อีกทั้งไม่เอ้ือประโยชน์ในการบริหารกําไรของกิจการ (Jones & Smith, 
2011; Hunton, Libby & Cheri L., 2006) ซึ่งตามมาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับที่ 130 (SFAS 
130) ที่ออกโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FASB) ได้
กําหนดทางเลือกให้สามารถเลือกแสดงรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนของเจ้าของหรือจะ
เลือกแสดงรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก็ได้ 

 
2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมกับความสามารถในการพยากรณ์ผลการดําเนินงานของกิจการ 

 
ผลของงานวิจัยในอดีตจากการรวบรวมข้อมูลงบการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างปี ค.ศ. 1994 – 1998 จํานวน 18,700 ตัวอย่าง โดยมีการปรับปรุง
ข้อมูลรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเพ่ือทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ผลการดําเนินงานใน
อนาคต แต่ผลที่ได้ไม่พบว่ารายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีความสามารถในการพยากรณ์กําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในอนาคต (Biddle & Choi, 2006) เช่นเดียวกับ Pronobis & Zulch (2011) 
ซึ่งได้ทดสอบข้อมูลตัวอย่างจํานวน 110 บริษัทในประเทศเยอรมนีที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชี
ระหว่างประเทศ (IAS) และไม่พบหลักฐานว่ารายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสามารถพยากรณ์ผล
การดําเนินงานในอนาคตของกิจการได้ อย่างไรก็ตาม มีผลการวิจัยอีกกลุ่มหน่ึงที่ได้ผลตรงข้ามกับ
งานวิจัยดังกล่าวข้างต้น Jaweher & Mounira (2013) ได้รวบรวมข้อมูลตัวอย่าง จาก 22 ประเทศ 
ทั้งในยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย และพบว่ารายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในปัจจุบันมี
ความสามารถในการพยากรณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตของกิจการได้อย่างมีสาระสําคัญ  

 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมกับความสัมพันธ์ของผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ 

 
งานวิจัยในอดีตของ Goncharov & Hodgson (2011) เก็บข้อมูลจากงบการเงินจาก 16 

ประเทศ (ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี 
เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร) ในปี 2534 ถึง 
2548 จํานวนทั้งสิ้น 56,696 ตัวอย่าง ซึ่งให้ผลว่ารายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีผลต่อการ
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เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jaweher & Mounira (2013) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่ารายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีสาระสําคัญกับมูลค่า
ตลาดของกิจการและผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ รวมถึงงานวิจัยของ Huang, Ye & Du (2014) ที่ได้
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางจํานวน 247 ตัวอย่างใน Shenzhen 
Stock Exchange มาทดสอบ และพบว่ารายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรายการกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ แต่ความขัดแย้งเร่ิมข้ึนเมื่องานวิจัยของ Păşcan 
(2014) จากการเก็บข้อมูลบริษัทจํานวน 65 ตัวอย่างในประเทศโรมาเนียและไม่พบความสัมพันธ์ของ
รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมกับราคาหลักทรัพย์อย่างที่ควรจะเป็น 

จากผลงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา ทําให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาถึงความมีประโยชน์ของงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและองค์ประกอบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในด้านการพยากรณ์ และ
ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลดังกล่าวในมุมมองของนักลงทุน ว่านักลงทุนได้ประเมินมูลค่าของกิจการ
จากการพิจารณาองค์ประกอบในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีความถูกต้องและเหมาะสมแล้วหรือไม่ 

