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บทคดัย่อ 
 

งานศกึษาในครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเสี่ยงต่อการ
ล้มละลายกบัการจดัการก าไร ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดชันี 
SET100 ขัน้ตอนในการศกึษาประกอบดว้ยการศกึษาขอ้มูลจากงบการเงนิและรายงานประจ าปี
ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปี 2560 โดยศกึษาทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเวน้ กลุ่ม
ธุรกจิการเงนิ บรษิทัทีไ่ม่ปิดบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และบรษิทัทีข่อ้มูลไม่ครบถ้วน 
จ านวนทัง้สิน้ 81 บรษิทั และวเิคราะหข์อ้มูลโดยแบบจ าลอง Z-score และ แบบจ าลอง M-score 
เพื่อใหไ้ดค้ะแนนความเสีย่งต่อการลม้ละลายและคะแนนการจดัการก าไร ตามล าดบัและจ าแนก
คะแนนตามเกณฑ์ของแต่ละแบบจ าลองที่ได้ตัง้หลกัเกณฑ์ไว ้จากนัน้จงึทดสอบความสมัพนัธ์
ของตัวแปรดังกล่าวด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์เพียร์สัน และการ
วเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคูณ ผลการศกึษา พบว่า บรษิทัในกลุ่ม SET100 โดยส่วนมากรอ้ย
ละ 66.67 ไม่มคีวามเป็นได้ที่จะตกแต่งก าไร และ โดยส่วนมากร้อยละ 75.35 อยู่ในเกณฑ์ที่มี
ความเสี่ยงต่อการล้มละลาย นอกจากนี้ยงัพบว่า การจดัการก าไรไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
เสีย่งต่อการลม้ละลายอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

 
ค าส าคญั : ความเสีย่งต่อการลม้ละลาย การจดัการก าไร 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 
จากเหตุการณ์การล้มละลายและการทุจริตภายในองค์กรในอดตีกลายเป็นสญัญาณ

เตอืนภยัให้กบัผูม้สี่วนได้เสยีให้ระมดัระวงัในการพจิารณาประกอบการตดัสนิใจเลอืกลงทุนใน
หลกัทรพัย์ใดหลกัทรพัย์หนึ่งมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การทุจรติโดยการตกแต่งงบการเงิน 
เนื่องจากผลจากการตกแต่งงบการเงนิ เป็นการเพิม่ความยากต่อการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน
ที่แท้จรงิของกจิการเป็นอย่างมาก เพราะการทุจรติโดยการตกแต่งงบการเงนินัน้มกัไม่สามารถ
ตรวจจบัได้โดยปราศจากความรู้ ความเขา้ใจในหลกัวชิาการบญัชมีากเพยีงพอ โดยส่วนใหญ่
การตกแต่งงบการเงนิมกัเกดิจากผูบ้รหิารระดบัสูงทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจ และมคีวามเชีย่วชาญ 
มคีวามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีเพื่อให้ผลประกอบการที่เผยแพร่สู่สารธารณะนัน้
เป็นไปตามความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี และดงึดูดความสนใจจากนกัลงทุน จงึมคีวามเป็นไป
ไดเ้ป็นอย่างยิง่วา่กจิการทีม่ตีวัเลขก าไรสูงๆ นัน้อาจจะมกีารตกแต่งงบการเงนิเกดิขึน้ (Amaechi 
และ Micheal, 2018)   

ในประเทศไทยถงึแมว้า่จะมหีน่วยงานก ากบัดูแลบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
ใหป้ฏบิตัติามเงื่อนไขและนโยบายตามทีต่ลาดก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิง่ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู
งบการเงนิขององคก์รอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส อกีทัง้ยงัก าหนดใหง้บการเงนิทีอ่งคก์ร 
หรอื บรษิทัน ามาเปิดเผยต่อสาธารณะนัน้จะตอ้งเป็นงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและรบัรอง
จากผูส้อบบญัชไีด้รบัอนุญาตแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้เพื่อเป็นการป้องกนัและคุ้มครองผูม้สี่วนได้เสยี
ตลอดจนนกัลงทุนทุกภาคส่วน แต่เป็นที่น่าตกใจ เมื่อดูสถติติวัเลขจ านวนคดคีวามของบรษิทัที่
ถูกกล่าวโทษโดยส านกังานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ต่อผูบ้รหิาร
ของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยใ์นความผดิเรื่องการทุจรติยงัคงมอียู่เป็นจ านวนมากและมแีนวโน้มที่
จะเพิม่สูงขึน้เรื่อยๆ ดงัตารางที ่1 แสดงถงึจ านวนคดทีี ่ก.ล.ต. กล่าวโทษผูบ้รหิารรวมถงึผูส้นับสนุน 
ในความผดิเรื่องการทุจรติตัง้แต่ปี 2556 - 2560 ดงันี้  
 
 
 
 



2 

 

ตารางที ่1 สถติกิารกล่าวโทษ 

ความผดิ/ปี 
จ านวนราย)/
จ านวน(คด)ี 

จ านวน(ราย)/
จ านวน(คด)ี 

จ านวน(ราย)/
จ านวน(คด)ี 

จ านวน(ราย)/
จ านวน(คด)ี 

จ านวนราย)/
จ านวน(คด)ี 

2560 2559 2558 2557 2556 
ผูบ้รหิารบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ทุจรติ(รวมผูส้นบัสนุน) 
37 3 21 3 8 
(4) (1) (5) (1) (3) 

ไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ
ระมดัระวงั 

1   2     
(1)   (2)     

การกระท าอนัไม่เป็นธรรม 
การบอกกล่าวขอ้ความเป็นเทจ็/
การแพร่ข่าว 

          
          

การสรา้งราคา 
  16 4 23 13 
  (2) (1) (3) (2) 

การใชข้อ้มลูภายใน 
  3 2   1 
  (2) (1)   (1) 

การครอบง ากจิการ 
  3 1   1 
  (1) (1)   (1) 

การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์
          
          

การเปิดเผยฐานะการเงนิและผล
การ 
ด าเนินงานของบรษิทั 

29 35 38 70 70 

(15) (15) (20) (34) (36) 
รายงานการถอืหลกัทรพัยข์อง
กรรมการและผูบ้รกิาร 

          
          

