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บทคัดย่อ 
 

จากการตอบสนองต่อ The Exposure Draft on Comprehensive Income พบว่ามี
ความกังวลเกี่ยวกับการรายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบแสดงผลการด าเนินงานแบบงบเดียว 
เนื่องจากความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดความสับสน รับรู้ความ
เสี่ยงทางตลาดเพิ่มขึ้น และน าไปสู่การประเมินราคาหุ้นที่ผิดพลาด ผู้วิจัยจึงได้ท าการตรวจสอบความ
ผันผวนและความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่เกี่ยวข้องกับก าไรขาดทุน ส าหรับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริษัทที่ไม่ใช่บริษัททางการเงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558  

จากการศึกษาพบว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีความผันผวนมากกว่าก าไรขาดทุนสุทธิและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีความสัมพันธ์กับตัววัดความเสี่ยงทางตลาดซึ่งได้แก่ ความผันผวนของ
ผลตอบแทนของหุ้น อย่างไรก็ตามความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนเพิ่มไม่ได้มีความสัมพันธ์
กับตัววัดความเสี่ยงของตลาดและไม่ได้ถูกน าไปรวมค านวณในราคาหุ้น โดยผลการศึกษาครั้งนี้มี
นัยส าคัญต่อผู้ก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินในการตัดสินใจว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จควรถูก
รายงานในงบแสดงผลการด าเนินงานแบบงบเดียวหรือไม่  

 
ค าส าคญั: ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, ความผันผวนของก าไรขาดทุน, ความเสี่ยงทางตลาด, ราคาหุ้น
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ABSTRACT 
 

By the response to the exposure draft on comprehensive income found 
that there is concern about the volatility of reporting comprehensive income in a single 
statement of performance because it can make the users of financial statements 
confused, perceive the increased market risk and lead to valuation incorrectly. So I 
investigate the volatility and risk relevance of comprehensive income relative to net 
income for a sample of non-financial firms over the period 2011–2015.  

The research found that comprehensive income more volatile than net 
income and comprehensive income is associated with market risk, the volatility of 
stock returns. However, the incremental volatility of comprehensive income is not 
associated with market risk and not priced. The results have important implications for 
the setters of financial reporting standards in deciding whether to report 
comprehensive income in a single statement of performance.   

 
Keywords: Comprehensive Income, Income Volatility, Market Risk, Stock Price
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ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดีมาโดยตลอด  

 

 
 นางสาวกัลยรัตน์  บุญประเสริฐ 



Ref. code: 25595802110063HXTRef. code: 25595802110063HXT

(4) 

สารบญั 
 
        หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย (1) 
 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (2) 
 

กิตติกรรมประกาศ (3) 
 

สารบัญตาราง   (7) 
 

สารบัญภาพ  (8) 
 
บทที่ 1 บทน า 1
  

1.1 ที่มาและความส าคัญ 1 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 3 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 3 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 4 
    1.5.1 นิยามของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4 
    1.5.2 นิยามของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 5 
    1.5.3 นิยามของก าไรขาดทุนสุทธ ิ 6 

 
บทที่ 2 แนวคดิและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 7
  

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 7 
2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7 
2.1.2 การรายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 12

2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 16 
 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 24 



Ref. code: 25595802110063HXTRef. code: 25595802110063HXT

(5) 

  
3.1 ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 24 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 25 
    3.2.1 ตัวแปรอิสระ 25 
    3.2.2 ตัวแปรตาม 25 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 26 
3.4 สมมติฐานในการวิจัย 26 
3.5 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 26 

3.5.1 แบบจ าลองของการทดสอบสมมติฐานที่ 1 27 
3.5.2 แบบจ าลองของการทดสอบสมมติฐานที่ 2 28 
3.5.3 แบบจ าลองของการทดสอบสมมติฐานที่ 3 29 

 
บทที่ 4 ผลการวิจัย 31 

  
4.1 ข้อมูลทางสถิติของตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 31 
4.2 ผลการวิจยัของการทดสอบสมมติฐานที่ 1 33 
4.3 ผลการวิจยัของการทดสอบสมมติฐานที่ 2 35 
4.4 ผลการวิจยัของการทดสอบสมมติฐานที่ 3 37 
 

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย 39 
  

5.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 39 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัย 40 
5.3 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 40 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 41 

 
รายการอ้างอิง 42 
 
ภาคผนวก 

  



Ref. code: 25595802110063HXTRef. code: 25595802110063HXT

(6) 

          ภาคผนวก ก การทดสอบทางสถิติของอัตราส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของก าไรขาดทุน  47 
                          เบ็ดเสร็จต่อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของก าไรขาดทุนสุทธิ  
          ภาคผนวก ข การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนส่วนเพ่ิมของก าไรขาดทุน   48 
                          เบ็ดเสร็จกับความผันผวนของผลตอบแทนของหุ้น  
          ภาคผนวก ค การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนส่วนเพ่ิมของก าไรขาดทุน   50 
                          เบ็ดเสร็จกับราคาหุ้น 
 
ประวัตผิู้เขียน                                                                                              52 



Ref. code: 25595802110063HXTRef. code: 25595802110063HXT

(7) 

สารบญัตาราง 
 

ตารางที่ หน้า 
 
     4.1 สถิติเชิงพรรณนาของก าไรขาดทุนสุทธิ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และองค์ประกอบ 31 
          ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
     4.2 สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของตัววัดความผันผวน 34 
          ของก าไรขาดทุน    
     4.3 สถิติเชิงพรรณนาและเมตริกซ์สหสมัพันธข์องตัววัดความเสี่ยง 36 
     4.4 การวิเคราะห์การถดถอยของตัววัดความเสี่ยงของตลาดต่อตัววัดความผันผวน 37 
          ของก าไรขาดทุนและตัววัดความเสี่ยงทางบัญชี 
     4.5 การวิเคราะห์การถดถอยของราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้าของ 38 
          ก าไรเกินปกติ และตวัวัดความเสี่ยงทางบัญชี 
 
     
 
 

 
 



Ref. code: 25595802110063HXTRef. code: 25595802110063HXT

(8) 
 

สารบญัภาพ 
 

ภาพที ่ หน้า 
 
    2.1 ตัวอย่างการน าเสนอก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบงบเดียว 13 
         ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ส าหรับปีสิน้สุด 
         วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
    2.2 ตัวอย่างการน าเสนอก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบสองงบ 14 
         ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
    4.1 อนุกรมเวลาของตัววัดก าไรขาดทุน 32 
    4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัววัดก าไรขาดทุนในแต่ละปี ตลอดช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 35 
 

   

 

 

 

  



Ref. code: 25595802110063HXTRef. code: 25595802110063HXT

1 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคญั  

 
เมื่อกิจการด าเนินธุรกิจตามปกติมาถึงช่วงรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง กิจการก็จ าเป็นต้อง

รายงานผลการด าเนินงานของตนเองเพื่อสรุปผลเปรียบเทียบระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาให้แก่ผู้ใช้งบการเงินรวมถึงนักลงทุนได้รับทราบ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงิน
เหล่านั้นทราบว่ากิจการมีผลก าไรหรือผลขาดทุนสุทธิเท่าใดและสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการ
ตัดสินใจลงทุนได้ โดยหากกิจการมีผลก าไรสุทธิ ก็จะส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ในทางตรงกัน
ข้ามหากกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ ก็จะส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง ซึ่งการรายงานผลการด าเนินงาน
นั้นจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานทางการบัญชี โดยในปัจจุบัน มี 2 หน่วยงานหลักที่มี
บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในการก าหนดมาตรฐานทางการบัญชี ได้แก่ คณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standards Board: IASB) ซึ่งท าหน้าที่ออก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศให้เป็นหลักการสากลที่สร้างแนวทางของการท า
บัญชีและการรายงานทางการเงินของบริษัทต่างๆ ให้ เป็นมาตรฐานแบบเดียวกันทั่วโลก 
(International Financial Reporting Standards : IFRS) และคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (The Financial Accounting Standards Board: FASB) ซึ่ง
ท าหน้าที่ออกมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Generally 
Accepted Accounting Principles: US GAAP) และหน่วยงานดังกล่าวก็ยังถือเป็นผู้ที่ให้ความส าคัญ
กับรายการก าไรขาดทุนที่ต้องรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other 
Comprehensive Income) และเป็นผู้น าเสนอแนวคิดก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอย่างเป็นทางการ  

ตาม The Exposure Draft on Reporting Comprehensive Income (FASB, 1996) 
ต้องการให้กิจการแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Income) และองค์ประกอบของ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Components of Comprehensive Income) อย่างชัดเจนในงบแสดงผล
การด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม The Final Statement of Financial Accounting Standard No. 
130 (SFAS 130), Reporting Comprehensive Income (FASB, 1997) ไ ม่ ไ ด้ ร ะ บุ อ ย่ า ง
เฉพาะเจาะจงว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต้องถูกแสดงแบบใดในงบแสดงผลการด าเนินงาน โดยได้
อธิบายถึงรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และการก าหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการในงบการเงินไว้
และให้ทางเลือกในการแสดงรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไว้ 3 แบบ ได้แก่ 1) แสดงเป็นงบก าไร



Ref. code: 25595802110063HXTRef. code: 25595802110063HXT

2 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จแยกต่างหากจากงบก าไรขาดทุน (Stand-alone Statement) 2) เปิดเผยต่อจาก
รายการก าไรขาดทุนสุทธิในงบก าไรขาดทุน (Combined Statement) และ3) แสดงเป็นส่วนหนึ่งใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (Expanded Statement) แต่ในปัจจุบันทางเลือกในการ
แสดงรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นส่วนหนึ่งในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นได้
ถูกยกเลิกไปแล้ว ท าให้บริษัทมีทางเลือกในการแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเพียง 2 ทางเลือก 

ส าหรับประเทศไทย ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การ
น าเสนองบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดย IAS No. 1, Presentation of Financial 
Statements (Bound volume 2015 Consolidated without early application) และมีผลบังคับ
ใช้ส าหรับงบการเงินที่ถูกจัดท าขึ้นส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 
ก าหนดให้กิจการมีทางเลือกในการแสดงผลการด าเนินงานได้ 2 แบบ ดังนี้ 1) การแสดงผลการ
ด าเนินงานในงบการเงินเดียว ได้แก่ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ2) การแสดงผล
การด าเนินงานในงบการเงินสองงบ ได้แก่ งบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (สภาวิชาชีพ
บัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ,์ 2558: ออนไลน์) 

ผู้วิจัยได้น าเอาการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้าเข้ามาสนับสนุนใน 2 ประการ ได้แก่ 1) 
งานวิจัยก่อนหน้าส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับบริษัท
ที่เป็นบริษัททางการเงิน (e.g. Barth et al., 1995; Hodder et al., 2006) ผู้วิจัยจึงได้น าเอางานวิจัย
ก่อนหน้ามาใช้สนับสนุนโดยการหาหลักฐานเรื่องความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับบริษัท
ที่ไม่ใช่บริษัททางการเงิน Yen et al. (2007) ระบุว่า 34% ของจดหมายที่แสดงความคิดเห็นของ
ภาคอุตสาหกรรมต่ อ  The Exposure Draft on Reporting Comprehensive Income (FASB, 
1996) แสดงความคิดเห็นทางลบต่อความผันผวนส่วนเกินของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนั้นแรงจูงใจใน
การตรวจสอบความผันผวนและความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับบริษัทที่
ไม่ใช่บริษัททางการเงินก็คือ เพื่อประเมินการคัดค้านการเปลี่ยนไปใช้งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบ
การเงินเดียวซึ่งหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินในส่วนของการแสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในอนาคต และ2) เนื่องจากมีข้อมูล
ที่ไม่ปรากฏในเครื่องคอมพิวเตอร์ งานวิจัยก่อนหน้าจึงมีแนวโน้มที่จะใช้ตัวเลขก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แบบเป็นโครงสร้างหรือข้อมูลแบบ as-if มากกว่าใช้ตัวเลขก าไรขาดทุนเป็นเสร็จตามที่ถูกรายงานใน
งบการเงิน ซึ่งตามงานวิจัยของ Chambers et al. (2007) รายงานว่าตัวเลขก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แบบ as-if และตัวเลขก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามที่ถูกรายงานนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ เนื่องจากการใช้ as-if ในการประมาณก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะน าไปสู่ความคลาดเคลื่อนใน
การวัดผลที่มีนัยส าคัญ ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะใช้ตัวเลขก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามที่ถูกรายงาน และเลือก
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กลุ่มตัวอย่างที่กว้างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จ าเป็นมากเพียงพอในการศึกษา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัททางการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดช่วงเวลาปี 
พ.ศ. 2554-2558  

ส าหรับส่วนอื่นของงานวิจัย บทที่ 2 จะเป็นแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 
จะเป็นการอธิบายถึงระเบียบวิธีวิจัย บทที่ 4 จะอธิบายถึงผลการวิจัยที่ได้รับ และบทที่ 5 จะเป็นสรุป
ผลการวิจัย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

 
งานวิจัยชิ้นนี้ถูกจัดท าขึ้นมาเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการพิจารณาการรายงานก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ โดยตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อ
เทียบกับความผันผวนของก าไรขาดทุน และมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี ้

เพื่อศึกษาความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและความผันผวนของก าไรขาดทุน  
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนเพิ่มกับ

ความเสี่ยงทางตลาด  
เพื่อศึกษาการน าความผันผวนส่วนเพ่ิมของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไปค านวณในราคาหุ้น 

 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย  

 
การศึกษาความสัมพันธ์ของความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและตัวสะท้อนความ

เสี่ยงทางตลาดซึ่งได้แก่ ความผันผวนของผลตอบแทนของหุ้น มุ่งศึกษาเฉพาะบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ใช่บริษัททางการเงิน โดยศึกษาจากข้อมูลทางบัญชี ราคาหุ้น 
ผลตอบแทนของหุ้น ของบริษัทเหล่านั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลทุติย
ภูมิ  (Secondary Data) และถูกจัดเก็บโดยฐานข้อมูลที่ชื่อว่า ‘SETSMART’ และ ‘Thomson 
Reuters Eikon’ 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 
ผลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกับความเสี่ยงทางตลาดและราคาหุ้น และท าให้ทราบว่าการรายงานก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบใดที่จะไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบน้อยต่อการวิเคราะห์และประเมินราคา
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หุ้นของนักลงทุน ท าให้นักลงทุนสามารถน าข้อมูลทางการเงินในส่วนของผลการด าเนินงานไปใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมที่สุด  ซึ่งจะมีความหมายโดยนัยที่ส าคัญ
ส าหรับ FASB และสภาวิชาชีพบัญชีในการตัดสินใจว่าควรจะก าหนดให้มีการรายงานก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จในงบแสดงผลการด าเนินงานแบบงบเดียวหรือไม่ 