 
2.3 สมมติฐานของงานวิจัย 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า งานวิจัยในอดีตได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายการ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในปัจจุบันกับรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในอนาคต โดยส่วนใหญ่ไม่
พบว่ารายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในปัจจุบันกับรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในอนาคตมี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งทําให้ไม่สามารถพยากรณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตได้ แต่เน่ืองด้วยบาง
งานวิจัยเก็บข้อมูลจากบริษัทที่จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Biddle & Choi, 2006) ซึ่งมีผลต่างจากทางเลือกการนําเสนอรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และ
บางงานวิจัยได้ทําการทดสอบความสัมพันธ์ก่อนที่มาตรฐานบังคับใช้ (Pronobis & Zülch, 2011) ซึ่ง
อาจมีผลทําให้ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการนําเสนอ
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IAS) ฉบับที่ 1 แต่หลังจากประกาศใช้มาตรฐาน
บัญชีระหว่างประเทศ (IAS) ฉบับที่ 1 เรื่องการนําเสนองบการเงิน ในปี 2007 ผลจากงานวิจัยของ 
Jaweher & Mounira (2013) จากตัวอย่างปี 2006-2010 พบว่ารายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมใน
ปัจจุบันมีความสามารถในการพยากรณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตของกิจการได้อย่างมีสาระสําคัญ 
ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยกับงานวิจัยของ Jaweher & Mounira (2013) เน่ืองจากเมื่อมาตรฐานฯได้บังคับใช้
จะทําให้ผู้จัดทําบัญชีจัดประเภทบัญชีได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานบัญชีระหว่าง
ประเทศมากย่ิงขึ้น จึงทําให้ผลงานวิจัยเปลี่ยนแปลงไป และในทางด้านงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับ
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ความสัมพันธ์ระหว่างรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ พบว่างานวิจัย
ส่วนใหญ่ ให้ผลว่ารายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมกับราคาหลักทรัพย์ มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ 
และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์กัน (Goncharov & Hodgson, 2011; Jaweher & 
Mounira, 2013; Huang, Ye & Du, 2014) เพราะเมื่อข้อมูลที่ควรให้ความสําคัญได้ถูกแยกส่วน
ออกมานําเสนอได้ถูกที่ถูกทางย่อมมีประโยชน์ต่อนักลงทุนมากขึ้น ในปัจจุบันยังไม่พบงานวิจัยใด
ทําการศึกษารายการกําไรและขาดทุน และรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม กับความสามารถในการพยากรณ์ผลประกอบการในอนาคตและ
ความสัมพันธ์กับผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาในเรื่องดังกล่าว
และเป็นที่มาของสมมติฐานดังน้ี  

 
H1: กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในปีปัจจุบันสามารถพยากรณ์กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

  ในอีก 1 ปีข้างหน้า  
H2: นักลงทุนประเมินมูลค่ารายการกําไรและขาดทุนสูงกว่าความเป็นจริง 
H3: นักลงทุนประเมินมูลค่ารายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสูงกว่าความเป็นจริง 
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บทท่ี 3 
วิธีการวิจัย 

 
งานวิจัยน้ีได้ทําการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนกับ

ความสามารถในการพยากรณ์ผลการดําเนินงานและผลตอบแทนส่วนเกินในอนาคต บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)” โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ 
ผู้วิจัยได้กําหนดระเบียบวิธีวิจัยไว้ ดังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 การพัฒนาตัวแบบและตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2558 ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของประชากร
ดังกล่าวจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยเก็บข้อมูลของตัวแปรต่างๆที่ต้องการศึกษาจากฐานข้อมูล 
SETSMART ต้ังแต่ปี 2554 ถึง 2557 โดยไม่รวมถึงข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ 
(mai) เน่ืองจากมีความแตกต่างในเร่ืองของทุนจดทะเบียน บริษัทกลุ่มธุรกิจกองทุน เน่ืองจากไม่มี
ข้อมูลกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟ้ืนฟูกิจการ เน่ืองจากไม่ปรากฏราคา
ซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในระหว่างปี เช่น การลดมูลค่าหุ้น เป็น
ต้น และค่าผิดปกติ ทั้งค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุดด้านละ 1% (Outliers) ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษางานวิจัย
น้ีมีทั้งสิ้น 650 ตัวอย่าง ดังแสดงได้ตามตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 
แสดงรายละเอียดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัย 

 
รายละเอียดกลุ่มตัวอยา่ง จํานวน 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2558) 691 
หัก บริษัทจดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ (MAI) (117) 
หัก บริษัทกลุ่มธุรกิจกองทุน (56) 
หัก บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟ้ืนฟูกิจการ (12) 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนฯ 506 
จํานวนตัวอย่างต้ังแต่ปี 2554 - 2557 2,024 
หัก บริษัทที่มีการเปลี่ยนรอบบัญชีในช่วงปี 2554 - 2557 (6) 
หัก บริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน (1,276) 
หัก บริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ระหว่างปี (44) 
หัก ค่าผิดปกติ ทั้งค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุดด้านละ 1% (Outliers) (48) 
จํานวนตัวอย่างทั้งสิ้นในงานวิจัย 650 