อื่นๆ 
  4       
  (1)       

ผูป้ระกอบธุรกจิ 
          
          

การประกอบธุรกจิหลกัทรพัยโ์ดย
ไม่ไดร้บัอนุญาต 

  17 8 6 4 
  (5) (2) (3) (1) 

การประกอบธุรกจิสญัญาซือ้-ขาย
ล่วงหน้า 
โดยไม่รบัอนุญาต 

2   3 7 11 

(1)   (1) (4) (5) 
ผูบ้รหิาร/เจา้หน้าทีข่องผูป้ระกอบ           
ธุรกจิทุจรติ(รวมผูส้นบัสนุน)     1   7 
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ตารางที ่1 สถติกิารกล่าวโทษ (ต่อ) 

ความผดิ/ปี 
จ านวนราย)/
จ านวน(คด)ี 

จ านวน(ราย)/
จ านวน(คด)ี 

จ านวน(ราย)/
จ านวน(คด)ี 

จ านวน(ราย)/
จ านวน(คด)ี 

จ านวนราย)/
จ านวน(คด)ี 

2560 2559 2558 2557 2556 

อื่นๆ 
    (1)   (3) 
          

การใหถ้้อยค าเทจ็แก่เจา้พนักงาน 
    1     
    (1)     

การขดัค าสัง่พนกังานเจา้หน้าที่ 
        3 
        (2) 

การไม่ปฏบิตัติามมาตรฐาน
วชิาชพี 

          
          

รวม 
69 81 81 109 118 
(21) (27) (35) (45) (54) 

ทีม่า:  ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (www.sec.or.th) : ณ วนัที่ 3 มกราคม 
2562 

 
จากตารางที ่1 แสดงสถติกิารกล่าวโทษของ ก.ล.ต. พบวา่ในภาพรวมนัน้อาจจะมจี านวน

ราย จ านวนคดคีวามการกล่าวโทษลดลง อนัเนื่องมาจากการดูแลของ ก.ล.ต. แต่อย่างไรกด็ี
จ านวนรายทีถู่กกล่าวโทษในคดคีวามผดิจากการท าทุจรติโดยผูบ้รหิารและคดคีวามผดิจากการ
ออกและเสนอขายหลกัทรพัยใ์นส่วนของการเปิดเผยฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ
บรษิทัยงัคงมอียู่เป็นจ านวนมาก แสดงใหเ้หน็ไดว้า่ การทุจรติจากการตกแต่งงบการเงนิยงัมอียู่
ในตลาดหลกัทรพัยถ์งึแมว้า่จะมกีารก ากบัดูแลทีด่แีลว้กต็าม 

การตกแต่งงบการเงนินัน้นอกจากจะเพื่อสรา้งก าไรเทจ็ เพื่อแสดงผลการด าเนินงานที่ดี
แล้ว การตกแต่งงบการเงินยังมีวตัถุประสงค์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากผู้มีส่วนได้เสีย  
ดงัความหมายของ การทุจจติภายในองคก์รทีว่่า การทุจรติภายในองคก์ร หมายถงึ การมเีจตนา
หลอกลวง หรอืท าการใดๆอนัเป็นการผดิกฎหมาย ก่อใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืท าใหข้าดความ
น่าเชื่อถอืขององคก์ร จงึมคีวามเป็นไปไดว้่าการทุจรตินัน้อาจจะมวีตัถุประสงคเ์พื่อปกปิดอะไร
บางอย่างต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี เชน่ สภาวะการขาดสภาพคล่องทางการเงนิ มรีายรบัไม่เพยีงพอต่อ
รายจ่าย ด าเนินธุรกจิประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องนานหลายปี มจี านวนลูกหนี้เยอะ หรอืกจิการ
มีหนี้สินจ านวนมากจนไม่สามารถช าระหนี้และไม่มกีระแสเงินสดเพยีงพอต่อการด าเนินงาน  
ท าใหม้คีวามเสีย่งทีจ่ะเขา้สู่สภาวะการลม้ละลายได้ จะเหน็ไดจ้ากกรณศีกึษาของบรษิทั เอนรอน 
(Enron) ในช่วงระหว่างที่มกีารท าทุจรติโดยการตกแต่งก าไรนัน้ เมื่อพจิารณาดูงบการเงนิของ
บริษัทเอนรอนแล้วพบว่า บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก ทัง้ที่มีการขยาย
ธุรกจิจากเดมิทีเ่ป็นบรษิทัคา้พลงังานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาตชิ ัน้น าของโลก ขยายสู่ธุรกจิน ้าและ
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ธุรกจิโทรคมนาคมในต่างประเทศซึ่งท าให้ตอ้งมกีารลงทุนสูง แต่ในงบการเงนิของบรษิทัเอนรอน
ที่ได้เปิดเผยต่อสารธารณะนัน้กลบัไม่มกีารแสดงภาระหนี้สนิจากการลงทุนดงักล่าว ส่งผลให้
ราคาหุน้ของบรษิทัเอนรอนในขณะนัน้พุ่งสูงขึน้ถงึ 90 เหรยีญต่อหุน้ (องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์, 
2545) เช่นเดยีวกบับรษิทั เพาเวอร์ พ ีจ ากดั (มหาชน) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยทีถู่ก ก.ล.ต. กล่าวโทษเนื่องจากตรวจพบวา่มกีารตกแต่งงบการเงนิ และจดัท า
เอกสารปลอม สบืเนื่องมาจากเมื่อปี 2544 บรษิทั เพาเวอร์ พ ีจ ากดั (มหาชน) ประสบปัญหามี
การทุจรติเกดิขึน้ภายในองค์กร ถูกยกัยอกทรพัยโ์ดยผูบ้รหิาร ส่งผลให้บรษิทัขาดสภาพคล่อง
ทางการเงนิ ต่อมาบรษิทัยื่นร้องขอต่อศาลลม้ละลายเพื่อเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกจิการและตอ้ง
ขายสนิทรพัยข์องบรษิทับางส่วนเพื่อจ่ายช าระหนี้ใหแ้ก่เจ้าหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการไป (ฐติาภรณ์ 
สนิจรูญศกัดิ,์ 2556)   