 
1.5 นิยามศัพทเ์ฉพาะ  

 
1.5.1 นิยามของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Income) 
        Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 130, 

Reporting Comprehensive Income ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการบัญชีฉบับที่ 130 ที่ออกในปี ค.ศ. 
1997 โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FASB) ได้ให้ค า
นิยามของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไว้ตาม Statements of Financial Accounting Standards (SFAC) 
No. 6, Elements of Financial Statements ซึ่งเป็นแม่บทการบัญชีฉบับที่ 6 ที่ออกในปี ค.ศ. 1985 
โดยสหรัฐอเมริกาไว้ดังนี้ “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 
(สินทรัพย์สุทธิ) ของกิจการธุรกิจในระหว่างงวด ซึ่งเกิดจากรายการธุรกิจและเหตุการณ์และ
สภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากแหล่งจากเจ้าของ หมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในส่วน
ของเจ้าของในระหว่างงวด ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการลงทุนโดยเจ้าของและการจ่ายคืน
เจ้าของ (FASB, 1997) 

        มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ซึ่ง
ถูกจัดท าโดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 เรื่อง 
การน าเสนองบการเงิน ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
(IASB) ที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ให้ค านิยามของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไว้ดังนี้ “ก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของระหว่าง
งวด เป็นผลมาจากรายการและเหตุการณ์อื่น ๆ นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากรายการกับ
เจ้าของจากความสามารถในฐานะที่เป็นเจ้าของ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมประกอบด้วยองค์ประกอบ
ทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุน และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
, 2558: ออนไลน์) 

        จากค านิยามข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (สินทรัพย์สุทธิ) ในระหว่างงวด ซึ่งเกิดจากรายการหรือเหตุการณ์
อื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากรายการที่เกิดขึ้นกับส่วนของเจ้าของไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากเจ้าของหรือการ
จ่ายคืนเจ้าของ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการจ่ายเงินปันผลให้แก่เจ้าของ
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1.5.2 นิยามของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other Comprehensive Income) 
        Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 130, 

Reporting Comprehensive Income ได้ให้ค านิยามของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไว้ดังนี้ “ก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หมายถึง รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลก าไร และผลขาดทุน ซึ่งภายใต้หลักการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปถูกรวมไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่ไม่ถูกรวมไว้ในก าไรขาดทุนสุทธิ” ตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 130 นี้กล่าวว่า รายการที่ถูกรวมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทตาม
ลักษณะธรรมชาติของรายการนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ภายใต้มาตรฐานการบัญชีในปัจจุบัน ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทแยกจากกันเป็น รายการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ รายการปรับปรุง
หนี้สินบ านาญขั้นต่ า และผลก าไรขาดทุนที่ยังไม่ถูกรับรู้ในเงินลงทุนในตราสานหนี้และตราสารทุน  
การจัดประเภทเพิ่มเติมหรือรายการเพิ่มเติมในการจัดประเภทรายการในปัจจุบัน อาจเป็นผลมาจาก
มาตรฐานการบัญชีที่จะออกในอนาคต (FASB, 1997) 

        มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ได้ให้
ค านิยามของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไว้ดังนี้ “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ประกอบด้วย รายการรายได้
และค่าใช้จ่าย (รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่) ซึ่งไม่อนุญาตให้รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น 

        องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ประกอบด้วย  
        1) การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (ดูมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดินอาคารและ อุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้))  

        2) การวัดมูลค่าใหม่ของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้))  

        3) ผลก าไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของการด าเนินงานใน
ต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้))  

        4) ผลก าไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 105 เรื่อง เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน)  

        5) ส่วนของผลก าไรและขาดทุนที่มีประสิทธิผลจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงใน
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัด
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้))” (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558: 
ออนไลน์)
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        จากค านิยามข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หมายถึง รายได้ 
ค่าใช้จ่าย ผลก าไร และผลขาดทุน (รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่) ซึ่งไม่อนุญาตให้
รวมในก าไรขาดทุนสุทธิ แต่อนุญาตให้รวมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได”้ 

1.5.3 นิยามของก าไรขาดทุนสุทธิ (Income) 
        มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ได้ให้

ค านิยามของก าไรขาดทุนสุทธิไว้ดังนี้ “ก าไรขาดทุนสุทธิ หรือก าไรหรือขาดทุน หมายถึง ผลรวมของ
รายได้หักค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ,์ 2558: ออนไลน์) 
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บทที่ 2 
แนวคิดและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 แนวคิดทีเ่ก่ียวข้อง 

 
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
        คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา 

(FASB) ถือเป็นกลุ่มแรกๆที่กล่าวถึงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแนวคิดก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จถูกแนะน า
อย่างเป็นทางการใน Statements of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.3, Elements 
of Financial Statements of Business Enterprises ซึ่งเป็นแม่บทการบัญชีฉบับที่ 3 ที่ถูกออกในปี 
ค.ศ. 1980 ซึ่งต่อมา SFAC ฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกไป และในปี ค.ศ. 1985 ได้มีการออก Statements of 
Financial Accounting Concepts (SFAC) No.6, Elements of Financial Statements ซึ่ ง เ ป็ น
แม่บทการบัญชีฉบับที่ 6 ที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จขึ้นมาทดแทน โดยได้ขยาย
ขอบเขตของค านิยามซึ่งรวมถึงค านิยามของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จให้ครอบคลุมองค์กรที่ไม่แสวงหา
ก าไร ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ถูกนิยามตาม SFAC No. 3 และ SFAC No. 6 หมายถึง “การ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของของกิจการในระหว่างงวด เป็นผลมาจากรายการและเหตุการณ์และ
สภาพแวดล้อมอื่นๆจากแหล่งที่ไม่ใช่ส่วนของเจ้าของ หมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในส่วน
ของเจ้าของในระหว่างงวด ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากการลงทุนโดยเจ้าของและการจ่าย
คืนให้แก่เจ้าของ” 

        ‘Comprehensive Income’ เป็นชื่อที่ FASB น ามาใช้ส าหรับ SFAC No. 3 ซึ่ง
ตาม Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 1, Objectives of Financial 
Reporting by Business Enterprises (1978) จะถูกเรียกว่า ‘Earnings’ โดย SFAC No. 3 กล่าวว่า 
“คณะกรรมการฯ ตัดสินใจที่จะเก็บค าว่า ‘Earnings’ ไว้ใช้ส าหรับแนวคิดที่ต่างออกไปจากแนวคิด
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นแนวคิดที่แคบกว่า” (FASB, 1980) อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ ก็ยัง
ไม่ได้นิยามค าว่า ‘Earnings’ ในแม่บทการบัญชีฉบับใดตามมา จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1984 ได้ระบุใน 
Statements of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 5, Recognition and 
Measurement in Financial Statements of Business Enterprises ซึ่งเป็นแม่บทการบัญชีฉบับ
ที่ 5 ถึงความหมายและความแตกต่างของค าว่า ‘Earnings’ และ ‘Comprehensive Income’ โดย 
‘Earnings’ หมายถึง รายได้หรือก าไรที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด รวมกับรายได้หรือก าไรที่เกิดขึ้นหรือ
สะสมจากงวดก่อนๆ เข้ามาด้วย ซึ่ง Earnings ถือเป็นตัววัดผลการด าเนินงานของกิจการในระหว่าง
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งวด โดยจะเป็นตัววัดว่าการไหลเข้าของสินทรัพย์ (รายได้และผลก าไร) ที่เกี่ยวข้องกับวงจรเงินสด 
(Cash-to-cash Cycles) อย่างมีนัยส าคัญที่เกินจากการไหลออกของสินทรัพย์ (ค่าใช้จ่ายและผล
ขาดทุน) ที่เกี่ยวข้องกับวงจรเงินสดโดยตรงและโดยอ้อมในระหว่างงวด  ส่วน ‘Comprehensive 
Income’ จะหมายถึง ทุกรายการที่ท าให้ส่วนของเจ้าของในงวดปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากงวดก่อน 
โดยไม่รวมรายการกับเจ้าของซึ่ง Comprehensive income ถือเป็นตัววัดผลกระทบอย่างกว้างของ
รายการและเหตุการณ์อื่นที่มีต่อกิจการ ประกอบไปด้วยทุกการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 
(สินทรัพย์สุทธิ) ที่ถูกรับรู้ในระหว่างงวดจากรายการและเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมอื่น ยกเว้นเกิด
จากการลงทุ นจาก เจ้ าของและการจ่ ายคื น ให้ เ จ้ า ของ  และกล่ า วว่ า  ‘Earnings’ และ 
‘Comprehensive Income’ มีองค์ประกอบกว้างๆที่เหมือนกัน ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลก าไรและ
ขาดทุน แต่ทั้ ง 2 ตัวนี้มีความแตกต่างกัน เนื่องจากผลก าไรขาดทุนบางตัวจะถูกรวมอยู่ ใน 
‘Comprehensive Income’ แต่ไม่ถูกรวมอยู่ใน ‘Earnings’ ซึ่งรายการดังกล่าวจะถูกแบ่งเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 1) ผลกระทบของการปรับปรุงทางบัญชีที่แน่นอนในงวดก่อนที่ถูกรับรู้ในงวดปัจจุบัน 
เช่น ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงในหลักการทางบัญชี และ2) การเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน
อื่นๆในสินทรัพย์สุทธิ (ผลก าไรขาดทุนที่แน่นอนจากการถือครอง ) ที่ถูกรับรู้ในงวด เช่น การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่าตลาดของเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด (Marketable 
equity securities) (FASB, 1984b) 

        ความแตกต่างระหว่าง ‘Earnings’ และ ‘Comprehensive Income’ มีรากฐาน
มาจากการถกเถียงกันระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปัจจุบัน (Current Operating 
Performance) และแนวคิดเกี่ยวกับก าไรโดยรวมหมดทุกอย่าง (The All-Inclusive Concept of 
Income or The Clean-Surplus Concept) ในการรายงานก าไรขาดทุน ส าหรับภายใต้แนวคิด
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปัจจุบัน ผลก าไรขาดทุนที่เกิดจากรายการพิเศษและรายการที่ไม่ได้
เกิดขึ้นเป็นประจ าซึ่งเป็นก าไรขาดทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานจะถูกแยกออกจากก าไรขาดทุน
ที่ถูกรายงานในงวดที่มีการออกงบการเงิน ในทางตรงกันข้าม ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับก าไรโดยรวมหมด
ทุกอย่าง ทุกรายได้ ค่าใช้จ่าย ผลก าไร และผลขาดทุนที่ถูกรับรู้ในระหว่างงวดจะถูกรวมเข้าไปในก าไร
ขาดทุน โดยไม่ค านึงถึงว่ารายการเหล่านั้นจะเป็นผลการด าเนินงานส าหรับงวดหรือไม่ ดังนั้นรายการ
ดังกล่าวจะไม่ถูกรับรู้โดยตรงไปยังก าไรขาดทุนสะสม (Retained Earnings)  

        นอกจากนั้น SFAC No.6 ยั งได้กล่าวถึ งแนวคิดของการรักษาระดั บทุน 
(Concepts of Capital Maintenance) ว่าแนวคิดของการรักษาระดับทุนเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องมีเพื่อ
ใช้แยกความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Capital) กับผลตอบแทนที่
ได้รับจากเงินลงทุน (Return of Capital) เนื่องจาก เพียงแค่การไหลเข้าส่วนเกินของจ านวนที่ต้อง
เป็นต้องรักษาระดับทุนไว้เท่านั้นถือเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน โดยมี 2 แนวคิดหลักของการ
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รักษาระดับทุน ได้แก่ 1) แนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงิน (The Financial Capital Concept) 
และ2) แนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพ (The Physical Capital Concept) คือ การรักษา
ความสามารถทางการผลิต กล่าวคือ การรักษาก าลังการผลิตของกิจการเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการ  

        ความแตกต่างหลักระหว่าง 2 แนวคิดนี้จะเกี่ยวข้องกับผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงในราคาสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการในระหว่างงวด ภายใต้แนวคิดการ รักษาระดับทุน
ทางการเงิน หากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในราคาสินทรัพย์ละหนี้สินถูกรับรู้ จะเรียกว่า ‘ผล
ก าไรขาดทุนจากการถือครอง’ (Holding Gains and Losses) และจะถูกรวมในผลตอบแทนจากการ
ลงทุน แต่ส าหรับภายใต้แนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงในราคาสินทรัพย์
และหนี้สินจะถูกรับรู้ว่าเป็น ‘รายการปรับปรุงการรักษาระดับทุน ’ (Capital Maintenance 
Adjustments) และจะถูกรวมเข้าไปในส่วนของเจ้าของโดยตรง และไม่ถูกรวมในผลตอบแทนจากการ
ลงทุน รายการปรับปรุงการรักษาระดับทุนถือเป็นองค์ประกอบที่แยกออกมาต่างหากมากกว่าเป็นผล
ก าไรและขาดทุน ดังนั้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่นิยามไว้ข้างต้นจึงถือเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน
ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงิน โดยก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกิจการเป็นผลมาจาก  1) 
รายการแลกเปลี่ยนและการโอนอื่นๆระหว่างกิจการและกิจการอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของ 2) ความพยายาม
ด้านการผลิตของกิจการ และ3) การเปลี่ยนแปลงราคา อุบัติเหตุหรือความเสียหายร้ายแรง และ
ผลกระทบอื่นๆทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีต่อ
กิจการ 

        ความพยายามด้านการผลิตและรายการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่กับกิจการอื่น ถือ
เป็นกิจกรรมหลักที่กิจการด าเนินอย่างต่อเนื่องซึ่งประกอบกันเป็นการด าเนินงานที่เป็นศูนย์กลางของ
กิจการโดยจะช่วยเต็มเติมหน้าที่พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจในการผลิตและการกระจายสินค้าหรือ
บริการที่ราคาที่เหมาะสม และสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจกลับคืนไปยังผู้ถือหุ้น 

        ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จถือเป็นแนวคิดกว้างๆ แม้ว่าการด าเนินงานหลักหรือการ
ด าเนินงานที่เป็นศูนย์กลางที่ด าเนินอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์โดยทั่วไปคือเป็นแหล่งที่มาหลักของ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่การด าเนินงานดังกล่าวก็ไม่ใช่แหล่งที่มาเพียงแหล่งเดียวของก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ บางครั้งกิจการส่วนใหญ่ก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ยิ่งไปกว่านั้นกิจการ
ทั้งหมดยังได้รับผลกระทบมาจากเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของแต่ละกิจการยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และ
สภาพแวดล้อมที่อาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของกิจการและการบริหารจัดการของกิจการบางส่วน
หรือทั้งหมด  

        ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบด้วย 2 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกันแต่
แตกต่างกัน ได้แก่ องค์ประกอบพื้นฐานซึ่งได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลก าไร และผลขาดทุน และ
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องค์ประกอบกลางที่เกิดจากการรวมกันขององค์ประกอบพื้นฐาน โดยรายได้ ค่าใช้จ่าย ผลก าไร และ
ผลขาดทุน สามารถถูกน ามารวมกันได้ในหลายทาง เพื่อให้ได้ตัววัดผลการด าเนินงานของกิจการที่
หลากหลายและครอบคลุม ตัวอย่างขององค์ประกอบกลาง เช่น ก าไรขั้นต้น ก าไรจากการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้ ก าไรจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และก าไรจากการด าเนินงาน 
องค์ประกอบกลางเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และบ่อยครั้งองค์ประกอบกลาง
ตัวหนึ่งสามารถถูกรวมกับองค์ประกอบกลางตัวอื่นหรือองค์ประกอบพื้นฐานเพื่อให้ได้ตัววัดผลกลาง
อื่นๆของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (FASB, 1985a) 

        จากที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่ามี 2 แนวคิดที่เป็นเบื้องหลังหรือเป็นส่วนส าคัญที่
ท าให้เกิดการน าเสนอก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้แก ่1) แนวคิดเก่ียวกับก าไรโดยรวมหมดทุกอย่าง (The 
All-Inclusive Concept of Income or The Clean-Surplus Concept) และ2) แนวคิดเกี่ยวกับ
ทุนและแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาระดับทุน (The Concept of Capital and Capital Maintenance) 

        ส าหรั บแนวคิ ด เกี่ ย วกับทุนและแนวคิ ด เกี่ ย วกับการรั กษาระดับทุน 
นอกเหนือจากตามที่กล่าวไว้ใน SFAC No. 6 แล้ว ตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2558) เรื่องแนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุน ท าให้ทราบว่ามีแนวคิดเรื่องทุนที่
น ามาใช้ในการจัดท างบการเงิน และท าให้เกิดแนวคิดการรักษาระดับทุนและการวัดผลก าไร ดังนี้  
ส าหรับแนวคิดเรื่องทุน พบว่ามี 2 แนวคิดที่น ามาใช้ในการจัดท างบการเงิน ได้แก่ 1) ทุนทางการเงิน 
เช่น เงินที่ลงทุน หรืออ านาจซื้อที่ลงทุน โดยตามแนวคิดเรื่องทุนทางการเงิน ทุนมีความหมายเดียวกับ
สินทรัพย์สุทธิ หรือส่วนของเจ้าของ และ2) ทุนทางกายภาพ เช่น ระดับความสามารถในการ
ด าเนินงาน โดยตามแนวคิดเรื่องทุนทางกายภาพ ทุนหมายถึงก าลังการผลิตที่กิจการมี และสามารถ
ผลิตได้จริง เช่น ผลผลิตต่อวัน 

        แม้ว่ากิจการส่วนใหญ่จะน าแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใช้ในการจัดท างบ
การเงิน อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีการก าหนดว่ากิจการจะต้องน าแนวคิดเรื่องทุนใดมาจัดท างบการเงิน 
เพียงแต่กล่าวว่ากิจการจะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้งบการเงินเป็นหลัก เพื่อน าแนวคิดเรื่อง
ทุนที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดท างบการเงิน กล่าวคือ หากผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจในการรักษา
ระดับทุนในรูปของตัวเงินหรืออ านาจซื้อ กิจการต้องน าแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใช้  แต่หากผู้ใช้
งบการเงินให้ความสนใจในการรักษาระดับทุนในรูปของระดับความสามารถในการด าเนินงาน กิจการ
ต้องน าแนวคิดเรื่องทุนทางกายภาพมาใช้ การเลือกใช้แนวคิดเรื่องทุนใดในการจัดท างบการเงินจะ
แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการบรรลุเป้าหมายที่ใช้วัดก าไรของกิจการ  

        ส าหรับแนวคิดการรักษาระดับทุนและการวัดก าไร จากแนวคิดเรื่องทุนที่กล่าวไป
ข้างต้น ท าให้เกิดแนวคิดการรักษาระดับทุน 2 แนวคิด ได้แก ่1) แนวคิดการรักษาระดับทุนทาง
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การเงิน ตามแนวคิดนี้ ก าไรเกิดขึ้นเมื่อจ านวนที่เป็นตัวเงินของสินทรัพย์สุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาสูง
กว่าจ านวนที่เป็นตัวเงินของสินทรัพย์สุทธิเมื่อเริ่มรอบระยะเวลา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินทุนที่ ได้รับจาก
เจ้าของและการแบ่งปันส่วนทุนคืนให้กับเจ้าของในรอบระยะเวลาเดียวกัน การรักษาระดับทุนทาง
การเงินสามารถถูกวัดค่าได้ในรูปของหน่วยเงินตามอ านาจซื้อเดิมหรือหน่วยเงินตามอ านาจซื้อคงที่ 
ดังนั้นเกณฑ์การวัดมูลค่าที่กิจการเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับประเภทของทุนทางการเงินที่กิจการต้องการ
รักษาระดับไว้ และ2) แนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพ ตามแนวคิดนี้ ก าไรเกิดขึ้นเมื่อก าลัง
การผลิตหรือความสามารถในการด าเนินงานของกิจการหรือทรัพยากรหรือเงินทุนที่จ าเป็นในการ
บรรลุก าลังการผลิตเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาสูงกว่าเมื่อเริ่มรอบระยะเวลา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินทุนที่ไดร้ับจาก
เจ้าของและการแบ่งปันส่วนทุนคืนให้กับเจ้าของในรอบระยะเวลาเดียวกัน การรักษาระดับทุนทาง
กายภาพต้องใช้ราคาทุนปัจจุบันเป็นเกณฑใ์นการวัดมูลค่า  

        แนวคิดการรักษาระดับทุนเกี่ยวกับระดับทุนที่กิจการต้องการรักษาไว้ ท าให้เกิด
การเชื่อมโยงกันระหว่างแนวคิดเรื่องทุนและแนวคิดเรื่องก าไร เนื่องจากทุนที่ต้องการรักษาเป็น
ตัวก าหนดจุดในการอ้างอิงเพื่อวัดผลก าไรของกิจการ ดังนั้น สิ่งที่จ าเป็นอย่างแรกคือ การจ าแนก
ความแตกต่างให้ชัดเจนระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Capital) ซึ่งเป็นผลตอบแทน
เกินทุนที่ลงไป กับผลที่ได้รับจากเงินลงทุน (Return of Capital) ซึ่งเป็นผลที่ได้รับไม่ว่าจะเกินทุน
หรือไม่ สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนที่เกินกว่าจ านวนเงินที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อรักษาระดับทุนถือได้ว่าเป็น 
‘ก าไร’ ซึ่งคือผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้นก าไรคือจ านวนคงเหลือของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 
โดยค่าใช้จ่ายรวมถึงรายการปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุนตามความเหมาะสม หากค่าใช้จ่ายมีจ านวน
เกินกว่ารายได้ส่วนคงเหลือน้ันจะถือเป็นขาดทุน  

        ความแตกต่างระหว่างแนวคิดการรักษาระดับทุนทั้ง 2 แนวคิดนี้คือ การปฏิบัติ
เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในราคาสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการในระหว่างงวด ตาม
แนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินที่ทุนถูกวัดมูลค่าโดยใช้หน่วยเงินตามอ านาจซื้อเดิม ‘ก าไร’ 
หมายถึง การเพิ่มขึ้นของเงินทุนในระหว่างรอบระยะเวลาโดยวัดจากหน่วยเงินตามอ านาจซื้อเดิม
ตลอดรอบระยะเวลานั้น ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ในรอบระยะเวลานั้น จึง
ถือเป็น ‘ก าไร’ (เดิมถือเป็น”ผลก าไรขาดทุนจากการถือครอง (Holding Gains and Losses) ” ตาม 
SFAC No.6 ) กิจการอาจไม่รับรู้ก าไรดังกล่าวจนกว่าจะมีการจ าหน่ายสินทรัพย์นั้น และเมื่อก าไรถูก
รับรู้ ก าไรจะถูกรวมในผลตอบแทนจากการลงทุน แต่หากเป็นตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทาง
การเงินที่ทุนถูกวัดมูลค่าโดยใช้หน่วยเงินตามอ านาจซื้อคงที่  ‘ก าไร’ จะหมายถึง การเพิ่มขึ้นของ
อ านาจซื้อของเงินที่ลงทุนในรอบระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น ราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนที่สูงกว่า
การเพิ่มขึ้นของระดับราคาทั่วไปเท่านั้นที่จะถือเป็นก าไร ส่วนที่เหลือถือเป็นรายการปรับปรุงเพื่อ
รักษาระดับทุน  (Capital Maintenance Adjustments) ซึ่งต้องแสดงในส่วนของเจ้าของ 
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        ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพที่ทุนถูกวัดมูลค่าโดยใช้ก าลังการผลิต
ที่ใช้ผลิตจริง ‘ก าไร’ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของทุนดังกล่าวในรอบระยะเวลานั้น การเปลี่ยนแปลงราคา
ที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในการวัดค่าของก าลังการ
ผลิตที่ใช้ผลิตจริงของกิจการ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวจึงถือเป็นการปรับปรุงเพื่อรักษา
ระดับทุน ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของเจ้าของโดยไม่ถือเป็นก าไรและไม่ถูกรวมในผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558: ออนไลน์) 

        ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับก าไรโดยรวมหมดทุกอย่าง  ถือเป็นแนวคิดที่จะรวม
รายการต่างๆที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในส่วนของเจ้าของ (ไม่รวมการลงทุนจากเจ้าของ
หรือการจ่ายคืนให้แก่เจ้าของ) ไว้ในการรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งแนวคิดนี้จะเทียบเคียงได้กับการ
รายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้เชื่อว่าการรวมรายการดังกล่าวในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะท าให้ผู้ใช้งบการเงินซึ่งรวมถึงนักลงทุนประเมินความส าคัญของรายการและ
ผลกระทบของรายการที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโดยรวมของกิจการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน หาก
กิจการรายงานเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเพียงอย่างเดียว  โดยไม่รวมรายการ
ดังกล่าวในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อผู้ใช้งบการเงินน าผลการด าเนินงานหลายงวดติดต่อกันมาใช้
ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ก็อาจท าให้ผู้ใช้งบการเงินมองข้ามรายการเหล่านี้ไป ส่งผลให้
เกิดการตีความผลการด าเนินงานและตัดสินใจที่ผิดพลาด (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2545) 

2.1.2 การรายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
        ใ นปี  ค . ศ .  1985 ที่ มี ก า ร ออก  Statements of Financial Accounting 

Concepts (SFAC) No.6, Elements of Financial Statements ขึ้นมานั้น FASB ไม่ได้มีการเสนอ
อย่างเป็นทางการว่ากิจการต้องรายงานผลการด าเนินงานในลักษณะของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
จนกระทั่งในกลางปี ค.ศ. 1990 FASB ก็เริ่มพิจารณาโครงการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และได้ออกร่าง
มาตรฐานการบัญชีเพื่อรับฟังความคิดเห็นในกลางปี ค .ศ. 1996 จนในที่สุดในกลางปี ค.ศ. 1997 
FASB ก็ได้ออก Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 130, Reporting 
Comprehensive Income ซึ่งเป็นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 130 ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ เพื่อ
ก าหนดวิธีวิธีการรายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยประกาศให้กิจการสามารถแสดง‘งบแสดงผลการ
ด าเนินงาน’ ได้ทั้งสิ้น 3 แบบ ดังน้ี 

        1) Combined Statement คือ การแสดงงบก าไรขาดทุนแบบใหม่ หรือที่
เรียกว่า ‘งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จ (The Statement of Income and 
Comprehensive Income ภายหลังอนุญาตให้เรียกแค่ The Statement of Comprehensive 
Income ได้)’ โดยเริ่มต้นด้วยการแสดงรายละเอียดตามงบก าไรขาดทุนแบบเดิมได้เป็น ‘ก าไรขาดทุน
สุทธิส าหรับงวด’ ท าการปรับยอดก าไรขาดทุนสุทธิด้วย ‘ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น’ แล้วจึงน า ‘ก าไร
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ขาดทุนสุทธิส าหรับงวด’ มาบวกลบกับ ‘ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น’ จนได้เป็นก าไรขาดทุนสุทธิที่
เรียกว่า ‘ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิ’ รายละเอียดของงบแสดงผลการด าเนินงานแบบนี้ ท าให้สรุปได้
ว่า ‘ก าไรขาดทุนสุทธิส าหรับงวด’ ที่ค านวณได้จากงบก าไรขาดทุนแบบเดิม ถือเป็นส่วนประกอบหลัก
ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อน ามาบวกลบกับ ‘ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น’ ก็จะได้ ‘งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ’ การแสดงผลการด าเนินงานแบบนี้ถือเป็นการแสดงผลการด าเนินงานในงบการเงินเดียว 
(One-statement Approach) (FASB, 1997; ภาพร เอกอรรถพร, 2552: ออนไลน์)  

        ตัวอย่างของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบงบเดียว  

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างการน าเสนอก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบงบเดียวของ 
              ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
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        2) Stand-alone Statement คือ การแสดงงบก าไรขาดทุนแบบเดิม พร้อมทั้ง
จัดท างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กล่าวคือ กิจการสามารถแสดงงบก าไรขาดทุนแบบเดิมได้ และให้จัดท า
งบแสดงผลการด าเนินงานเพิ่มเติมอีกงบหนึ่งที่เรียกว่า ‘งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ’ โดยน า ‘ก าไร
ขาดทุนสุทธิส าหรับงวด’ มาแสดงเป็นบรรทัดแรกของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากนั้นจึงน า
รายละเอียดของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มาบวกหรือลบจนได้ ‘ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิ’ การ
แสดงผลการด าเนินงานแบบนี้ถือเป็นการแสดงผลการด าเนินงานแบบสองงบ (Two-statement 
Approach) (FASB, 1997; ภาพร เอกอรรถพร, 2552: ออนไลน์) 