 
3.2 การพัฒนาตัวแบบและตัวแปรท่ีใชใ้นงานวิจัย 

 
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนกับความสามารถในการ

พยากรณ์กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในอีก 1 ปีข้างหน้าและผลตอบแทนส่วนเกินในอีก 1 ปีข้างหน้า 
ผู้วิจัยได้พัฒนาสมการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรตามงานวิจัยของ Mishkin (1983) จากแนวคิด
ว่า ถ้าหากตลาดมีประสิทธิภาพ ข้อมูลต่างๆในงบการเงินจะสะท้อนไปยังราคาหลักทรัพย์ของกิจการ 
เป็นผลให้นักลงทุนไม่สามารถได้รับผลตอบแทนส่วนเกินได้ ตามสมการด้านล่างน้ี 
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The Market Efficiency Model 
 

E ƴ 	ƴ ϕ 0 
 

โดยที่ ϕ   หมายถึง ชุดข้อมูลที่เผยแพร่ ในช่วงเวลา t 
 E … |ϕ  หมายถึง การพยากรณ์ตามเง่ือนไขที่ต้องการจากชุดข้อมูล ϕ  
 ƴ  หมายถึง ผลตอบแทนจากการถือครองหลักทรัพย์ในช่วงเวลา
   t ถึง t+1 
 ƴ  หมายถึง ผลจากการคาดการณ์ของตลาดในสภาวะที่ตลาดมี
   ความสมดุล อันจะก่อให้เกิดผลตอบแทนปกติ 
 ƴ ƴ  หมายถึง ผลตอบแทนเกินปกติที่มีความสัมพันธ์เป็นบวกกับ 
   ข้อมูลในช่วงเวลา t 

 
สมการเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของตลาดตามแนวคิดด้านบน เป็นไปตามสมการด้านล่างน้ี 
 

ƴ 	ƴ ϕ 	 	β X 	X ɛ  
 

โดยที่ X  หมายถึง กลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ใน
   ช่วงเวลา t+1 
 X  หมายถึง กลุ่มตัวแปรในช่วงเวลาที่ t ที่มีความสามารถในการ
   พยากรณ์ X  หรือ X E X |ϕ 	 
 β หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปร 
 ɛ  หมายถึง ค่าความแปรปรวนภายใต้เง่ือนไข E ɛ |ϕ  
 
จากแนวคิดและสมการต้นแบบตามงานวิจัยของ Mishkin (1983) ผู้วิจัยได้พัฒนาสมการ 

Forecasting เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในปัจจุบันกับความสามารถใน
การพยากรณ์กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในอีก 1 ปีข้างหน้า และสมการ Valuation เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในปัจจุบัน รายการกําไรและขาดทุนใน
ปัจจุบัน และรายการกําไรเบ็ดเสร็จรวมในอีก 1 ปีข้างหน้า กับผลตอบแทนส่วนเกินในอีก 1 ปี
ข้างหน้า เมื่อนําค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละตัวแปรในทั้งสองสมการมาเปรียบเทียบกัน ตลาดที่มี
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ประสิทธิภาพจะแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละตัวแปรนั้นไม่มีนัยสําคัญ 
โดยสมการ Forecasting และสมการ Valuation ที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน แสดงได้ดังน้ี 

 
Forecasting Equation : 
 
CI
TAW

β β
P&L
TAW

β
OCI
TAW

e  

 
 
Valuation Equation : 
 

AR γ γ
CI
TAW

β β ∗ P&L
TAW

β ∗ OCI
TAW

ε 	

 
โดยที่ CI หมายถึง  รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
 AR หมายถึง  ผลตอบแทนส่วนเกิน 
 TAW หมายถึง  สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยของสินทรัพย์รวมต้นปีและสินทรัพย์

     รวมปลายปี 
 P&L หมายถึง  รายการกําไรและขาดทุน 
 OCI หมายถึง  รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

รายละเอียดตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 

 หมายถึง  สัดส่วนรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตามข้อมูลจาก
    งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉล่ียของ
    สินทรัพย์รวมต้นปีและสินทรัพย์รวมปลายปี 

 
AR หมายถึง  ผลตอบแทนส่วนเกิน ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างอัตรา

    ราคาหลักทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้นสุทธิด้วยอัตราดัชนีหลักทรัพย์ที่
    เพ่ิมข้ึนในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมซึ่งคํานวณโดยสมการ
    ดังน้ี 
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AR
		P P 		

P
		SI SI 		

SI
 

 
โดยที่ P หมายถึง  ราคาหลักทรัพย์ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนที่ 2 นับแต่วัน

     สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ 
 SI  หมายถึง  ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในหมวดอุตสาหกรรมของบริษัท 

 
เน่ืองจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สามารถนําส่งงบการเงินประจําปีที่ผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายใน 2 เดือน แทนการนําส่งงบการเงินไตรมาส 4 เป็นเหตุให้ผู้วิจัยใช้
ราคาหลักทรัพย์และดัชนีราคาหลักทรัพย์ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนที่ 2 นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีของกิจการ (การกํากับบริษัทจดทะเบียน, ม.ป.ป.) 

 
รายละเอียดตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

 
&

 หมายถึง  สัดส่วนรายการกําไรและขาดทุน โดยที่ไม่รวมรายการ
    กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตามข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน
    เบ็ดเสร็จต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยของสินทรัพย์รวมต้นปี
    และสินทรัพย์รวมปลายปี 

 หมายถึง  สัดส่วนรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ข้อมูลจากงบกําไร
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยของสินทรัพย์
    รวมต้นปีและสินทรัพย์รวมปลายปี 

 หมายถึง  สัดส่วนรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ซึ่งเกิดจาก 
    ผลรวมของรายการกําไรและขาดทุน และรายการกําไร  
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต่อ
    สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยของสินทรัพย์รวมต้นปีและสินทรัพย์
    รวมปลายปี 

 
โดยมี time series  t แทน ข้อมูลในปีปัจจุบัน  

t +1 แทน ข้อมูลถัดจากปีปัจจุบัน 1 ปี 
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นอกจากน้ัน ผู้วิจัยใช้อัตราส่วนความน่าจะเป็น (Likelihood Ratio) เพ่ือทดสอบความมี
ประสิทธิภาพของตลาด (β β ∗, β β ∗) โดยการเปรียบเทียบ sum of squared 
residuals ตามสมการ asymptotically 2(q) ของ Mishkin (1983)  ดังน้ี 

 
2n ln(SSRc/SSRu) 

 
โดยที่ q หมายถึง the number of rational pricing constraints imposed  
 n  หมายถึง จํานวนตัวอย่าง  
 SSRc หมายถึง sum squared residuals จาก the constrained system 
 SSRu หมายถึง sum squared residuals จาก the unconstrained system 

 
3.3 การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติที่ใช ้

 
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจาก SETSMART จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS) ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ใน

การทําวิจัย เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าพิสัย (Range) ค่าตํ่าสุด (Minimum) 
ค่าสูงสุด (Maximum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นต้น 

2. สถิติวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่ทําการศึกษาวิจัย 

3. สถิติวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร
โดยใช้แบบจําลองหรือสมการ ซึ่งประกอบไปด้วย 
- Multiple Linear Regression สําหรับสมการ Forecasting 
- Non-linear Regression สําหรับสมการ Valuation 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนกับความสามารถในการพยากรณ์

ผลการดําเนินงานและผลตอบแทนส่วนเกินในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS) สามารถอธิบายผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐานของตัวแปรโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรโดยใช้สถิติวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปของ
สมการโดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ได้ดังนี้ 

 
4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของตัวแปร 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 650 รายการที่ศึกษา พบว่า ผลตอบแทนส่วนเกินมีช่วง