จะเหน็ได้ว่าบรษิทัที่ถูกฟ้องล้มละลายนัน้เป็นบริษทัที่มกีารตกแต่งงบการเงนิมาก่อน 
เพื่อปกปิดสภาพคล่องทางการเงิน และภาระหนี้สนิของกจิการ เนื่องจากมวีตัถุประสงค์ที่จะ
กระท าการบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเอง อกีทัง้บรษิทัทีถู่กฟ้องลม้ละลายเหล่านี่มมีูลค่า
ในตลาดสูง เป็นหุ้นที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนหรอืกองทุนที่มเีงนิทุนส าหรบัลงทุนจ านวนมาก 
ดว้ยเหตุนี้ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความเสีย่งต่อการลม้ละลายกบัการ
จดัการก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ถูกจดัอนัดบัอยู่ในดชันี 
SET100 เนื่องจากเป็นกลุ่มบริษัทที่ถูกจัดอนัดบัเป็นบริษัทที่มีมูลค่าราคาตลาดสูงสุด 100 
อนัดบัแรก เป็นหุ้นที่มกีารซื้อขายอย่างสม ่าเสมอ มสีภาพคล่องสูง นอกจากนี้บรษิทัที่จะไดร้บั
การคดัเลอืกใหม้าอยู่ในดชันี SET100 นัน้จะตอ้งมสีดัส่วนการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายย่อยมากกว่า 
20% และไม่เป็นหุ้นทีก่ าลงัจะถูกเพกิถอนหรอืเป็นหุน้ที่ก าลงัจะถูกพกัการซื้อขาย จดัได้ว่าเป็น
หุ้นที่มพีื้นฐานดมีคีวามความน่าเชื่อถอืจากทุกภาคส่วน อกีทัง้ในประเทศไทยยงัไม่มผีู้ศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างความเสี่ยงต่อการล้มละลายกบัการจดัการก าไรมาก่อน ท าให้ผูศ้ ึกษามี
ความสนใจศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสองตวัแปรดงักล่าว 
 
วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษาความเสี่ยงต่อการล้มละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 

2. เพื่อศกึษาการจดัการก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่มSET100 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเสี่ยงต่อการล้มละลายและการจดัการก าไร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประทศไทยกลุ่ม SET100 
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ขอบเขตการศึกษา 
 

งานศกึษานี้เป็นการศกึษาบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ถูก
จดัอนัดบัอยู่ในกลุ่มดชีนี SET100 รอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยเกบ็
รวบรวมขอ้มูลจากงบการเงนิประกอบไปดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุน งบแสดง
ส่วนของผูถ้อืหุ้น งบกระแสเงนิสด และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่ง
เป็นบรกิารฐานขอ้มูลบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย (www.setsmart.com) และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
(www.sec.or.th) ทัง้นี้กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาไม่รวมบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
การเงนิ ประกอบไปดว้ย ธุรกจิธนาคาร ธุรกจิเงนิทุน และธุรกจิประกนัภยั เนื่องจากมโีครงสรา้ง
และรายการทางบญัชตี่างจากอุตสาหกรรมอื่น นอกจากนี้การศกึษาในครัง้นี้ยงัไม่รวมบรษิทัที่
ไม่ได้ปิดบญัชรีอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และบรษิทัที่มขีอ้มูลไม่ครบซึ่งเป็น
สาระส าคญัต่อการศกึษาในครัง้นี้ 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. เพื่อชว่ยใหผู้ใ้ชง้บการเงนิมคีวามเขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่างความเสี่ยงต่อการลม้ละลาย
กบัการจดัการก าไร เพื่อจะไดน้ าไปวเิคราะหง์บการเงนิไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

2. เพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงนิเกดิความระมดัระวงัตนเองก่อนตดัสนิใจซื้อหลกัทรพัย ์หรอื 
ก่อนการปล่อยเงนิกู ้

3. เพื่อให้ผูท้ี่สนใจเป็นแนวทางในการศกึษาเกีย่วกบัความส าพนัธร์ะหว่างความเสีย่ง
ต่อการลม้ละลายกบัการจดัการก าไร ส าหรบังานวจิยัต่อยอดในครัง้ต่อไป 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศกึษานี้ ผูศ้กึษามคีวามสนใจศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเสี่ยงต่อการล้มละลาย

กบัการจดัการก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แนวคดิ ทฤษฎี 
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถรวบรวมประเดน็ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งไดด้งันี้ 

1. แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการก าไร 
2. แนวคดิเกีย่วกบัการลม้ละลาย 
3. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการก าไร 
 

การจดัการก าไร (Earnings Management) เป็นการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารในการปรบัแต่ง
งบการเงนิไม่ให้รายงานผลการด าเนินงานตามสภาพความเป็นจรงิของกจิการ เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์
ของผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปในทศิทางทีต่อ้งการ โดยเชือ่วา่ผลก าไรของกจิการส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจของนกัลงทุน ซึ่งการตกแต่งก าไรหรอืการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลในงบการเงนินัน้สามารถ
ท าไดห้ลายวธิ ีโดยวธิหีลกัๆ ทีบ่รษิทันิยมใชใ้นการตกแต่งก าไรม ี2 วธิ ีคอื การตกแต่งก าไรโดย
การใชดุ้ลยพนิิจในการเลอืกใชน้โยบายทางบญัช ีและ การตกแต่งก าไรโดยใชร้ายการดุลยพนิิจ
ในการสรา้งรายการทางธุรกจิ เมลดา บูรพกุศลศร ี(2553) ไดศ้กึษา การตกแต่งก าไรผา่นการใช้
ดุลยพนิิจในการสร้างรายการทางธุรกจิ พบว่า ผูบ้รหิารจะท าการสร้างรายการทางธุรกจิขึน้มา 
เช่น การให้ส่วนลด หรอืการผลติสนิค้าเกนิความจ าเป็น เพื่อให้งบการเงนิแสดงผลก าไรสูงๆ 
และเพื่อปกปิดผลการด าเนินงานที่ขาดทุน ทัง้นี้เนื่องจากการตกแต่งก าไรส่วนมากเกิดจาก
ผู้บริหารที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญช ีดงันัน้ในการตรวจจบัการตกแต่งก าไรจึงไม่
สามารถที่จะตรวจพบได้จากการตรวจสอบตามหลกัวชิาการบญัชปีกตขิองผูต้รวจสอบภายใน 
และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