        ตัวอย่างของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบสองงบ 
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ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างการน าเสนอก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบสองงบของ 
              บรษิัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 
        3) Expanded statement คือ การแสดงงบก าไรขาดทุน และแสดงรายละเอียด

ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นตามปกติ (Statement-of-
Changes-in-Equity approach) การแสดงผลการด าเนินงานแบบนี้ถือเป็นการแสดงผลการ
ด าเนินงานแบบดั้งเดิมที่ท ากันมาอย่างยาวนาน (FASB, 1997; ภาพร เอกอรรถพร, 2552: ออนไลน์) 

        ส าหรับมาตรฐานการบัญชีของไทย ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 
2558) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดย IAS No. 1, Presentation 
of Financial Statements (Bound volume 2015 Consolidated without early application) 
และมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่ถูกจัดท าขึ้นส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2559 ก าหนดให้กิจการมีทางเลือกในการแสดงผลการด าเนินงานได้ 2 แบบ ดังน้ี 
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1) การแสดงผลการด าเนินงานในงบการเงินเดียว ได้แก่ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และ2) การแสดงผลการด าเนินงานในงบการเงินสองงบ ได้แก่ งบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ  

        การที่มาตรฐานการบัญชีของไทยยกเลิกทางเลือกในการแสดงผลการด าเนินงาน
แบบ Expanded Statement ออกไปนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้งบการเงิน โดย
การรวมรายการที่มีลักษณะร่วมกัน และแยกรายการที่มีลักษณะแตกต่างกันออกจากกัน หรือกล่าว
อย่างง่ายๆก็คือ ต้องการให้กิจการรายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดงแยกเป็นงบการเงินออกมา
ต่างหาก ไม่ว่าจะน าเสนอแบบงบการเงินเดียวหรือแบบงบการเงินสองงบก็ตาม (สภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ,์ 2558: ออนไลน์) 
 
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

 
ตามที่กล่าวว่าคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ

สหรัฐอเมริกา (FASB) ถือเป็นกลุ่มแรกที่กล่าวถึงแนวคิดของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและก าหนดการ
รายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอย่างเป็นทางการ ซึ่งตามงานวิจัย Johnson et al. (1995) ระบุว่าการ
ก าหนดการรายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ FASB นั้นเกิดจากทั้งแรงจูงใจภายใน (Internal 
Motivations) และแรงจูงใจภายนอก (External Motivation) 

ส าหรับแรงจูงใจภายในของ FASB ในการด าเนินโครงการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วน
ใหญ่เกิดจาก The Boards’ Financial Instruments Project ซึ่งเป็นโครงการที่ถูกจัดท าขึ้นมาโดย
มุ่งความสนใจไปที่เรื่องตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) และการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) 
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินหลายตัวถือเป็นรายการที่อยู่นอกงบดุล (Off-balance-sheet Items) 
ซึ่งหมายถึงรายการที่ท าให้หนี้สินโดยรวมของกิจการเพิ่มขึ้นโดยที่ผลจากการท าธุรกรรมดังกล่าวนั้นไม่
ปรากฏให้เห็นในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ เพื่อปกปิดภาระหนี้สินและข้อผูกพันที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันของกิจการ คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาเรื่องการรับรู้เครื่องมือทางการเงินในงบการเงิน 
โดยสมาชิกของ FASB มีความเชื่อว่าเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ควรถูกรับรู้และวัดมูลค่าที่มูลค่า
ยุติธรรม (Relevance) อย่างไรก็ตามก็มีฝ่ายที่ไม่สนับสนุนการปฏิบัติทางบัญชีเช่นนี้ โดยกล่าวว่าหาก
รับรู้และวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินที่มูลค่ายุติธรรม จะส่งผลให้งบก าไรขาดทุนของกิจการมีความ
ผันผวนมากยิ่งขึ้น ความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลให้โครงการต่างๆของ FASB ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการวัดมูลค่ายุติธรรมด าเนินช้าลงหรือไม่ด าเนินต่อไปอย่างที่ควรจะเป็น การรายงานก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จจึงเป็นวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยคณะกรรมการฯ อนุญาตให้การเปลี่ยนแปลงในราคา
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ของเครื่องมือทางการเงินบางรายการ เช่น หลักทรัพย์เผื่อขายและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด สามารผ่านรายการไปยังก าไรขาดทุนได้โดยอ้อม แต่ก็มีความกังวลว่าการผ่านรายการ
ดังกล่าวไปยังก าไรขาดทุนโดยอ้อมจะมีความส าคัญต่อการประเมินผลการด าเนินงานทางด้านการเงิน
ของนักลงทุน นอกจากนั้นการแสดงผลการด าเนินงานในงบการเงินเดียวจะช่วยลดความซับซ้อนใน
การรายงานเครื่องมือทางการเงินของกิจการได้ 

ในขณะที่แรงจูงใจภายนอก เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการของ Association for 
Investment Management and Research (AIMR, ชื่อใหม่คือ CFA Institute ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน
กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลในงบการเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดของสหรัฐอเมริกา ) ในเรื่องของ
การรายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อให้รายการต่างๆซึ่งเป็นรายการที่มีความส าคัญต่อผู้ ใช้งบ
การเงินถูกท าให้มีความโปร่งใสมากขึ้นและช่วยอ านวยความสะดวกในการท าความเข้าใจงบการเงินแก่
ผู้ใช้งบการเงิน โดย AIMR กล่าวว่า “ผู้ใช้งบการเงินต้องการให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการรวมกันภายในต าแหน่งเดียว ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ
ทราบข้อมูลทั้งหมดได้และสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์” (AIMR, 1993) 
แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการแสดงรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและองค์ประกอบของก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยสนับสนุนให้มีการแสดงผลการด าเนินงานในงบการเงิน
เดียว เป็นไปตามงานวิจัยของ Foster and Hall (1996) ที่กล่าวว่าผู้ใช้งบการเงินต้องการการรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการรวมไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้ผู้ใช้งบ
การเงินสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่ต้องการได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Smith and Reither 
(1996) ที่ได้แสดงความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบต่างๆในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ได้รับผลกระทบมาจากกิจกรรมและการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ในการวิเคราะห์และประเมิน
ความสามารถทางการเงินของกิจการ ผู้ใช้งบการเงินจึงควรรวมข้อมูลดังกล่าวเข้าไปด้วย อีกทั้งยัง
กล่าวว่าการน าเสนอข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนจะท าให้เกิดความยากในการรวบรวมข้อมูล และท า
ให้ผู้ใช้งบการเงินไม่สามารถใช้ข้อมูลตามที่ต้องการได้ และจากงานวิจัยของ Lipe (1998) ที่ระบุ
สาเหตุต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ยกตัวอย่างเช่น การขาดความรู้ความ
เข้าใจ การไม่ทราบว่าต้องหารายการต่างๆของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากที่ใดในงบการเงิน หรือความ
ล าบากในการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่อยู่กันอย่างกระจัดกระจาย เมื่อผู้ใช้งบการเงินพบว่าต้นทุนที่ต้อง
เสียไปในการรวบรวมข้อมูลมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการได้รับข้อมูล ผู้ใช้งบการเงินขาด
แรงจูงใจในการใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อตัดสินใจ ดังนั้นการรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกันจะท าให้ผู้ใช้งบ
การเงินได้รับข้อมูลครบถ้วนและใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมที่สุด 

ยิ่งไปกว่านั้น AAA (1997) ได้กล่าวว่าการรายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะเป็นการสร้าง
ระเบียบวินัยให้แก่ผู้ใช้งบการเงินและผู้จัดท ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังน้ี1) ระเบียบวินัย
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ของผู้บริหาร การมุ่งความสนใจไปยังตัวเลขก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะเป็นการบังคับให้ผู้บริหาร
พิจารณาทุกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่งคั่งของเจ้าของ โดยระบบการให้รางวัลแก่ผู้บริหารโดยอิง
จากตัวเลขก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะเป็นตัวชักน าให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว  2) ระเบียบวินัยของ
นักวิเคราะห์ การมุ่งความสนใจไปที่ตัวเลขก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะเป็นการบังคับให้นักวิเคราะห์
พิจารณาทุกผลกระทบที่มีต่อความมั่งคั่งของเจ้าของเมื่อท าการพยากรณ์ก าไรของกิจการ โดยในการ
วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของกิจการในปัจจุบัน ตัวเลขก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะบังคับให้
เกิดการพิจารณาทุกแหล่งที่มาของความสามารถในการท าก าไร ดังนั้น หากนักวิเคราะห์ไม่พิจารณา
ทุกแหล่งที่มาของความสามารถในการท าก าไร แล้วพยากรณ์ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จผิดพลาดไปจาก
ตามที่รายงานไว้ในงบการเงิน นักวิเคราะห์ก็จะได้รับการลงโทษจากนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินราย
อื่น และ3) ระเบียบวินัยของผู้ก าหนดและจัดท ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานเกี่ยวกับ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะช่วยก าจัดการหลีกเลี่ยงการน าเอามาตรฐานต่างๆมาใช้และการจัดท างบ
การเงินซึ่งผลกระทบของก าไรขาดทุนผ่านไปยังส่วนของเจ้าของ 

ส าหรับการสนับสนุนเรื่องของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในทางทฤษฎี มาจากวิธีก าไร
ส่วนเกินในการประเมินมูลค่าหุ้น (Excess Earnings Approachs)  รวมถึงสูตรในการค านวณมูลค่า
หุ้นตามวิธีก าไรส่วนที่เหลือ (Residual Income Approach) (e.g. Peasnell, 1982; Ohlson 1995) 
ตาม AAA (1997) ที่ระบุว่าในขณะที่การประเมินมูลค่าหุ้ นจะอ้างอิงตามหลักการพยากรณ์
ผลตอบแทนในอนาคต ก าไรในปัจจุบันก็คือการรับรู้การพยากรณ์ก าไรในอดีต ดังนั้นการวัด
ข้อผิดพลาดหรือความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประเมินมูลค่าส่วนของเจ้าของ หน้าที่ส าคัญของนักวิเคราะห์ก็คือการตัดสินใจว่าองค์ประกอบของ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จใดที่ไม่สามารถถูกพยากรณ์ได้   

ส่วนงานวิจัยที่ได้สนับสนุนการแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือ 
งานวิจัยของ Hirst and Hopkins (1998) ที่ให้นักลงทุนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา พบว่าความ
ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดย
การเปิดเผยข้อมูลก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ชัดเจนจะท าให้การตกแต่งตัวเลขทางบัญชีของกิจการลดลง 
อีกทั้งนักลงทุนยังลดระดับการตัดสินใจที่มีต่อกิจการที่ตกแต่งตัวเลขทางบัญชีให้อยู่ระดับเดียวกับ
กิจการที่ไม่ได้ตกแต่งตัวเลขทางบัญชี งานวิจัยนี้ได้ให้หลักฐานว่าการแสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จใน
งบการเงินเดียวนั้นมีสาระส าคัญ โดยแสดงให้เห็นว่าการแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบเดียวนั้นจะ
ท าให้การสื่อสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินมีประสิทธิภาพมากกว่าการ
รายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หรืออีกนัยหนึ่งคือ
ทางเลือกในการแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้นน้ันเป็นทางเลือกท่ีไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีความจ าเป็น Maines and McDaniel (2000) แสดง
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ให้เห็นว่าการแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักลงทุนมือสมัครเล่น
เป็นอย่างมาก และงานวิจัยของ Hunton et al. (2006) พบว่าผู้ที่มีหน้าที่จัดท างบการเงินมีแนวโน้ม
ที่จะเข้าร่วมในการตกแต่งก าไรขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขาย เมื่อก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น
ถูกรายงานในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของมากกว่าเมื่อก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จถูกรายงาน
ในงบที่แสดงผลการด าเนินงาน ดังนั้นการแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จให้มีความชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญ 

ถึงแม้ว่า FASB จะต้องการให้มีการแสดงก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จและแสดงงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและมีผู้สนับสนุนในแนวคิดนี้จ านวนมากก็ตาม แต่ FASB 
ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ โดยตาม The FASB’s Exposure Draft: Reporting 
Comprehensive Income (FASB, 1996) ต้องการให้มีการแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอย่างชัดเจนในงบแสดงผลการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม The 
Final Standard SFAS 130, Reporting Comprehensive Income (FASB, 1997) ไม่ได้ระบุอย่าง
เฉพาะเจาะจงว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นจะต้องถูกแสดงแบบใดในงบแสดงผลการด าเนินงาน โดยได้
ก าหนดทางเลือกในการแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไว้ 3 แบบ ซึ่งต่อมา Accounting Standards 
Update No. 2011-05, Comprehensive Income (Topic 220): Presentation of 
Comprehensive Income ได้ยกเลิกทางเลือกในการแสดงการรายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (FASB, 2011) ท าให้ในปัจจุบันบริษัทเหลือทางเลือกในการ
แสดงผลการด าเนินงานเพียง 2 แบบ ได้แก่ การแสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินเดียว 
(Combined Statement) และการแสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยจัดท าแยกเป็นสองงบ คือ งบ
ก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Stand-alone Statement) 