ข้อมูลและการกระจายตัวของข้อมูลที่กว้างโดยมีค่าพิสัยอยู่ที่ 3.6085 มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 0.0537 และมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.4919 รองลงมาคือรายการกําไรและขาดทุนมีค่าพิสัยอยู่ที่ 0.4892 มี
ค่าเฉลี่ยที่ 0.0612 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานที่ 0.0711 ลําดับถัดมาเป็นรายการกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมในอีก 1 ปีข้างหน้า มีค่าพิสัยอยู่ที่ 0.4594 มีค่าเฉลี่ยที่ 0.0575 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานที่ 0.0685 ในขณะที่รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนมีช่วงข้อมูลและการกระจายตัวของ
ข้อมูลที่น้อยที่สุดโดยมีค่าพิสัยอยู่ที่ 0.1599 มีค่าเฉล่ียที่ 0.0040 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานที่ 
0.0179 ซึ่งสถิติค่าพิสัย (Range) ค่าตํ่าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) รวมทั้งข้อมูล
ตําแหน่งที่ 25, 50 และ 75 (Percentile) ของตัวแปรดังกล่าวสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1 

แสดงข้อมูลพ้ืนฐานทางสถิติของตัวแปรทั้งหมดที่ศึกษา 
 

ตัวแปร 
ค่าพิสัย 
(Range) 

ค่าตํ่าสุด 
(Min) 

ตําแหน่ง ค่าสูงสุด 
(Max) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 25 50 75 

ผลตอบแทนส่วนเกิน (ARt+1) 3.6085 -0.8756 -0.2240 -0.0377 0.1948 2.7329 0.0537 0.4919
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (CIt+1) 0.4594 -0.1421 0.0129 0.0504 0.0951 0.3173 0.0575 0.0685
กําไรและขาดทุน (P&Lt) 0.4892 -0.1462 0.0160 0.0562 0.0999 0.3430 0.0612 0.0711
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (OCIt) 0.1599 -0.0550 -0.0018 0.0002 0.0046 0.1049 0.0040 0.0179
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4.2 ความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปร 
 
เมื่อหาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรโดยใช้สถิติวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 

พบว่า มีเพียงรายการกําไรและขาดทุน (P&Lt) เท่าน้ันที่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับรายการกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในอีก 1 ปีข้างหน้า (CIt+1) ณ ระดับความมีนัยสําคัญที่ 0.01 อย่างไรก็ตาม รายการ
กําไรและขาดทุน (P&Lt) มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับผลตอบแทนส่วนเกินในอีก 1 ปีข้างหน้า 
ณ ระดับความมีนัยสําคัญที่ 0.01 และรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในอีก 1 ปีข้างหน้า มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลตอบแทนส่วนเกินในอีก 1 ปีข้างหน้า ณ ระดับความมีนัยสําคัญที่ 0.05 
ซึ่งค่าสถิติดังกล่าวสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.2  

 
ตารางที่ 4.2 

แสดงข้อมูลสถติิวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ของแต่ละตัวแปร 
 

ตัวแปร 
ผลตอบแทน

ส่วนเกิน (ARt+1) 

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม 

(CIt+1) 

กําไรและขาดทุน 
(P&Lt) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (CIt+1)       
  Pearson Correlation 0.081*    
  Sig. (2-tailed) 0.039    
กําไรและขาดทุน (P&Lt)     
  Pearson Correlation -0.124** 0.679**  
  Sig. (2-tailed) 0.002 0.000   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (OCIt)      
  Pearson Correlation 0.037 -0.060 -0.019
  Sig. (2-tailed) 0.352 0.127 0.631
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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4.3 ความสัมพันธข์องตัวแปรในรูปของสมการ 
 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระรายการกําไรและขาดทุนในปัจจุบัน รายการ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในปัจจุบัน กับตัวแปรตามรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในอีก 1 ปี
ข้างหน้า และผลตอบแทนส่วนเกินจากราคาหลักทรัพย์ในอีก 1 ปีข้างหน้า ตามสมการด้านล่างน้ี 

 
Forecasting Equation : 
 

CI
TAW

β β
P&L
TAW

β
OCI
TAW

e  

 
Valuation Equation : 
 

AR γ γ
CI
TAW

β β ∗ P&L
TAW

β ∗ OCI
TAW

ε 	

 
จากน้ันนําสมการดังกล่าวไปวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยการใช้สถิติ