แบบจ าลอง M-Score เป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ถูกคิดค้นและพฒันาขึ้นโดย 
Dr.Messod Beneish แห่งมหาวทิยาลยั Indiana สหรฐัอเมรกิาเพื่อตรวจสอบการตกแต่งก าไร
หรือการจัดการก าไร ในประเทศไทยกลุ่มนิติบัญชีศาสตร์ (Forensic Accounting) นิยมใช้
แบบจ าลอง M-score เป็นเทคนิคในการสบืสวนสอบสวนและวเิคราะห์ทางการบญัช ีเพื่อใชอ้า้งองิ
ในเชงิกฎหมายและกระบวนการทางศาล ซึ่งค่าของ M-score สามารถจ าแนกบรษิทัที่ตกแต่ง
ก าไรออกจากบรษิทัทีไ่ม่ตกแต่งก าไรได ้Dr.Messod Beneish ไดศ้กึษาวจิยัแบบจ าลอง M-score 
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เมื่อปี ค.ศ.1999 โดยศกึษาการตรวจสอบการตกแต่งก าไรของกลุ่มตวัอย่าง 74 บรษิทั ขอ้มูล
จาก COMPUSTAT (Compustat เป็นฐานขอ้มูลทางการเงนิทีเ่ป็นขอ้มูลสถติแิละขอ้มูลการตลาด
ของบรษิทัระดบัโลกที่มที ัง้ขอ้มูลของบรษิทัทีย่งัคงมกีารด าเนินงานอยู่และไม่ได้ด าเนินงานแลว้
ทัว่โลก) ระยะเวลาปี ค.ศ. 1982-1992 M-score ค านวณไดจ้ากสมการดงัต่อไปนี้ 
 

M-Score = -4.84 + 0.92DSRI + 0.528GMI + 0.404AQI + 0.892SGI + 0.115DEPI 
- 0.172 SGAI + 4.679TATA - 0.327LVGI 

 
M-Score ประกอบไปดว้ย 8 ดชันี สามารถแสดงการค านวณดงันี้ 
1. ดัชนีลูกหนี้การค้าต่อยอดขาย : DSRI(Days sales in Receivables Index)  คือ 

ดชันีที่แสดงถงึประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการลูกหนี้การคา้ต่อยอดขาย 2 ปีตดิต่อกนั โดย
พจิารณาจากลูกหนี้การคา้กบัยอดขายปีปัจจุบนั เปรยีบเทยีบกบัลูกหนี้การคา้เทยีบกบัยอดขาย
ปีก่อน หากผลการค านวณดชันีมคี่ามากกว่า 1 แสดงถงึระยะเวลาในการเกบ็หนี้ที่เพิม่ขึน้หรอื
เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงนโยบายใหส้นิเชือ่เพื่อกระตุน้ยอดขาย หรอืการสรา้งรายไดใ้หสู้ง
เกินจริง ซึ่งเป็นสญัญาณบอกว่ามกีารตกแต่งก าไรผ่านงบการเงนิ หากดชันีมีค่ าสูง โอกาสที่
รายไดแ้ละก าไรจะถูกท าใหสู้งเกนิจรงิจะเพิม่ขึน้ดว้ย แสดงการค านวณดงันี้ 
 

DSRI  =  
(ลูกหนี้การคา้ปีปัจจุบนั / ยอดขายปีปัจจุบนั) 

(ลูกหนี้การคา้ปีกอ่น / ยอดขายปีก่อน) 
 
 

2. ดชันีอตัราก าไรข ัน้ต้น : GMI(Gross margin Index) คอืดชันีที่แสดงความสามารถ
ในการบริหารจดัการรายได้ 2 ปีติดต่อกนั โดยพิจารณาจากก าไรข ัน้ต้นกบัยอดขายปีก่อน 
เปรยีบเทยีบกบัก าไรขัน้ตน้กบัยอดขายปีปัจจุบนั หากผลการค านวณดชันีมคี่ามากกวา่ 1 แสดง
ถงึความสามารถในการท าก าไรข ัน้ตน้ลดลง หรอืเป็นสญัญาณเชงิลบของบรษิทั หรอืเป็นสญัญาณ
วา่มกีารตกแต่งก าไรผา่นงบการเงนิ แสดงการค านวณดงันี้ 
 

GMI  =  
(ยอดขายปีก่อน-ตน้ทุนขายปีกอ่น) / ยอดขายปีก่อน 

(ยอดขายปีปัจจุบนั - ตน้ทุนขายปีปัจจุบนั) / ยอดขายปีปัจจุบนั 
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3. ดชันีคุณภาพสนิทรพัย์ :AQI (Asset Quality Index) คอื ดชันีที่แสดงประสทิธภิาพ
การบรหิารสนิทรพัย ์2 ปีตดิต่อกนั เป็นดชันีทีใ่ชใ้นการวดัคุณภาพของสนิทรพัย ์เพื่อวดัสดัส่วน
ของสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคต โดยพจิารณาจากสนิทรพัยห์มุนเวยีน
รวมถึงที่ดนิอาคารและอุปกรณ์กบัยอดรวมของสนิทรพัย์ปีปัจจุบนั เปรียบเทียบกบัสนิทรพัย์
หมุนเวยีนรวมทัง้ที่ดนิอาคารและอุปกรณ์กบัยอดรวมของสนิทรพัย์ปีก่อน หากผลการค านวณ
ดชันีมคี่ามากกว่า 1 แสดงถงึมกีารใชส้นิทรพัยท์ี่เพิม่ขึน้หรอืเป็นสญัญาณบอกว่ามกีารตกแต่ง
ก าไรผา่นงบการเงนิ แสดงการค านวณดงันี้  
 

AQI  =  
((1-สนิทรพัยห์มนุเวยีนปีปัจจุบนั + ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ปีปัจจุบนั) / สนิทรพัยร์วมปีปัจจุบนั) 

((1-สนิทรพัยห์มนุเวยีนปีก่อน + ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ปีก่อน) / สนิทรพัยร์วมปีปัจจุบนั) 
 