แม้ว่าจะมีฝ่ายที่สนับสนุนการแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
อย่างไรก็ตามก็มีฝ่ายที่คัดค้านการแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวหลายฝ่ายด้วยกัน ยกตัวอย่าง
เช่น จากงานวิจัยของ Smith and Tse (1998) ได้กล่าวถึงความคิดเห็นของผู้ที่คัดค้านการแสดงก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จให้มีความชัดเจนขึ้น เช่น องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไม่สามารถถูก
พยากรณ์ได้ เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดจากการด าเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ
และเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปัจจัยทางตลาด รายการดังกล่าวจึงมีความแปรปรวน และการรายงานก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบก าไรขาดทุนจะท าให้มุมมองการรับรู้คุณค่าของผู้ใช้งบการเงินเปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งอาจท าให้เกิดความกลัวในการตัดสินใจ และเกิดการตัดสินใจที่ไม่เป็นปกติได้ เนื่องจากไม่ได้ใช้การ
พิจารณาไตร่ตรองให้ดีเช่นเดิม ซึ่งสอดคล้องกับหลายงานวิจัยที่มีความคิดเห็นว่าการรายงาน
องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีความแปรปรวนมากกว่าการรายงานแค่ก าไรขาดทุนสุทธิ
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ซึ่งท าให้การวัดความสามารถในการด าเนินงานของบริษัทมีความแปรปรวนมากขึ้นตามไปด้วย 
(Hirshleifer and Teoh (2003); Yen et al. (2007); Maines and McDaniel (2000)) แ ล ะจ าก
งานวิจัยที่ได้ส ารวจพฤติกรรมของผู้จัดการของบริษัทพบว่า ผู้จัดการคาดว่าหากข้อมูลที่แสดงถึง
ความสามารถในการด าเนินงานของบริษัทซึ่งเป็นข้อมูลทางการเงินมีความแปรปรวนบ่อยครั้ง ผู้ใช้งบ
การเงินจะประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทลดลง พร้อมทั้งประเมินว่าผู้จัดการของบริษัทมีการบริหาร
จัดการที่ไร้ประสิทธิภาพ ทั้งที่รายการก าไรขาดทุนที่ยังไม่ถูกรับรู้ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตาม
ปัจจัยทางตลาดซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัดการ ดังนั้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจึงไม่ใช่ตัวชี้วัดที่
ดีและเหมาะสมในการประเมินความสามารถในการด าเนินงาน (Graham et al. (2005); Maines 
and McDaniel (2000)) ส่วน Dhaliwai et al. (1999) พบว่าไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดที่ระบุว่าการใช้
แนวคิดเกี่ยวกับก าไรโดยรวมหมดทุกอย่างที่ต้องการให้แสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอย่างชัดเจนมี
ความสัมพันธ์กับมูลค่าหุ้นของกิจการมากไปกว่าก าไรขาดทุนสุทธิ อีกทั้งผลที่ได้รับจากงานวิจัยของ 
Zweig (1997) พบว่าเสียงส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นว่าการปรับเปลี่ยนให้มีการแสดงก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จแบบงบเดียวหรือแบบสองงบนั้น จะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดความสับสนอย่างมาก เนื่องจาก
ผู้ใช้งบการเงินต้องใช้ตัวชี้วัดความสามารถในการด าเนินงานหลายตัวเพื่อประเมินความสามารถในการ
ด าเนินงานของบริษัท  อย่างไรก็ตาม Tarca et al. (2008) แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งบการเงินสามารถใช้
รายการที่แสดงภายใต้เส้นใน 2 คอลัมน์ ทั้งคอลัมน์ที่แสดงตัวเลขปีนี้และคอลัมน์ที่แสดงตัวเลขปีก่อน 
ภายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบงบเดียวได้อย่างถูกต้อง 

FASB ได้มีการพัฒนาในเรื่องของการรายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ให้ความส าคัญกับการใช้มูลค่ายุติธรรมในการวัดและรับรู้มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินมากขึ้น จึง
ต้องการที่จะก าหนดให้ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จถูกรายงานไว้ในงบเดียวกันกับงบก าไรขาดทุนซึ่งจะช่วย
เพิม่ความชัดเจนและความสามารถเปรียบเทียบกันได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยน FASB จึงได้มี
การรับฟังความคิดเห็นจากหลายๆฝ่าย ยกตัวอย่างเช่น Robert Morris ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดทางด้าน
บัญชีของบริษัท KeyCorp ในขณะนั้น มีความคิดเห็นว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบงบการเงินที่ให้มีการ
แสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะท าให้เกิดการแสดงข้อมูลที่มากเกินไป และด้วยความที่ส่วนประกอบ
ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นแตกต่างจากส่วนประกอบของก าไรขาดทุน จะท าให้งบการเงินซับซ้อน
และยากต่อการวิเคราะห์ ซึ่งอาจท าให้ผู้ใช้งบการเงินโดยเฉพาะนักวิเคราะห์และนักลงทุนเกิดความ
สับสนและให้ความส าคัญกับข้อมูลผิดประเด็นไป ส่วนบริษัทด้านการตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่  2 
แห่ง คือ PwC และ KPMG แสดงความคิดเห็นว่าการปรับปรุงรูปแบบงบการเงินตามข้อก าหนดใหม่นี้
เป็นเรื่องที่ท าได้ยาก เนื่องจากการจัดประเภทรายการใหม่ไม่สามารถที่จะคัดลอกรายการรายบรรทัด



Ref. code: 25595802110063HXTRef. code: 25595802110063HXT

21 

ต่อบรรทัดลงในงบการเงินได้ เช่น แผนที่วางไว้ส าหรับเรื่องของเงินบ านาญที่ให้แก่พนักงานจะได้รับ
ผลกระทบหลายรายการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบไปยังต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เป็นต้น 
นอกจากนั้นตามความคิดเห็นของ John Hepp ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทตรวจสอบบัญชีชื่อว่า 
Grant Thronton ที่กล่าวว่าการจัดการข้อมูลบางส่วน บริษัทตรวจสอบบัญชีไม่ได้เป็นผู้จัดการเอง 
แต่อาจจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาช่วยวางแผนและจัดการข้อมูลต่างๆแทน ดั งนั้นการที่บริษัท
ตรวจสอบบัญชีจะน าข้อมูลเหล่านี้มารวบรวมและจัดการด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก ถึงแม้ว่า
จะมีผู้ที่ไม่สนับสนุนกับการเปลี่ยนแปลงนี้จ านวนมาก อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ที่ เห็นด้วยกับการ
เปลี่ยนแปลงนี้ เช่น Peter Bridgman ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท PepsiCo ที่แสดงความ
คิดเห็นว่าการปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยเพ่ิมความมั่นคง ความโปร่งใส และความสามารถเปรียบเทียบกันได้ที่
ดีขึ้นของงบการเงินระหว่างบริษัท จากการศึกษางานวิจัยทางด้านพฤติกรรมและการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ ท าให้ผู้วิจัยเชื่อว่าการแสดงรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จให้มีความชัดเจนอาจส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน (ฐิติ ธิราภรณ์พงษ,์ 2554) 

ฝ่ายที่คัดค้านได้กล่าวอีกว่าความผันผวนขององค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะ
ส่งผลให้ผู้ใช้งบการเงินรับรู้ความเสี่ยงของกิจการเพิ่มขึ้น ซึ่งการตอบสนองต่อ The Exposure Draft 
(FASB, 1996) แสดงให้เห็นว่ามีความคิดโต้แย้งว่ารายการที่ถูกระบุว่าเป็นองค์ประกอบของก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีความเกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงานของกิจการ ยิ่งไปกว่านั้นฝ่ายที่คัดค้านยัง
อ้างว่าการรวมรายการที่เป็นองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบก าไรขาดทุนจะท าให้ผู้ใช้
งบการเงินเกิดความสับสนและตีความผลการด าเนินงานของกิจการผิดพลาดอย่างมีนัยส าคัญ (FASB, 
2009) ในขณะที่ธนาคารขนาดใหญ่และบริษัทประกันภัยถือเป็นผู้ร้องเรียนหลักในเรื่องดังกล่าว 34% 
ของจดหมายแสดงความคิดเห็นของภาคอุตสาหกรรมอื่นที่แสดงความคิดเห็นต่อความผันผวนส่วนเกิน
ในทางลบ และ 8% ร้องเรียนว่าความผันผวนส่วนเกินนี้อาจท าให้ผู้ใช้งบการเงินตีความผลการ
ด าเนินงานทางเศรษฐกิจของกิจการผิดพลาดได้ (Yen et al., 2007) 

ความผันผวนของก าไรขาดทุนมีความส าคัญ เนื่องจากความผันผวนดังกล่าวสามารถ
ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ความเสี่ยงของกิจการได้ Trueman and Titman (1988) โต้แย้งว่าการปรับ
ก าไรให้สม่ าเสมอหรือการเกลี่ยก าไร (Income Smoothing) จะท าให้กิจการลดความผันผวนของ
ก าไรขาดทุนที่ถูกรับรู้โดยผู้ใช้งบการเงินได้ เพื่อให้กิจการสามารถได้รับต้นทุนทางการเงินในอัตราที่
ต่ าลง Ronen and Sadan (1981) ให้เหตุผลว่าการปรับก าไรให้สม่ าเสมอจะมีประโยชน์อย่างมาก 
เนื่องจากหากก าไรขาดทุนมีความสม่ าเสมอ ก็จะท าให้ผู้จัดการของกิจการสามารถส่งสัญญาณข้อมูล
ส่วนตัวเกี่ยวกับระดับและการคงอยู่ของก าไรในอนาคตได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูล
ทางด้านสินทรัพย์ ยิ่งไปกว่านั้นหลายกิจการกล่าวว่าพวกเขาจะเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานเพื่อลดความ
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ผันผวนของก าไรขาดทุน หากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินเดียวนั้นถูกบังคับใช้  (Yen et al., 
2007)  

ตามงานวิจัยของ Shahwali Khan and Michael E. Bradburt, (2014) ที่ได้ศึกษา
เรื่องความผันผวนและความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับกลุ่มบริษัทที่
ไม่ใช่บริษัททางการเงินในสหรัฐอเมริกา ส าหรับช่วงปี ค.ศ. 2005-2010 พบว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมี
ความผันผวนมากกว่าก าไรขาดทุนสุทธิ และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีความสัมพันธ์กับตัววัดความเสี่ยง
ทางตลาด (ความผันผวนของผลตอบแทนของหุ้น) อย่างไรก็ตามความผันผวนส่วนเพิ่มของก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงทางตลาดและไม่ได้ถูกรวมค านวณในราคาหุ้น  

แม้ว่าจะมีการศึกษาเรื่องความผันผวนและความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัททางการเงินแล้วก็ตาม แต่จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่ายังมีการศึกษาเรื่องดังกล่าวจ านวนไม่มาก ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาเรื่องดังกล่าว 
ส าหรับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัททางการเงินในประเทศไทย โดยความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จถือ
เป็นประเด็นที่ส าคัญในการช่วยตัดสินใจว่ากิจการควรจะรายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงิน
เดียวหรือไม่ และน าไปสู่ค าถามวิจัย (Research Question) 3 ข้อ ดังนี้ 1) ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมี
ความผันผวนมากกว่าก าไรขาดทุนหรือไม่ 2) ความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนเพิ่ม (ความ
ผันผวนส่วนที่เกินมาจากความผันผวนของก าไรขาดทุน ) มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงทางตลาด
หรือไม่ และ 3) ความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนเพิ่มถูกน าไปค านวณในราคาหุ้นหรือไม ่

Barth et al. (1995) พบว่าส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นธนาคารจ านวน 137 แห่ง ในช่วง
ปี ค.ศ. 1971-1990 ก าไรขาดทุนที่อิงจากมูลค่ายุติธรรมนั้นมีความผันผวนมากกว่าก าไรขาดทุนที่อิง
จากต้นทุนในอดีตหรือราคาทุนเดิม อย่างไรก็ตามพวกเขาพบว่าราคาหุ้นไม่ได้สะท้อนความผันผวน
ส่วนเพิ่ม Hodder et al. (2006) ตรวจสอบความเกี่ยวของกับความเสี่ยงของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของตัววัดผลการด าเนินงาน 3 ตัว ได้แก่ ก าไรขาดทุนสุทธิ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และตัววัดก าไร
ขาดทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมแบบโครงสร้าง ส าหรับธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาจ านวน 202 
แห่ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996-2004 พวกเขาพบว่าความผันผวนของก าไรขาดทุนที่อิงจากมูลค่ายุติธรรมมี
ค่ามากกว่าความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จถึง 3 เท่า และมีค่ามากกว่าความผันผวนของก าไร
ขาดทุนสุทธิถึง 5 เท่า ซึ่งหมายความว่าตัววัดก าไรขาดทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมแบบโครงสร้างมีความ
ผันผวนมากกว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและก าไรขาดทุนสุทธิ Bamber et al. (2010) ตรวจสอบว่า
ความผันผวนของผลการด าเนินงานของกิจการนั้นเกี่ยวข้องกับทางเลือกทางการบัญชีหรือไม่ โดยใน
สถิติเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Statistics) พวกเขาแสดงให้เห็นว่า 
72.5% ของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับก าไรขาดทุนสุทธิ ซึ่งหมายความว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีความผันผวนมากกว่าก าไรขาดทุนสุทธิ
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การทบทวนงานวิจัยก่อนหน้า คือ เพื่อให้หลักฐานในเรื่องความผันผวนของก าไรขาดทุน 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่บริษัททางการเงิน นอกจากนั้นการทบทวนวรรณกรรมเรื่องความผันผวน
ของก าไรขาดทุน ท าให้พบว่างานวิจัยชิ้นนี้ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างของบริษัทจ านวนมากนั่นคือ ตัวอย่าง
ข้อมูลของบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 โดยใช้ตัวเลขตามที่ถูกรายงานในงบการเงิน ไม่ใช่แบบ as-
if ซึ่งเป็นตัวเลขที่ถูกประมาณแบบโครงสร้าง การเลือกว่าจะใช้ตัวเลขแบบใดในการทดสอบนั้นเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญ เนื่องจากตามงานวิจัยของ Chambers et al. (2007) รายงานว่าการใช้ as-if ในการ
ประมาณก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะน าไปสู่ความคลาดเคลื่อนในการวัดผลที่มีนัยส าคัญ 

ผู้วิจัยมุ่งความสนใจไปที่ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยรวมมากกว่าองค์ประกอบของก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแต่ละตัว เนื่องด้วยหลายเหตุผล ดังนี้ 1) ไม่มีการตอบสนองต่อ The Exposure 
Draft ที่ร้องเรียนว่าองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแต่ละตัวเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา
ดังกล่าว 2) ไม่มีทฤษฎีหรือการโต้แย้งที่เป็นแนวคิดสนับสนุนรายการที่ควรถูกรายงานในองค์ประกอบ
ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กล่าวคือ ต าแหน่งของรายการในองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นเป็นผลลัพธ์ทางการเมืองมากกว่าการตัดสินใจทางเทคนิคหรือการตัดสินใจที่อิงจากลักษณะทาง
เศรษฐกิจของรายการนั้นๆ และ3) ระเบียบเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่เฉพาะเจาะจง
ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไม่น่าจะให้ข้อมูลที่ส าคัญแก่ FASB เช่น หากพบว่ารายการปรับปรุงการ
แปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ก็อาจแนะน าว่ารายการดังกล่าว
ควรถูกรายงานในก าไรขาดทุนสุทธิมากกว่าถูกรายงานในองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1 ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั 