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ในสมการ 
Forecasting Parameters และใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear 
Regression Analysis) ในสมการ Valuation Parameters ซึ่งแสดงผลดังตารางที่ 4.3 และผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพของตลาดในตารางที่ 4.4 

 
ตารางที่ 4.3 

แสดงข้อมูลสถติิวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
 

Forecasting Parameters Valuation Parameters 

Parameter Estimate 
Asymptotic  
Std. Error 

Parameter Estimate 
Asymptotic  
Std. Error 

β P&L  0.6531** 0.0277 β ∗ P&L  0.7253 0.0919
β OCI  -0.1800 0.1101 β ∗ OCI  -0.9431 0.4832
Adjusted R2 0.4620     
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 4.4 
การทดสอบประสิทธิภาพของตลาด (Market Efficiency) 

 
Null Hypothesis Likelihood Ratio Marginal Significant Level
P&L ∶ β 	β ∗ 1.2634 0.5317 
OCI ∶ β 	 β ∗ 5.3860 0.0677 

 
จากตารางที่ 4.3 ในสมการ Forecasting ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบ

พหุคูณ (Multiple Linear Regression) มีเพียงรายการกําไรและขาดทุน (P&Lt) ที่มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในอีก 1 ปีข้างหน้า (CIt+1) แต่รายการกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนน้ัน (OCIt) ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในอีก 1 ปี
ข้างหน้า (CIt+1) ดังน้ันในการทดสอบสมมติฐานที่ H1 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในปีปัจจุบันสามารถ
พยากรณ์กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในอีก 1 ปีข้างหน้า จึงไม่ปฏิเสธ null hypothesis ของ H1 และ
สรุปได้ว่า กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในปีปัจจุบันไม่มีความสามารถในการพยากรณ์กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมในอีก 1 ปีข้างหน้าได้ ซึ่งอาจเกิดจากรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส่งผลกระทบต่อ
ผลกําไรในแต่ละปีไม่เท่ากัน ความไม่ต่อเน่ืองของการเกิดรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน จึงทําให้
รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในปัจจุบันไม่สามารถพยากรณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตได้ 
(Jaweher & Mounira, 2013) 

การทดสอบสมมติฐาน H2 นักลงทุนประเมินมูลค่ารายการกําไรและขาดทุนสูงกว่าความเป็น
จริง จากตารางท่ี 4.3 ค่าสัมประสิทธ์ิของรายการกําไรและขาดทุนจากสมการ Valuation มีค่า
มากกว่าค่าสัมประสิทธ์ิของรายการกําไรและขาดทุนจากสมการ Forecasting (β ∗ = 0.7253 > β  
= 0.6531) แม้ว่าค่าสัมประสิทธ์ิของทั้งสองรายการจะมีความแตกต่างกัน แต่เมื่อทดสอบความน่าจะ
เป็น (Likelihood Ratio) ในตารางที่ 4.4 มีค่าอยู่ที่ 1.2634 (β 	β ∗) พบว่ารายการดังกล่าวมี
ความแตกต่างกันอย่างไม่มีสาระสําคัญ จึงไม่ปฏิเสธ null hypothesis ของ H2 และสรุปได้ว่านัก
ลงทุนได้เข้าใจและคํานึงถึงความสามารถในการพยากรณ์ของรายการกําไรและขาดทุนต่อผลการ
ดําเนินงานในอนาคต ทําให้นักลงทุนประเมินมูลค่าราคาหลักทรัพย์ของกิจการได้อย่างถูกต้องตรงตาม
ความสามารถในการพยากรณ์ของตัวแปร  

การทดสอบสมมติฐาน H3 นักลงทุนประเมินมูลค่ารายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสูงกว่า
ความเป็นจริง จากตารางที่ 4.3 ค่าสัมประสิทธ์ิของทั้งสองสมการมีความแตกต่างกัน โดยค่า
สัมประสิทธ์ิของรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากสมการ Valuation มีค่าน้อยกว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
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ของรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากสมการ Forecasting (β ∗ = -0.9431 < β  = -0.1800) 
และจากตารางที่ 4.4 การทดสอบความน่าจะเป็น (Likelihood Ratio) มีค่าอยู่ที่ 5.3860 
(β 	β ∗) พบว่ารายการดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีสาระสําคัญ จึงไม่ปฏิเสธ null 
hypothesis ของ H3 และสรุปได้ว่านักลงทุนได้ให้ความสําคัญในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนได้
อย่างถูกต้องตรงตามความสามารถในการพยากรณ์ของตัวแปร 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาอิสระในครั้งน้ีได้ทดสอบความสัมพันธ์ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม กับการพยากรณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตและผลตอบแทนส่วนเกินในอนาคต 
รวมถึงความเหมาะสมในการประเมินมูลค่าองค์ประกอบในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมโดยนัก
ลงทุน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่ปี 2554 ถึง 2558 ซึ่งมีจํานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 650 ตัวอย่าง  