4. ดชันีการเติบโตของยอดขาย: SGI (Sales Growth Index) คือ ดชันีวดัการเติบโต
ของยอดขาย เป็นอตัราส่วนยอดขายปีปัจจุบนัเทยีบกบัปีก่อนเพื่อดูการปรบัเปลี่ยนตวัเลขของ
ยอดขาย ทัง้นี้ ยอดขายเป็นตวัเลขเบือ้งตน้ที่สะทอ้นใหเ้หน็การปรบัแต่งตวัเลขทางการเงนิจาก
ภาวะกดดนัทางเศรษฐกจิ แสดงการค านวณไดด้งันี้ 
 

SGI  =  
ยอดขายปีปัจจุบนั 
ยอดขายปีกอ่น 

 
5. ดชันีค่าเสื่อมราคา: DEPI (Depreciation Index) เป็นการประเมนิอตัราส่วนค่าเสื่อม

ราคาปีปัจจุบนัเทยีบกบัปีก่อน อตัราส่วนที่ช้าลงค่าน้อยกว่า 1 จะสะท้อนถึงการปรบัเปลี่ยน
สมมตฐิานอายุการใชง้านของสนิทรพัย ์หรอืการเปลีย่นวธิคีดิค่าเสื่อมราคาวธิใีหม่ทีส่นบัสนุนให้
ตวัเลขรายไดด้ขี ึน้ ซึ่งเป็นการปรบัแต่งตวัเลขทางการเงนิอย่างหนึ่ง แสดงการค านวณไดด้งันี้ 
 

DEPI  =  
คา่เสือ่มราคาปีกอ่น / (คา่เสือ่มราคาปีกอ่น +ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ปีกอ่น) 

คา่เสือ่มราคาปีปัจจุบนั / (คา่เสือ่มราคาปีปัจจุบนั + ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ปีปัจจุบนั) 
 

6. ดชันีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร: SGAI (Sales General and Administrative 
Expense Index) คอื ดชันีทีแ่สดงถงึประสทิธภิาพการบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายในการขายบรหิาร 
2 ปีตดิต่อกนั เป็นการเปรยีบเทยีบอตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารปีปัจจุบนัเทยีบกบั
ปีก่อน ซึ่งการเพิม่ขึน้ของสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารที่ผดิปกต ิจะสะท้อนให้เห็น
สญัญาณเชงิลบทางการเงนิ แสดงการค านวณไดด้งันี้ 
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SGAI  =  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารปีปัจจุบนั / ยอดขายปีปัจจุบนั 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารปีก่อน / ยอดขายปีก่อน 
 

7. ดชันียอดขายรวมของรายการคงค้างต่อยอดขายรวมของสินทรพัย์: TATA(Total 
Accruals to Total Asset) คอืดชันีที่แสดงการบรหิารจดัการสนิทรพัย์อย่างมปีระสทิธภิาพ 2 ปี 
ติดต่อกนัโดยพิจารณาจากยอดขายรวมของรายการคงค้างปีปัจจุบนัหกัปีก่อน เปรียบเทียบ
ยอดขายรวมสินทรัพย์ปีปัจจุบัน หากผลการค านวณดชันีมีค่ามากกว่า 1 รายการคงค้างที่
เพิม่ขึน้หรอืเป็นสญัญาณวา่มกีารตกแต่งก าไรผา่นงบการเงนิ ค านวณไดด้งันี้ 
 

TATA  =  
(ก าไรสุทธปีิปัจจุบนั – กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานปีปัจจุบนั) 

ยอดรวมสนิทรพัยปี์ปัจจุบนั 
 

8. ดชันีหนี้สนิ : LVGI (Leverage Index) คอื ดชันีที่แสดงการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิ 2 ปี 
ตดิต่อกนัพจิารณาจากยอดรวมของหนี้สนิกบัยอดรวมของสนิทรพัยปี์ปัจจุบนั เทยีบกบั ยอดรวม
ของหนี้สนิกบัยอดรวมของสนิทรพัย์ปีก่อน หากผลการค านวณดชันีมคี่ามากกว่า 1 แสดงถึง
ภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นแรงจูงใจผู้บริหารหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตัิมาตรฐานการบญัชเีพื่อลด
ตน้ทุนของเงนิทุน ซึ่งเป็นสญัญาณวา่มกีารตกแต่งก าไรผา่นงบการเงนิ แสดงการค านวณดงันี้ 
 

LVGI  =  
(หนี้สนิไม่หมนุเวยีนปีปัจจุบนั – หนี้สนิรวมปีปัจจุบนั) / หนี้สนิรวมปีปัจจุบนั 

(หนี้สนิไม่หมนุเวยีนปีกอ่น – หนี้สนิรวมปีก่อน) / หนี้สนิรวมปีก่อน 
 

การแปลความหมายของคะแนน M-score นัน้ได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย 
โดยถ้าคะแนน M - Score มีค่ามากกว่า -2.22 แสดงว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากว่างบ
การเงนิจะมกีารตกแต่งก าไร Messod D. Beneish (1999) 
 