 
ผู้วิจัยจะใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัททางการเงินที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการค านวณตัวแปรที่ต้องการศึกษาครบถ้วน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 รวมระยะเวลา 5 ปี โดยบริษัทดังกล่าวต้องไม่ใช่บริษัทที่ถูกเพิกถอน เข้า
ข่ายถูกเพิกถอน และอยู่ระหว่างการฟื้นฟูการด าเนินงาน เนื่องจากบริษัทเหล่านี้จะไม่มีข้อมูลราคาหุ้น
และใช้เกณฑ์ในการจัดท ารายงานทางการเงินที่แตกต่างจากบริษัททั่วไป รวมทั้งต้องไม่ใช่บริษัทที่เพิ่ง
จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. 2559 และ 2560 เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีข้อมูลที่
จ าเป็นต้องใช้ในการทดสอบเพ่ือตอบค าถามงานวิจัยไม่ครบถ้วน 

ส าหรับข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการใช้ในการทดสอบทั้งหมด มีดังนี้  
1) ก าไรขาดทุนสุทธิส าหรับปี (Annual net income, NI)  
2) ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี (Annual comprehensive income, CI)  
3) องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other comprehensive income 

components, OCI)  
4) มูลค่าตลาดของส่วนของเจ้าของ ณ วันสิ้นสุดปีงบการเงิน (Market value of 

equity at the end of the fiscal year, MVE)  
5) ผลตอบแทนของหุ้นเฉลี่ยต่อปี (Annualized stock returns, SR)  
6) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt-to-equity ratio, DE ratio)  
7) กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash flows, OCF)  
8) หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities, CL)  
9) ราคาปิดของหุ้น ณ วันสิ้นสุดปีงบการเงิน (The actual fiscal year-end closing 

stock price, P)  
10) จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว (Number of shares outstanding, SO)  
11) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันสิ้นสุดปีงบการเงิน (Book value per share at the 

end of the fiscal year, BPS)
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จากการรวบรวมข้อมูลตัวอย่าง (Firm-year observations) ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯทั้งหมดและหักบริษัทที่ไม่ต้องการใช้ในการวิจัยออกไป ท า
ให้การศึกษาครั้งนีเ้หลือกลุ่มตัวอย่างจ านวน 470 บริษัท และเมื่อตัดข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนออกไปรวมทั้ง
การลดผลกระทบของค่าผิดปกติ ท าให้ผู้วิจัยเหลือกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบทั้งสิ้น 377 บริษัท 
 
 3.2 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 

 
3.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
        ส าหรับค าถามวิจัยแรกที่ศึกษาเรื่องความผันผวนของก าไรขาดทุนสุทธิและความ

ผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อัตราส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยและ
อัตราส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกลาง ซึ่งน ามาใช้วัดว่าก าไรขาดทุนตัวใดมีความผันผวนมากกว่ากัน  

        ค าถามวิจัยที่ 2 ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของก าไรขาดทุนและ

ความเสี่ยงทางตลาด ตัวแปรอิสระของศึกษา ได้แก่ ความผันผวนของก าไรขาดทุนสุทธิ (σNI) ความผัน

ผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (σCI) และความผันผวนส่วนเพิ่มของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (σCI- σNI) 
        ค าถามวิจัยที่ 3 ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของก าไรขาดทุนและ

ราคาหุ้น ตัวแปรอิสระของศึกษา ได้แก่ มูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้าของต่อหุ้น ณ วันสิ้นสุดปีงบ

การเงิน (BVE) ก าไรเกินปกติต่อหุ้นประจ าปี (AE) ความผันผวนของก าไรขาดทุนสุทธิ (σNI) ความผัน

ผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (σCI) และความผันผวนส่วนเพิ่มของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ความผัน

ผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่เกินมาจากความผันผวนของก าไรขาดทุนสุทธิ, σCI-σNI) 
3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
        ส าหรับค าถามวิจัยแรกที่ศึกษาเรื่องความผันผวนของก าไรขาดทุนสุทธิและความ

ผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผันผวนของก าไรขาดทุนสุทธิ (σNI) และ

ความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (σCI)   
        ค าถามวิจัยที่ 2 ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของก าไรขาดทุนและ

ความเสี่ยงของตลาด ซึ่งความเสี่ยงของตลาดตามงานวิจัยน้ีจะถูกวัดด้วยความผันผวนของผลตอบแทน

ของหุ้น ดังนั้นตัวแปรตามของศึกษา ได้แก่ ความผันผวนของผลตอบแทนของหุ้น (σSR)   
        ค าถามวิจัยที่ 3 ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของก าไรขาดทุนและ

ราคาหุ้น ตัวแปรตามของศึกษา ได้แก่ ราคาปิดของหุ้น ณ วันสิ้นสุดปีงบการเงิน (P) 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ ในการ
ทดสอบซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลทางการเงิน ผลตอบแทนของหุ้น และราคาปิดของหุ้น ของบริษัทที่
ไม่ใช่บริษัททางการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส าหรับช่วงปี พ.ศ. 2554–
2558 จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลก าไรขาดทุนสุทธิ
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มาจากฐานข้อมูลที่
มีชื่อว่า ‘SETSMART’ (SET Market Analysis and Reporting Tool) และเก็บข้อมูลที่เหลือจาก
ฐานข้อมูลที่มีชื่อว่า ‘Thomson Reuters Eikon’ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย 
Thomson Reuters  

 
3.4 สมมติฐานในการวิจัย 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม ท าให้ผู้วิจัยสามารถตั้งค าถามวิจัยและพัฒนามาเป็น

สมมติฐานในการวิจัย 3 ข้อ ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1: ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีความผันผวนมากกว่าก าไรขาดทุนสุทธิ 
สมมติฐานที่ 2: ความผันผวนส่วนเพิ่มของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีความสัมพันธ์กับความ

ผันผวนของผลตอบแทนของหุ้น  
สมมติฐานที่ 3: ความผันผวนส่วนเพิ่มของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จถูกน าไปรวมค านวณใน

ราคาหุ้น 

 
3.5 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา  

 
แบบจ าลองที่จะน ามาใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้อ้างอิงมาจากแบบจ าลองของ Shahwali Khan 

and Michael E. Bradburt, (2014) ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 และสมมติฐานที่ 2 และอ้างอิง
แบบจ าลองของ Hodder et al. (2006) ในการทดสอบสมมติฐานที่ 3 
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3.5.1 แบบจ าลองของการทดสอบสมมติฐานที่ 1  
        ผู้วิจัยจะใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบตัววัดความผันผวน

ของก าไรขาดทุน เพื่อประเมินความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเทียบกับก าไรขาดทุนสุทธิ  โดย
การพิจารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของก าไร
ขาดทุนสุทธิเป็นหลัก ดังน้ี 

        อัตราส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย (Mean standard deviation ratio) ซึ่ง
เท่ากับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยของ
ก าไรขาดทุนสุทธิ หากอัตราส่วนดังกล่าวมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีความผันผวน
มากกว่าก าไรขาดทุนสุทธิ ในทางตรงกันข้าม หากอัตราส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยของก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จต่อก าไรขาดทุนสุทธิมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีความผันผวน
น้อยกว่าก าไรขาดทุนสุทธิ หรือหากอัตราส่วนดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่าความผันผวนของก าไร
ขาดทุนทั้ง 2 ตัวไม่ได้แตกต่างกัน  

        อัตราส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกลาง (Median standard deviation ratio) ซึ่ง
เท่ากับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกลางของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกลางของ
ก าไรขาดทุนสุทธิ หากอัตราส่วนดังกล่าวมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีความผันผวน
มากกว่าก าไรขาดทุนสุทธิ ในทางตรงกันข้ามหากอัตราส่วนค่ากลางมีค่าน้อยกว่า 1 หรือเท่ากับ 1 
แสดงว่าความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จน้อยกว่าความผันผวนของก าไรขาดทุนสุทธิ หรือไม่ได้
แตกต่างกัน ตามล าดับ 

        หากอัตราส่วนทั้ง 2 ตัวข้างต้น ไม่มีค่าที่เท่ากับ 1 แสดงว่าไม่มีการสังเกตข้อมูล
ใดๆ ที่ความผันผวนของก าไรขาดทุนสุทธิเท่ากับความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แสดงให้เห็น
ว่าทุกบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยรายงานองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใน
ระหว่างงวดอย่างน้อย 1 ตัว  

        การหาความแตกต่างในค่าเฉลี่ยและค่ากลางของอัตราส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยก่อนการทดสอบ ผู้วิจัยจะค านวณหาความเท่ากันของค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่
แตกต่างกันก่อนเพื่อดูว่าค่าความแปรปรวนแตกต่างกันหรือไม่จาก Levene’s test of equal 
variance หากค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน จะต้องใช้สถิติแบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric 
statistics) ในการทดสอบ โดยหากค่ากลางของอัตราส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า 1 ในทาง
สถิติ ผู้วิจัยจะใช้ Wilcoxon-signed rank test ในการทดสอบว่าความผันผวนของก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จมากกว่าความผันผวนของก าไรขาดทุนสุทธิอย่างมีนัยส าคัญจริงหรือไม่
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3.5.2 แบบจ าลองของการทดสอบสมมติฐานที่ 2  
        ผู้วิจัยจะใช้แบบจ าลองถดถอย (Regression Models) ตามงานวิจัยของ 

Shahwali Khan and Michael E. Bradburt, (2014) ดังนี ้

σSRj = α0 + α1DEj + α2CFj + α3σNIj + j    (1) 

σSRj = α0 + α1DEj + α2CFj + α4σCIj + j    (2) 

σSRj = α0 + α1DEj + α2CFj + α3σNIj + α5 (σCIj - σNIj) + j (3) 

        โดยที่ σSR คือ ความผันผวนของผลตอบแทนของหุ้น ซึ่งถือเป็นตัววัดความเสี่ยง
ทางตลาดโดยรวมทั้งความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic risk) และความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ 
(Unsystematic risk) โดยความผันผวนของผลตอบแทนของหุ้นวัดจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation, σ) ของผลตอบแทนดิบประจ าปี ตลอดช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 ส าหรับ σNIj 

และ σCIj คือ ตัววัดความผันผวนของก าไรขาดทุนสุทธิ (NI) และตัววัดความผันผวนของก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (CI) ส าหรับบริษัท j ตามล าดับ ซึ่งตัววัดความผันผวนดังกล่าวถูกประมาณการโดยใช้ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของก าไรขาดทุนประจ าป ีตลอดช่วงปี พ.ศ. 2554-2558  

        เพื่อควบคุมผลกระทบของตัวแปรทางบัญชีตัวอื่นๆที่มีต่อความเสี่ยงทางตลาด จึง
ต้องรวมตัววัดความเสี่ยงทางบัญชี ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (DE) และอัตราส่วน
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อหนี้สินหมุนเวียน (CF) เข้าไปในสมการ โดยตัววัดทางบัญชีเหล่านี้
จะถูกประมาณการในแต่ละปีและถูกเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาเดียวกันที่ความผันผวนของก าไรขาดทุนนั้น
ถูกวัด การเลือกตัวแปรทางบัญชีจะอ้างอิงมาจากงานวิจัยฉบับก่อนๆที่ท าการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัววัดความเสี่ยงทางบัญชีและความเสี่ยงทางตลาด (e.g. Beaver et al., 1970; Hamada, 
1972; Bowman, 1979) Hamada (1972) แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงที่เป็นระบบของหุ้นสามัญของ
บริษัทมีความสัมพันธ์เป็นบวกกับการใช้ต้นทุนคงที่ในการด าเนินงานหรือในโครงสร้างเงินทุนของ
บริษัท (Leverage) Bowman (1979) ให้ความสัมพันธ์ทางทฤษฎีระหว่างความเสี่ยงที่เป็นระบบกับ 
Leverage ของบริษัท ดังนั้น Leverage Ratio จึงสามารถถูกใช้เป็นตัววัดความเสี่ยงจากการผิดนัด
ช าระหนี้ (Default Risk) ที่เกิดจากโครงสร้างเงินทุนได้ (Beaver et al., 1970) ผู้วิจัยจึงใช้อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (DE) เป็นตัวแทนของความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ และ Beaver et 
al. (1970) ยังให้เหตุผลว่าสินทรัพย์หมุนเวียนมีผลตอบแทนที่ผันผวนน้อยกว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ผู้วิจัยจึงใช้อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อหนี้สินหมุนเวียน (CF) เป็นตัวแทนของความ
เสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ซึ่งความเสี่ยงทั้ง 2 ความเสี่ยงนี้สามารถส่งผลกระทบ
ต่อความเสี่ยงทางตลาดได้
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        สมการที่ (1) และ (2) จะใช้ทดสอบว่าตัววัดความผันผวนของก าไรขาดทุนมี
ความสัมพันธ์กับความเสี่ยงทางตลาดหรือไม่ หลังจากควบคุมตัวแปรของความเสี่ยงทางบัญชีแล้ว 

หากความผันผวนของก าไรขาดทุนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางตลาด α3 และ α4 ควรเป็นบวกอย่างมี
นัยส าคัญ และสมการที่  (3) จะใช้ทดสอบว่าความเสี่ยงส่วนเพิ่มของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมี

ความสัมพันธ์กับความเสี่ยงทางตลาดหรือไม่ หากมีความสัมพันธ์กัน α5 ควรเป็นบวกอย่างมีนัยส าคัญ 
3.5.3 แบบจ าลองของการทดสอบสมมติฐานที่ 3  
        เพื่อตั้งค าถามว่าความผันผวนของก าไรขาดทุนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความ

เสี่ยงที่ท าให้ราคาหุ้นลดลงหรือไม่ ผู้วิจัยได้น าเอาแบบจ าลองของ Hodder et al. (2006) มาใช้ ซึ่ง
แบบจ าลองดังกล่าวเป็นการขยายแบบจ าลองก าไรส่วนที่เหลือของ Ohlson (1995) โดยแบบจ าลอง
ของ Ohlson ได้อธิบายว่า ผู้ใช้งบการเงินจะก าหนดมูลค่าหุ้นของกิจการโดยพิจารณาถึงมูลค่าตาม
บัญชีของส่วนของเจ้าของและก าไรเกินปกติในอนาคตของกิจการ หากข้อมูลทางบัญชีได้ถูกรายงาน
อย่างครบถ้วนในงบการเงินและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ข้อมูลทางบัญชี
เหล่านั้นก็จะถูกน ามาใช้ในการก าหนดมูลค่าหุ้น สมการที่ (4) จะเป็นแบบจ าลองที่ใช้เป็นแบบจ าลอง
มาตรฐานก่อนที่จะน าตัววัดความเสี่ยงของก าไรขาดทุนเข้ามารวม ดังนี:้ 