ผลการศึกษาพบว่ารายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในปัจจุบันไม่มีความสามารถในการ
พยากรณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตได้ ในการประเมินความสําคัญในองค์ประกอบของงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (P&L & OCI) โดยนักลงทุน นักลงทุนได้ให้ความสําคัญกับรายการกําไรและขาดทุน 
และรายการกําไรและขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนได้ถูกต้องตรงตามความสามารถในการพยากรณ์ของตัวแปร
เอง หรือในอีกนัยหน่ึงนักลงทุนได้นําข้อมูลในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ประกอบไปด้วยรายการกําไร
และขาดทุน และรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ไปประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของ
กิจการ ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ในปัจจุบันได้สะท้อนข้อมูลของกิจการแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
นําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยแยกแสดงองค์ประกอบออกเป็นรายการกําไรและขาดทุน และ
รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ได้ให้ประโยชน์แก่นักลงทุนมากขึ้น ตรงตามผลงานวิจัยในอดีตที่ได้
ช้ีให้เห็นว่างบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินมากขึ้น และจะช่วยลดการบริหาร
ตัวเลขจากผู้บริหาร และนํามาซึ่งความโปร่งใสในงบการเงิน (Bamber, John, Petroni & Isabel 
Yanyan, 2010; Hunton, Libby & Cheri L., 2006; Jones & Smith, 2011)  

 
5.2 ข้อจํากัดของงานวิจัยจากการทดสอบ 

 
1. ในการคํานวณผลตอบแทนส่วนเกิน ผู้วิจัยได้เลือกใช้ราคาปิด ณ วันสิ้นเดือนของเดือนที่ 2 

นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ ตามทางเลือกที่ว่าหากนําส่งงบการเงินประจําปีภายใน 2 
เดือน จะไม่ต้องจัดทําและนําส่งงบการเงินไตรมาส 4 ซึ่งในทางปฏิบัติกิจการอาจได้เผยแพร่งบการเงิน
ต่อสาธารณะชนก่อนหรือหลังวันที่ผู้วิจัยเลือกนําข้อมูลราคาหลักทรัพย์และดัชนีราคาหลักทรัพย์มาใช้
ในการทดสอบ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์และดัชนีราคาหลักทรัพย์น้ันอาจจะสะท้อนหรือยังไม่
สะท้อนมูลค่าของกิจการตามข้อมูลในงบการเงินตามที่ควรจะเป็น 
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2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน เริ่มบังคับใช้
สําหรับงบการเงินต้ังแต่ปี 2554 เป็นต้นมา การจัดประเภทรายการอาจจะยังไม่มีความต่อเนื่อง 
รวมถึงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างอาจมีไม่เพียงพอ หากจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างมี
มากข้ึน อาจให้ผลการศึกษางานวิจัยที่แตกต่างออกไป  

 
5.3 ข้อเสนอแนะสาํหรับการศึกษาต่อในอนาคต 

 
หากในอนาคตมีจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ผู้วิจัยเสนอแนะให้เก็บรวบรวม

ข้อมูลและทําการศึกษาอีกครั้ง ซึ่งอาจจะให้ผลการศึกษางานวิจัยที่แตกต่างออกไปจากงานท่ีผู้วิจัยได้
นําเสนอ หรืออาจจะแยกศึกษาความสัมพันธ์เป็นรายกลุ่มหรือหมวดอุตสาหกรรมที่รายการกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นรายการที่มีความสําคัญในกลุ่มหรือหมวดอุตสาหกรรมน้ัน เช่น กลุ่มธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
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