แนวคิดเก่ียวกบัการล้มละลาย 
 

Warren Edward Buffett (อา้งองิใน กติตคิุณ เลศิภาสนวฒัน์ (2555)) กล่าววา่ การลงทุน
มคีวามเสีย่งผูล้งทุนทีไ่ม่เขา้ใจความเสีย่งจะมคีวามเสีย่งมากขึน้อกี จากการศกึษาในอดตีพบว่า
แบบจ าลองทีน่ิยมใชใ้นการคาดการณ์ความเสีย่งต่อการลม้ละลายมากทีสุ่ด คอื แบบจ าลองของ 
Dr. Edward I. Altman ซึ่งสรา้งแบบจ าลองขึน้ในปี 1968 เรยีกวา่ Altman Z-Score โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิหลายๆ อตัราส่วน มาวดัความเสี่ยงต่อการล้มละลายของกจิการ
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โดยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก Non-Bankrupt firms แสดงถึงกลุ่ม 
บรษิทัอุตสาหกรรมที่มคีวามมัน่คง สามารถด าเนินกจิการได้อย่างต่อเนื่องจนถงึปี 1966 และ
กลุ่ม Bankrupt firms เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ล้มละลายตามกฎหมายตัง้แต่ปี 1945-1965  
ผลการศกึษาพบว่าแบบจ าลองนี้สามารถวดัการล้มละลายของธุรกจิได้ค่อนขา้งแม่นย า กุสุมา 
ถริตนัคยาภรณ์ (2549) ได้น าแบบจ าลอง Z-score ไปทดสอบใชก้บับรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยใชข้อ้มูลงบการเงนิตัง้แต่ปี 2544 - 2547 ผลการทดสอบพบวา่
แบบจ าลอง Z-score สามารถท านายในภาพรวมอุตสาหกรรมการผลติไดถู้กต้องกวา่ร้อยละ 90 
แต่ส าหรับอุตสาหกรรมอื่นพบว่าสามารถท านายได้ถูกต้องอยู่ ที่ร้อยละ 58-80 โดยแต่ละ
อุตสาหกรรมแบบจ าลองจะใหค้วามแม่นย าแตกต่างกนั จตุราพร สหีาบุตร และนารา กติตเิมธกีุล 
(2557) ยงัพบว่านอกจากแบบจ าลอง Z-Score จะสามารถวดัความล้มละลายแล้ว ยงัสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการวดัความแขง็แกร่งทางการเงนิได้จากการใช้คะแนนของ แบบจ าลอง  
Z-Score เป็นเกณฑใ์นการวดั ซึ่งค่าคะแนนสูงจะแสดงใหเ้หน็ความแขง็แกร่งทางการเงนิทีม่ากขึน้ 
ความแขง็แกร่งทางการเงนิเป็นส่วนส าคญัในการวดัสถานะของกจิการเพื่อช่วยให้ผูล้งทุนหรอื 
เจ้าหนี้  รวมถึงสถาบันการเงิน สามารถใช้ประเมินความเสี่ยงที่จะผิดนัดช าระหนี้ได้ดีข ึ้น 
สอดคล้องกบัความเป็นจริงของกิจการ จากผลการศึกษาข้างต้นจึงเป็นแนวทางในการน า
แบบจ าลอง Z-Score มาใชใ้นการศกึษา เนื่องจากแบบจ าลองนี้มขีอ้ดคีอืเป็นเครื่องมอืทีส่ามารถ
น ามาประยุกตใ์ชไ้ดง้่ายและมคีวามแม่นย าสูง 

จตุราพร สหีาบุตร และ นารา กติตเิมธกีุล (2557) ได้ศกึษาโครงสร้างของแบบจ าลอง  
Z-Score โดยแบบจ าลองนี้เป็นการวเิคราะห์จดักลุ่ม (Multiple Discriminant Analysis: MDA) 
ทีม่าจากการใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิมาเป็นตวัแปรในการพยากรณ์ ซึ่งมสีูตรค านวณดงันี้  

Z = 1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+0.999X5 
โดยที ่ 
X1 แทนค่า เงนิทุนหมุนเวยีน / สนิทรพัยร์วม  
X2 แทนค่า ก าไรสะสม / สนิทรพัยร์วม  
X3 แทนค่า ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษ ีEBIT / สนิทรพัยร์วม  
X4 แทนค่า ส่วนของผูถ้อืหุน้ตามมูลค่าตลาด / หนี้สนิรวม  
X5 แทนค่า ก าไรขัน้ตน้ / สนิทรพัยร์วม  
การแปลความหมายของ Z-score ได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายไว ้3 เกณฑ์ 

(Altman,1996) ดงัต่อไปนี้ 
1. Safe Zone ค่า Z-Score ที่ได้มากกว่า 2.99 หมายความว่า มคีวามเป็นไปได้น้อย

มากทีบ่รษิทัจะลม้ละลาย 
2. Distress Zone ค่า Z-Score อยู่น้อยกว่า 1.80 หมายความว่า มคีวามเป็นไปได้สูง

มากทีบ่รษิทัจะลม้ละลาย 
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3. Gray Zone ค่า Z-Score อยู่ระหว่าง 1.80-2.99 หมายความว่า มคีวามเป็นไปไดท้ี่
บรษิทัจะลม้ละลายหรอืไม่ลม้ละลายกไ็ด้ 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
สตัตกมล ตนัตวิงศไ์พศาล และ ศลิปพร ศรจี ัน่เพชร (2558) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง

โอกาสในการลม้ละลายกบัคุณภาพก าไรในแง่ของการตอบสนองต่อขอ้มูลก าไรของนกัลงทุนโดย
ใชแ้บบจ าลอง Z-score ในการพยากรณ์โอกาสในการลม้ละลาย โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา 
คือ บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2552-2556  
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิ้น 431 บริษัท 1,742 ตวัอย่าง แต่ไม่รวม
บรษิทัในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) บรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ระหวา่งการฟ้ืนฟูการด าเนนิงาน 
บรษิทัในกลุ่มธุรกจิธนาคาร สถาบนัการเงนิ บรษิทัเงนิทุนและหลกัทรพัย ์และบรษิทัประกนัภยั
และประกนัชวีติ ในการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งโอกาสในการลม้ละลายกบัคุณภาพก าไรจะชี้
วดัโดย Earnings Response Coefficient (ERC) เป็นวธิกีารทีถู่กใชใ้นงานวจิยัของต่างประเทศ 
ค่าของ Z-score นัน้จะถูกแทนค่า 2 รูปแบบคอื 1) แทนค่าตวัแปร Z-score จากคะแนนโอกาส
ในการล้มละลาย และ 2) แทนค่าตวัแปร Z-score จากเกณฑ์ที่ใชใ้นการจ าแนกประเภท ซึ่งถูก
แบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกนัคอื Distress zone Gray zone และ Safe zone ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่จะ
บอกว่าบริษัทมีความเสี่ยงที่จะล้มละลาย บริษัทอาจจะมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงที่จะ
ลม้ละลายกไ็ด ้และ บรษิทัไม่มคีวามเสีย่งทีจ่ะลม้ละลาย ตามล าดบั โดยตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา
ประกอบด้วยตวัแปรตามคอื คุณภาพก าไรในแง่ของการตอบสนองขอ้มูลของนกัลงทุนชี้วดัจาก
ผลตอบแทนสะสมของหุน้ ส่วนตวัแปรอสิระประกอบดว้ย ก าไรสุทธขิองบรษิทัและโอกาสในการ
ล้มละลาย ตวัแปรควบคุมประกอบด้วย ขนาดของบรษิทั ผลขาดทุนและอตัราส่วนมูลค่าตลาด
ต่อมูลค่าตามบญัชขีองหุ้น  พบว่า โอกาสในการล้มละลายมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพก าไร 
ดงันัน้เมื่อเกดิภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจินกัลงทุนจะพจิารณาและประเมนิความเสีย่งต่อการลม้ละลาย
ท าใหคุ้ณภาพขอ้มูลก าไรต ่า 