Pj = γ0 + γ1BVEj + γ2AEj + j      (4) 
        โดยที่ P คือ ราคาปิดของหุ้น ณ วันสิ้นสุดปีงบการเงิน ส าหรับบริษัท j; BVE คือ 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้าของต่อหุ้น ณ วันสิ้นสุดปีงบการเงิน ส าหรับบริษัท j; AE คือ ก าไรเกิน
ปกติต่อหุ้นประจ าปี ส าหรับบริษัท j ซึ่งผู้วิจัยได้ค านวณก าไรเกินปกติโดยใช้ก าไรของงวดปัจจุบันซึ่ง
ถูกหารด้วยจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วและหักด้วยอัตราผลตอบแทนของการลงทุนที่ปราศจาก
ความเสี่ยง (Risk-free Rate of Return) ณ ต้นปี คูณด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ ต้นปี การใช้อัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงในการค านวณก็เพื่อให้การประมาณการค่า

สัมประสิทธิ์ (Coefficient, γ) สามารถจับผลกระทบของความเสี่ยงได้ (Hodder et al. 2006) และ
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสมมติที่ไม่สมเหตุสมผลของก าไรเกินปกติเป็นลบตลอดไป ผู้วิจัยได้ก าหนดก าไรเกิน
ปกติส าหรับบริษัทเหล่านั้นมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของก าไรเกินปกติตามอนุกรมเวลาของบริษัท ส าหรับ
บริษัทที่มีค่าเฉลี่ยของก าไรเกินปกติตามอนุกรมเวลาเป็นลบ ผู้วิจัยจะก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของก าไรเกิน
ปกติตามอนุกรมเวลาที่มีค่าเป็นลบเท่ากับ 0.01 (Hodder et al. 2006) การทดสอบคาดว่าค่า
สัมประสิทธิ์ของ BVE จะมีค่าเท่ากับ 1 และค่าสัมประสิทธิ์ของ AE จะมีค่าเป็นบวก 

        เพื่อตรวจสอบว่าราคาหุ้นสะท้อนความผันผวนของก าไรขาดทุนหรือไม่ ผู้วิจัยจึง
ท าให้ตัววัดความเสี่ยงทางบัญชีกับก าไรเกินปกติมีปฏิกิริยาต่อกันและน าแบบจ าลองซึ่งเป็น
แบบจ าลองที่ขยายแบบจ าลองของ Hodder et al. (2006) มาใช ้ดังนี ้
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Pj = γ0 + γ1BVEj + γ2AEj + γ3(DEjxAEj) + γ4(CFjxAEj) + γ5(σNIjxAEj) + j (5)  

Pj = γ0 + γ1BVEj + γ2AEj + γ3(DEjxAEj) + γ4(CFjxAEj) + γ6(σCIjxAEj) + j (6)  

Pj = γ0 + γ1BVEj + γ2AEj + γ3(DEjxAEj) + γ4(CFjxAEj) + γ5(σNIjxAEj) +  (7) 

  γ7[(σCIj-σNIj)xAEj] + j  

        โดยที่ P, BVE, AE, DE, CF, σNIj และ σCIj มีนิยามตามที่กล่าวแล้วมาข้างต้น  
        ผู้วิจัยท าให้ตัววัดความเสี่ยงทางบัญชี (DE และ CF) กับก าไรเกินปกติมีปฏิกิริยา

ต่อกัน และพยากรณ์ค่าสัมประสิทธิ์ที่ เป็นลบส าหรับ γ3 และ γ4 แนะน าว่าตลาดจะก าหนด 
Capitalization Multiple ที่ใช้ในการประมาณมูลค่าของบริษัท ในระดับที่ต่ ากว่าต่อก าไรเกินปกติ
ของบริษัทที่มีความเสี่ยงทางบัญชีที่สูงกว่าในการค านวณราคาหุ้น สมการที่ (5), (6) และ (7) จะใช้

ทดสอบว่าความผันผวนของก าไรขาดทุน (σNIj, σCIj) และความผันผวนส่วนเพิ่มของก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (σCIj - σNIj) ถูกน ามารวมค านวณในราคาหุ้นหรือไม่ ตามล าดับ หากความผันผวนดังกล่าวมี

ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของความเสี่ยงที่ถูกน ามารวมค านวณในราคาหุ้น γ5, γ6 และ γ7 จะ
เป็นลบอย่างมีนัยส าคัญ  
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บทที่ 4  
ผลการวิจัย 

 
4.1 ข้อมูลทางสถิติของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 
ตารางที่ 4.1 จะแสดงข้อมูลทางสถิติส าหรับก าไรขาดทุนสุทธิ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

และองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทุกตัวแปรจะถูกหารด้วยมูลค่าตลาดของส่วนของ
เจ้าของ ณ วันต้นงวดของปีงบการเงิน ภาพที่ 4.1 จะอธิบายก าไรขาดทุนสุทธิและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉลี่ยในแต่ละป ี

 
ตารางที่ 4.1 สถิติเชิงพรรณนาส าหรับก าไรขาดทุนสุทธิ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และองค์ประกอบของ 
      ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (รวมทั้งสิ้น 6,240 ข้อมลู) 

 

Variable Mean Std. Dev. Min 1st Quart Median 3rd Quart Max 
NI 0.044 0.063 -0.940 0.017 0.055 0.095 0.701 
ARS 0.042 0.055 -0.274 0.000 0.012 0.061 0.545 
EPB -0.001 0.005 -0.245 -0.002 0.000 0.001 0.155 
ASF 0.003 0.019 -0.339 -0.001 0.000 0.002 0.354 
TFO 0.005 0.020 -0.401 -0.001 0.000 0.003 0.346 
Other 0.002 0.013 -0.165 -0.001 0.000 0.001 0.656 
OCI 0.009 0.026 -0.401 -0.001 0.000 0.005 0656 
หมายเหตุ NI คือ ก าไรขาดทุนสุทธิ , ARS คือ การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์, EPB คือ ผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน, ASF คือ ผลก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนเผื่อขาย, TFO คือ ผลก าไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของการด าเนินงานใน
ต่างประเทศ, Other คือ รายการปรับปรุงอื่นไปยังก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ , OCI คือ ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นรวม และ CI คือ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยทุกตัวแปรถูกหารด้วยมูลค่าตลาดของส่วน
ของเจ้าของ ณ วันต้นงวดของปีงบการเงิน  
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ภาพที่ 4.1 อนุกรมเวลาของตัววัดก าไรขาดทุน (จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 377 บริษัท) โดย NI คือ     
    ก าไรขาดทนุสุทธิที่ถูกหารด้วยมูลค่าตลาดของส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวดของปีงบ     
    การเงิน เฉลีย่แบบตัดขวาง และ CI คือ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ถูกหารด้วยมูลค่าตลาดของ
    ส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวดของปีงบการเงิน เฉลี่ยแบบตัดขวาง 

 
ค่าเฉลี่ย (ค่ากลาง) 5 ปีรวมกันของก าไรขาดทุนสุทธิเท่ากับ 0.044 (0.055) และค่าเฉลี่ย 

(ค่ากลาง) 5 ปีรวมกันของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเท่ากับ 0.046 (0.056) องค์ประกอบหลักของก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (ค่าเฉลี่ย 0.042) 
ลักษณะที่โดดเด่นของตารางที่ 4.1 คือ ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter-quartile range) ขององค์ประกอบ
ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส่วนใหญ่แล้วมีค่าเท่ากับ 0 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้เกิดจากการหารทุกตัว
แปรด้วยมูลค่าตลาดของส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวดของปีงบการเงิน เนื่องจากผลกระทบยังปรากฏ
อยู่ในข้อมูลดิบ น่ีชี้ให้เห็นว่าตลอดปี พ.ศ. 2554-2558 ความถี่ในการรายงานองค์ประกอบของก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับต่ า ยิ่งไปกว่านั้นจ านวนต่ าสุดและจ านวนสูงสุดยัง
แสดงให้เห็นว่าในขณะที่ความถี่ของการรายงานข้อมูลนั้นต่ า แต่ก็สามารถส่งผลกระทบที่มีนัยส าคัญได้ 
การปรากฏของข้อมูลที่ไม่เป็นปกติ แต่มีสาระส าคัญดังกล่าวนี้ ท าให้องค์ประกอบของก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นสอดคล้องกับการคาดการณ์ที่ว่าความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะมากกว่าความ
ผันผวนของก าไรขาดทุนสุทธิ ภาพที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสูงกว่าก าไรขาดทุนสุทธิ
ในทุกปี ยกเว้นในปี พ.ศ. 2554 โดยค่าเฉลี่ย 5 ปีรวมกันของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและก าไรขาดทุน
สุทธิใกล้เคียงกัน
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สถิติแบบนอนพาราเมตริกซ์และ t-tests (ไม่ได้ถูกแสดงในตาราง) แสดงให้เห็นว่า
ค่าเฉลี่ย (ค่ากลาง) 5 ปีรวมกันของก าไรขาดทุนสุทธิและของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยและค่ากลางของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ แตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะ
ที่ค่ากลางและค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตัวอื่น ไม่แตกต่างจาก 0 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิต ิ

 

4.2 ผลการวิจยัของการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
 

สถิติเชิงพรรณนาส าหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของก าไรขาดทุนสุทธิและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท (Firm-specific data) ถูกรายงานใน Panel A ของตารางที่ 4.2 และถูกอธิบาย
โดยกราฟดังภาพที่ 4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยของก าไรขาดทุนสุทธิเท่ากับ 0.062 และของก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเท่ากับ 0.067 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมากกว่าค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของก าไรขาดทุนสุทธิทุกปี ยกเว้นปี 2557 และ 2558 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบผสม 
(Pooled cross-sectional data) ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมากกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบผสม
ของก าไรขาดทุนสุทธ ิ

เพื่อประเมินความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบกับก าไรขาดทุนสุทธิ 
Panel B ของตารางที่ 4.2 จะรายงานอัตราส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งได้แก่ อัตราส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยและอัตราส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกลาง โดยอัตราส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย
ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเทียบกับก าไรขาดทุนสุทธิเท่ากับ 1.451 แสดงให้เห็นว่าก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จมีความผันผวนมากกว่าก าไรขาดทุนสุทธิ 45.1% ส าหรับอัตราส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลางของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเทียบกับก าไรขาดทุนสุทธิเท่ากับ 1.014 แสดงให้เห็นว่าก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จมีความผันผวนมากกว่าก าไรขาดทุนสุทธิเพียงแค่ 1.4% และเมื่อพิจารณาถึงจ านวนบริษัทที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่าบริษัทที่มีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จผันผวนมากกว่าก าไรขาดทุนสุทธิ มีจ านวน
ทั้งสิ้น 224 บริษัท คิดเป็น 59.4% ในขณะที่บริษัทที่มีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จผันผวนน้อยกว่าก าไร
ขาดทุนสุทธิ มีจ านวนทั้งสิ้น 153 บริษัท คิดเป็น 40.6% โดยไม่มีบริษัทใดที่ความผันผวนของก าไร
ขาดทุนสุทธิเท่ากับความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แสดงให้เห็นว่าทุกบริษัทที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างรายงานองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอย่างน้อย 1 องค์ประกอบในระหว่างงวด  

จากการทดสอบ Levene’s Test of Equal Variance ของก าไรขาดทุนสุทธิและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการทดสอบพบว่าปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติ
ฐานรอง แสดงว่าความแปรปรวนของก าไรขาดทุนสุทธิและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแตกต่างกัน
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ดังนั้นความแตกต่างในค่าเฉลี่ยและค่ากลางของอัตราส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะใช้สถิติแบบนอน
พาราเมตริกซ์ในการทดสอบซึ่งผลการทดสอบที่ปรากฏใน Panel C ตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า
ความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมากกว่าความผันผวนของก าไรขาดทุนสุทธิอย่างมีนัยส าคัญ จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานที่ 1 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีความผันผวนมากกว่าก าไร
ขาดทุนสุทธ ิ
 
ตารางที่ 4.2 สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของตัววัดความผันผวนของก าไร     
      ขาดทนุ (จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 377 บริษัท) 

 

Variable Mean Std. Dev. Min 
1st 

Quart Median 
3rd 

Quart Max 
Panel A: สถิติเชิงพรรณนาของตัววัดความผันผวนของก าไรขาดทุนเฉพาะบริษัท  

σNI 0.062 0.067 0.000 0.018 0.037 0.079 0.424 

σCI 0.067 0.069 0.000 0.021 0.045 0.088 0.425 
Panel B: สถิติเชิงพรรณนาของอัตราส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้แก ่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ/ของก าไรขาดทุนสุทธิ (σCI/σNI) 

σCI/σNI 1.451 2.081 0.002 0.977 1.014 1.163 21.616 
Comparisons    Count   Percent 

σCI/σNI > 1    224   59.4 

σCI/σNI = 1    0   0 

σCI/σNI < 1    153   40.6 
Panel C: การทดสอบทางสถิติของอัตราส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
Wilcoxon-signed rank test: 
     p-value (one-tailed) 0.003 
     Estimated median 1.037 
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ภาพที่ 4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัววัดก าไรขาดทุนในแต่ละปี ตลอดช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 

(จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 377 บริษัท) จากภาพแสดงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของก าไรขาดทุน   
สุทธิ (NI) และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (CI) ซึ่งถูกหารด้วยมูลค่าตลาดของส่วนของ
เจ้าของณ วันต้นงวดของปีงบการเงินและถูกค านวณตลอดช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล 
ฝั่งซ้ายของภาพแสดงค่าเฉลี่ยของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉพาะบริษัท และฝั่งขวาของ
ภาพแสดงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยแบบตัดขวางในแต่ละปีและถูกน ามารวมกัน 

 