วจิติรา ราษฏรจ์ าลอง (2561) ศกึษาความสมัพนัธข์องการก ากบัดูแลกจิการ ความเสีย่ง
ในการลม้ละลาย และผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบทศิทางความสมัพนัธร์ะหวา่งการก ากบัดูแลกจิการโดยวดัจากระดบั
คะแนนการก ากับดูแลกิจการ ที่ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารบรรษัทภิบาลแห่งชาติ  
กบัความเสี่ยงในการล้มละลาย ชีว้ดัโดยแบบจ าลอง Z-score และผลการด าเนินงานของบรษิทั
โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์เป็นตวัวดัผลการด าเนินงานของกจิการ โดยใชข้อ้มูลปี 
2559 รวม 309 บรษิทั ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทุกอุตสาหกรรม
ยกเวน้ อุตสาหกรรมการเงนิ พบว่า การก ากบัดูแลกจิการไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความเสี่ยงต่อ
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การล้มละลายของบริษัทจดทะเบียนหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ว่า การก ากบัดูแล
กจิการไม่เป็นปัจจยัที่ใชค้าดการณ์ความเสี่ยงต่อการล้มละลาย นอกจากนี้ยงัพบว่าการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดียงัไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินกิจการที่วดัด้วยอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์

กติตคิุณ เลศิภาสนวฒัน์ (2555) ศกึษาการประเมนิแนวโน้มการลม้ละลายและการป้องกนั
การลม้ละลายของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ เอม็ เอ ไอ(Mai) แห่งประเทศไทย โดย
ใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิในแต่ละด้านที่เป็นตวัแปรของแบบจ าลอง Z-score ได้แก่ อตัราส่วน
สภาพคล่องของกจิการ อตัราส่วนก าไรสะสมของสนิทรพัยร์วม อตัราส่วนแสดงความสามารถใน
การท าก าไรและอตัราส่วนแห่งภาระผูกพนัทางการเงิน มาศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความ
เสี่ยงต่อการล้มละลายกบัตวัชีว้ดัความเสี่ยงจากสดัส่วนของหนี้สนิต่อสดัส่วนของผู้ถอืหุ้นและ
ความเสีย่งจากสดัส่วนของหนี้สนิต่อสนิทรพัย์รวมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยเ์กิดใหม่ โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการศกึษาคอื ต้องพยากรณ์แนวโน้มการลม้ละลายเพื่อหาสาเหตุจากความเสีย่ง
ในการลมละลายของบรษิทัในตลาดเกดิใหม่ ประกอบการพจิารณาก่อนการเลอืกลงทุนเป็นการ
ป้องกนัความเสีย่งจากเหตุการณ์การลม้ละลายทีอ่าจจะเกดิขึน้ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษามี
ทัง้หมด 35 บรษิทั ช่วงเวลาของขอ้มูลใชใ้นการศกึษาตัง้แต่ไตรมาสที ่1 ปี 2550 ถงึไตรมาส 2 
ปี 2555 ตวัแปรที่ใช้ในการศกึษาประกอบด้วย ตวัแปรอิสระได้แก่ อตัราส่วนความคล่องตวั 
อตัราส่วนเงนิทุนสะสมจากแหล่งภายใน อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรและ อตัราส่วน
แห่งภาระผูกพนัทางการเงนิ โดยมตีวัแปรตามได้แก่ ดชันีชีว้ดัภาวะความล้มละลายซึ่งได้จาก
การประมวลผลตามแบบจ าลอง Z-score ผลการศกึษาพบว่า บรษิทัที่จดทะเบยีนอยู่ในตลาด
หลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ในภาพรวมมคีวามมัน่คงทางการเงนิ ไม่มคีวามเสี่ยงต่อการล้มละลาย 
อย่างไรการศกึษานี้จ าแนกค่า Z-score ทีไ่ดจ้ากการประมวลผลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคอื 1) กลุ่ม
เสีย่งต่อการลม้ละลาย 2) กลุ่มทีม่โีอกาสทีจ่ะลม้ละลายหรอือาจจะไม่ลม้ละลาย และ 3) กลุ่มทีไ่ม่
มคีวามเสีย่งต่อการล้มละลาย พบว่า ม ี5 บรษิทัอยู่ในกลุ่มของ red zone หรอืกลุ่มเสีย่งต่อการ
ล้มละลาย เมื่อพจิารณาจากตวัแปรอตัราส่วนทางการเงนิของแบบจ าลอง Z-score พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่าง 5 ตวัอย่างที่ถูกจดัอยู่ใน red zone ดงักล่าวเพราะ บรษิทัมกี าไรสะสมน้อย แสดงถึง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของความสามารถในการท าก าไร  
จงึท าให้อตัราส่วนก าไรก่อนหกัดอกเบี้ยและภาษีต่อสนิทรพัยอ์ยู่ในระดบัต ่า ท าให้บรษิทัอยู่ใน
สภาวะการขาดสภาพคล่องทางการเงนิ แต่เนื่องจากบรษิทัยงัพอมกี าไรอยู่บา้ง จงึท าให้บรษิทั
ยงัไม่ถงึข ัน้ลม้ละลาย  