 4.3 ผลการวจิัยของการทดสอบสมมติฐานที่ 2 
 

ตารางที่ 4.3 Panel A รายงานสถิติเชิงพรรณนาส าหรับตัววัดความเสี่ยงทางตลาดและ
ตัววัดความเสี่ยงทางบัญชี ค่าเฉลี่ย (ค่ากลาง) ของความผันผวนของผลตอบแทนของหุ้นเท่ากับ 0.540 
(0.405) ค่าเฉลี่ย (ค่ากลาง) ของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 0.665 (0.396) และ
ค่าเฉลี่ย (ค่ากลาง) ของอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 0.422 
(0.304)  

ตารางที่ 4.3 Panel B รายงาน Spearman and Pearson correlations ระหว่างตัว
วัดความผันผวนของก าไรขาดทุนและตัววัดความเสี่ยงทางตลาด ก าไรขาดทุนสุทธิและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จมีความสัมพันธ์กันอย่างสูง ตัววัดความผันผวนของก าไรขาดทุนแสดงความสัมพันธ์ที่เป็นบวก
กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของหุ้น ความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความผันผวน
ของก าไรขาดทุนสามารถจับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางตลาดได้  
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ตารางที่ 4.3 สถิติเชิงพรรณนาและเมตริกซส์หสัมพันธ์ของตัววัดความเสี่ยง 

Variables N Mean Std. Dev. Min 
1st 

Quart Median 
3rd 

Quart Max 

Panel A: สถิติเชิงพรรณนาของตัววดัความเสีย่ง (จ านวนการสังเกตข้อมูล = 1,452) 
σSR 1452 0.540 0.595 .013 0.246 0.405 0.667 10.066 
DE 1452 0.665 0.923 0.000 0.048 0.396 0.923 9.532 
CF 1452 0.422 1.080 -11.557 0.059 0.304 0.710 9.668 

  σNI  σCI  σSR  DE CF 

Panel B: Spearman (below diagonal) Pearson (above diagonal) correlations ระหว่างตวั
วัดความเสี่ยงตา่งๆ 

σNi    0.905  0.136  0.137 -0.182 

σCI 0.806    0.124  0.131 -0.183 

σSR  0.151  0.096    -0.008 -0.316 
DE  0.138  0.089  0.048   -0.147 
CF -0.294  -0.257  -0.144  -0.391   

 
ตารางที่ 4.4 รายงานการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดย Panel A 

รายงานความผันผวนของผลตอบแทนของหุ้นว่าเป็นตัววัดความเสี่ยงทางตลาด ผลการวิเคราะห์จาก
แบบจ าลองที่ (1) และ (2) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นบวกและมีนัยส าคัญระหว่างตัววัดความ

ผันผวนของก าไรขาดทุนและความเสี่ยงทางตลาด โดยค่าสัมประสิทธิ์ของ σNI  และ σCI เป็นบวกและ
มีนัยส าคัญ ตามแบบจ าลองที่ (3) ความผันผวนส่วนเพิ่มของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไม่ได้ให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางตลาดใดๆนอกจากก าไรขาดทุนสุทธิ หลังจากที่มีการควบคุมโดยใช้
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของและอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อหนี้สิน

หมุนเวียน โดยค่าสัมประสิทธิ์ของ σCI-σNI ไม่มีนัยส าคัญ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 และยอมรับ
สมมติฐานหลัก ความผันผวนส่วนเพิ่มของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไม่ได้มีความสัมพันธ์กับความผันผวน
ของผลตอบแทนของหุ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของและอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานต่อหนี้สินหมุนเวียนเป็นลบและมีนัยส าคัญในทุกแบบจ าลอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการ
คาดการณ์แต่สามารถเกิดขึ้นได้ (Goh and Emanuel, 1981) 
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ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์การถดถอยของตัววัดความเสี่ยงของตลาดต่อตัววัดความผันผวนของก าไร
      ขาดทุนและตัววัดความเสี่ยงทางบัญชี 
Panel A: ค่าสัมประสิทธิ์ (t-statistics) จากการวิเคราะห์การถดถอยของความผันผวนของ
ผลตอบแทนของหุ้นต่อตัววัดความผันผวนของก าไรขาดทุนและตัววัดความเสี่ยงทางบัญชี (จ านวน
การสังเกตข้อมูล = 1,452) 

Model Intercept DE CF σNI σCI σCI-σNI F-value R2 

(1) 
0.598 

(26.10)* 
-0.043 
(-2.62)* 

-0.170 
(-12.16)* 

0.700 
(3.50)*   59.78* 0.110 

(2) 
0.603 

(25.93)* 
-0.041  
(-2.54)* 

-0.171 
(-12.23)*  

0.560 
(2.97)*  58.50* 0.108 

(3) 
0.599 

(25.77)* 
-0.042  
(-2.61)* 

-0.170 
(-12.17)* 

0.692 
(3.44)*  

-0.182  
(-0.42) 44.85* 0.110 

* p < 0.05 

 
4.4 ผลการวิจยัของการทดสอบสมมติฐานที่ 3 

 
ตารางที่ 4.5 Panel A แสดงสถิติเชิงพรรณนาส าหรับราคาหุ้น มูลค่าตามบัญชีของส่วน

ของเจ้าของ ก าไรเกินปกติ และ Interaction terms โดยค่าเฉลี่ย (ค่ากลาง) ของราคาหุ้น เท่ากับ 
12.998 (6.400) ค่าเฉลี่ย (ค่ากลาง) ของมูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 8.136  (3.479) 
และค่าเฉลี่ย (ค่ากลาง) ของก าไรเกินปกติเท่ากับ 0.639 (0.272) การวิเคราะห์เชิงถดถอยส าหรับ
สมการที่ (4)-(7) ถูกรายงานในตารางที่ 4.5 Panel B ตามที่คาดการณ์ ค่าสัมประสิทธิ์ของมูลค่าตาม
บัญชีของส่วนของเจ้าของมีค่าเข้าใกล้ 1 และเป็นบวกอย่างมีนัยส าคัญ รวมทั้งก าไรเกินปกติก็มีค่าเป็น
บวกอย่างมีนัยส าคัญ ในแบบจ าลองที่ (5) และ (6) ปฏิสัมพันธ์ของความผันผวนของก าไรขาดทุนสุทธิ
และความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกับก าไรเกินปกติเป็นลบอย่างมีนัยส าคัญ แนะน าว่าความ
ผันผวนของก าไรขาดทุนทั้งสองตัวถูกน าไปรวมค านวณในราคาหุ้น ในแบบจ าลองที่ (7) ค่า
สัมประสิทธิ์ของความผันผวนส่วนเพิ่มของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไม่มีนัยส าคัญ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 
3 และยอมรับสมมติฐานหลัก ความผันผวนส่วนเพิ่มของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไม่ได้ถูกน าไปรวม
ค านวณในราคาหุ้น 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
5.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

 
การรายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินเดียว ถือเป็นประเด็นที่ก าลังได้รับการ

ถกเถียง จากการตอบสนองต่อ The Exposure Draft on Comprehensive Income (FASB, 1996) 
แสดงให้เห็นว่า 34% ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัททางการเงินแสดงความคิดเห็นทางลบต่อความผันผวน
ส่วนเกินของการรายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินเดียว เนื่องจากความกังวลที่ว่าความผัน
ผวนส่วนเกินที่เกิดจากรายการชั่วคราวถูกรวมเข้าไปในการรับรู้ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและสะท้อนใน
ราคาหุ้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการตรวจสอบต่างๆเกี่ยวกับความกังวลเหล่านี้ โดยการตรวจสอบว่า 1) ก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จมีความผันผวนมากกว่าก าไรขาดทุนสุทธิหรือไม่ 2) ความผันผวนส่วนเพิ่มของก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ความผันผวนที่เกินจากความผันผวนของก าไรขาดทุนสุทธิ) ถูกน าไปเกี่ยวข้องกับตัว
วัดความเสี่ยงของตลาดหรือไม่ และ3) ความผันผวนส่วนเพิ่มของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จถูกน าไปรวม
ค านวณในราคาหุ้นหรือไม ่ 

งานวิจัยก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้
ตรวจสอบการบัญชีเรื่องมูลค่ายุติธรรมในภาคส่วนธนาคารและบริษัททางการเงิน  (Barth et al., 
1995; Barth et al., 1996; and Hodder et al., 2006) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เตรียมหลักฐาน
เชิงประจักษ์เกี่ยวกับความผันผวนและความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัททางการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554-2558 ยิ่งไปกว่านั้นผู้วิจัยได้ใช้ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและองค์ประกอบของก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตามที่ถูกรายงานในงบการเงินแทนตัวเลขที่ถูกประมาณการแบบ as-if เนื่องจากตัวเลขที่ได้
จากการประมาณการแบบ as-if ที่ถูกใช้ในงานวิจัยอื่นก่อนหน้านี้ไม่ใช่ประมาณการที่น่าเชื่อถือ 
(Chambers et al., 2007)  

จากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ 59.4% มีความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมากกว่า
ความผันผวนของก าไรสุทธิ ทั้งตัววัดความผันผวนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและความผันผวนของ
ก าไรขาดทุนสุทธิแสดงถึงความสัมพันธ์ทางบวกกับความผันผวนของผลตอบแทนของหุ้น  อย่างไรก็
ตามความผันผวนของก าไรขาทุนเบ็ดเสร็จที่เพิ่มจากความผันผวนของก าไรขาดทุนสุทธิไม่ได้มี
ความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญกับความผันผวนของผลตอบแทนของหุ้น นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ท าการ
ตรวจสอบเพ่ิมเติมว่าความผันผวนส่วนเพิ่มของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างก าไร
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ขาดทุนและราคาหุ้นลดลงหรือไม่ เมื่อท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับก าไรเกินปกติ โดยตัววัดความผัน
ผวนของก าไรขาดทุนมีความสัมพันธ์เป็นลบกับราคาหุ้น อย่างไรก็ตามความผันผวนส่วนเพิ่มของก าไร 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จไม่ได้ถูกน าไปรวมค านวณในราคาหุ้น ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Shahwali Khan and Michael E. Bradburt, (2014)  

งานวิจัยนี้ได้ให้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อข้อเรียกร้องของการตอบสนองต่อ  The 
Exposure Draft (FASB, 1996) โดยให้การสนับสนุนการยืนยันว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีความผัน
ผวนมากกว่าก าไรขาดทุนสุทธิ อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าความผันผวนของรายการ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ท าให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดหรือนักลงทุนเกิดความสับสนและประเมินราคา
หุ้นผิดพลาด ยิ่งไปกว่านั้นหลักฐานเชิงทดลองของงานวิจัยอื่นก่อนหน้านี้ (e.g., Hirst and Hopkins, 
1998; Hunton et al., 2006) แนะน าว่ามีข้อได้เปรียบของการรายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบ
การเงินเดียวว่าจะช่วยให้ต้นทุนในการด าเนินการของการวิเคราะห์เพื่อประเมินราคาหุ้นต่ าลงและลด
โอกาสในการตกแต่งก าไรของผู้บริหาร 

 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัย 

 
เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับความผันผวนและความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาว่าควรรายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบ
แสดงผลการด าเนินงานแบบงบเดียวหรือแบบสองงบ ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบ
การเงินหลายฝ่ายด้วยกันโดย FASB และสภาวิชาชีพบัญชีจะได้น าข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการ
พัฒนามาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับรูปแบบของการรายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่จะช่วยให้
นักวิเคราะห์และนักลงทุนสามารถน าตัวเลขก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาใช้วิเคราะห์และประเมินราคาหุ้น
ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นสถาบันการศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญต่อความส าเร็จ
ในการน ารูปแบบการรายงานทางการเงินไปปรับใช้ ควรให้ความรู้ความเข้าใจในการอ่านและวิเคราะห์
งบการเงินให้แก่นักศึกษาและนักลงทุนมือสมัครเล่นอย่างเพียงพอ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ตัวเลข
ก าไรขาดทุนในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสมที่สุด 

 
5.3 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 

เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการรายงานก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบแสดงผลการด าเนินงานแรกเริ่ม คือ ในปี พ.ศ. 2554 ท าให้ผู้วิจัยไมส่ามารถเก็บ
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ข้อมูลก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จย้อนหลังน้อยกว่าปี พ.ศ. 2554 ได ้และวันที่เริ่มท าการศึกษา SETSMART 
ยังไม่มีการประกาศข้อมูลในงบการเงินส าหรับปี พ.ศ. 2559-2560 ของบริษัทเหล่านั้นออกมา ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลก าไรขาดทุนส าหรับปี พ.ศ. 2559-2560 ได้ โดยผลการศึกษานี้จะมี
ความแม่นย าขึ้นหากสามารถศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตด้วยจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น 

นอกจากนั้นการไม่ปรากฏข้อมูลของค่าเบต้าใน Thomson Reuters Eikon ท าให้ผู้วิจัย
ไม่สามารถทดสอบสมมติฐานที่ว่าความผันผวนส่วนเพิ่มของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีความสัมพันธ์กับ
ค่าเบต้าซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทางตลาดได้ตามที่ตั้งใจไว้ โดยผลการศึกษานี้จะมีความชัดเจนขึ้นหาก
สามารถเก็บข้อมูลค่าเบต้ามาใช้ทดสอบสมมติฐานดังกล่าวได ้

 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป  

 
ในการศึกษาครั้งต่อไปสามารถเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างจากงานวิจัยชิ้นนี้ โดย

สามารถเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริษัทที่ไม่ใช่บริษัททางการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) ของประเทศไทย เพื่อให้ทราบอย่างแน่ชัดว่าผลการศึกษาสอดคล้องกันหรือไม่ หรือ
หากต้องการท าการศึกษาเรื่องดังกล่าวโดยใช้กลุ่มตัวอย่างของประเทศอื่น ก็สามารถเลือกใช้กลุ่ม
ตัวอย่างของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศนั้นๆที่ยังไม่เคยได้รับการศึกษามา
ก่อน อย่างไรก็ตามผลที่ได้รับจากการศึกษาอาจแตกต่างจากผลการวิจัยของงานวิจัยชิ้นนี้ เนื่องจากแต่
ละประเทศก็จะมีข้อจ ากัดที่แตกต่างกันออกไป ยิ่งไปกว่านั้นสามารถเลือกปีที่เก็บข้อมูลตัวอย่างที่
กว้างขึ้นได้ เพื่อให้ได้จ านวนข้อมูลตัวอย่างที่มากขึ้นและท าให้ผลการศึกษามีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
การทดสอบทางสถิติของอัตราส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ต่อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของก าไรขาดทุนสุทธิ 
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การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนส่วนเพิ่มของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

กับความผันผวนของผลตอบแทนของหุ้น 
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