จตุราพร สหีาบุตร และ นารา กติตเิมธกีุล (2557) ศกึษาความแขง็แกร่งทางการเงนิของ
ผูป้ระกอบการธุรกจิน าเทีย่วในประเทศไทย ในชว่งปีทีม่วีกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคม คอื 
ชว่งทีม่รีฐัประหารในประเทศไทยและ วกิฤตเศรษฐกจิในประเทศแถบยุโรปในชว่งปี 2550-2555 
ของผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวในพื้นที่ 3 จงัหวดั คือ จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัภูเก็ต และ
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จงัหวดัหนองคาย การศกึษาในครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิส ารวจเพื่อดูความมัน่คงทางการเงนิและ
ความสามารถอยู่รอดได้ของกจิการน าเที่ยวไทยในช่วงที่เกดิปัญญาหาทางเศรษฐกจิดงักล่าว 
เนื่องจากนกัท่องเทีย่วแถบยุโรปเป็นกลุ่มลูกคา้ทีส่ าคญั โดยนิยมเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทย
ในชว่งเทศกาลต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ 3 จงัหวดัขา้งตน้คอื เชยีงใหม่ ภูเกต็ และ หนองคาย 
ประชากรที่ใช้ในการศกึษาคอืผู้ประกอบการจดทะเบยีนธุรกจิน าเที่ยวและการเดนิทางขนส่ง
นักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่เชยีงใหม่ ภูเก็ต และหนองคาย ประกอบด้วย บริษัทมหาชน บริษัท
จ ากดั หา้งหุน้ส่วนจ ากดัและหา้งหุน้ส่วนสามญั 934 ตวัอย่าง ผลการศกึษาพบวา่ ผูป้ระกอบการ
น าเที่ยวในจงัหวดัเชยีงใหม่ ภูเก็ตและหนองคายมีความแขง็แกร่งทางการเงินเฉลี่ย (ได้ค่า  
Z-score อยู่ในเขตไม่มีความเสี่ยงต่อการล้มละลายรวมค่า Z-score ที่อยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะ
ล้มละลายหรืออาจจะไม่ล้มละลาย) อยู่ที่ 72% - 74% แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการน าเที่ยว
สามารถรบัมอืกบัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ไดเ้ป็นอย่างด ี

วิจิตรา จ าลองราษฏร์ และคณะ (2559)  ศึกษาโอกาสในการล้มละลายของบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยใช้ข้อมูลจากงบการเงินปี 2557 ของบริษัท 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยศกึษาทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเวน้ กลุ่มธุรกจิ
การเงนิ รวมทัง้สิ้น 423บรษิทั วเิคราะห์โดยใชแ้บบจ าลอง Altman’s Z-score เพื่อใชใ้นการหา
โอกาสในการลม้ละลายของบรษิทัจดทะเบยีน  พบว่า มคีวามเป็นไปไดสู้งที่บรษิทัจะล้มละลาย 
120 บรษิทั บรษิทัที่อาจจะล้มลาย 134บรษิทั และบรษิทัที่มโีอกาสในการล้มละลายน้อย 169 
บรษิทั โดยพบว่าบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสร้าง มสีดัส่วน
ของความเป็นไปได้สูงมากที่บริษัทจะล้มลาย รองลงมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและ
ทรพัยากร เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้มมีูลค่าของสินทรพัย์รวมและหนี้สินรวมสูงมาก 
โดยเฉพาะที่ดิน อาคารที่เป็นสินค้าคงเหลือและที่ดินรอการพฒันา (Land Bank) ของบริษัท
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์นอกจากนี้ยงัพบว่าบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยแีห่งหนึ่งมคี่า 
Z-score น้อยมาก มโีอกาสที่จะล้มละลายและเมื่อตรวจสอบพบว่าบรษิทัดงักล่าวถูกเพิกถอน
ออกจากตลาดหลกัทรพัยใ์นชว่งทีไ่ดท้ าการศกึษาคอื 25 พฤษภาคม 2559 

จุรพีร อศัวะอทิธฤิทธิ ์และ ชตุมิา นาคประสทิธิ ์(2559) ศกึษาการตรวจสอบการตกแต่ง
ก าไรโดยแบบจ าลอง M-score กรณีศกึษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการตกแต่งก าไรของบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดโดยใช้
แบบจ าลอง M-score ประชากรกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเวน้ อุตสาห-
กรรมการเงนิ ไม่เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ในตลาดหลกัทรพัยไ์ม่ถงึ 2 ปี และตอ้งเป็นบรษิทัทีปิ่ดบญัชรีอบ
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม รวมจ านวนประชากลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 655 บรษิทั ระยะเวลาในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลตัง้แต่ พ.ศ.2553 - 2555 ทีเ่ผยแพร่อยู่ในสื่อออนไลน์ www.setsmart.com ซึ่งเป็น
แหล่งบรกิารขอ้มูลงบการเงนิของบรษิทัที่จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยส์ู่สาธารณะ จากนัน้
น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาใช้ในการค านวณประมวลผลตามแบบจ าลอง M-score โดยได้
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อธบิายผลจากการน าแบบจ าลอง M-Score มาใชใ้นการตรวจสอบการตกแต่งก าไรของบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พบว่า ค่าเฉลี่ยของ M-Score ที่ค านวณบอกได้
พบวา่ ในภาพรวมของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ม่มกีารตกแต่งก าไร แต่อย่างไรกด็ี 
การตกแต่งก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดนัน้มโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ได ้เนื่องจากพบวา่ค่าทีไ่ด้
จากดชันีค่าเสื่อมราคา (DEPI) และ ดชันีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SGAI) มคี่ามากกวา่
ค่าเฉลีย่ของ M-score  

ธนัยกร จนัทรส์าสน์ (2559) ศกึษาคุณภาพก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยที่
มบีรรษทัภบิาลอยู่ในระดบัดเีลศิโดยใชร้ายการคงคา้งเป็นตวัชีว้ดัคุณภาพก าไรเนื่องจากตอ้งใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร กล่าววา่ คุณภาพของตวัเลขก าไรทีแ่สดงอยู่งบการเงนินัน้สะทอ้นให้เหน็
ถงึผลการด าเนินงานของกจิการซึ่งเป็นปัจจยัทีม่คีวามเกีย่วขอ้งต่อเงื่อนไขของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยที่ให้กจิการควรมบีรรษทัภิบาลที่ดี มคีวามโปร่งใส โดยให้ความส าคญัต่อผูม้ี
ส่วนได้เสยีทุกภาคส่วน วตัถุประสงค์ในการศกึษาคอื เพื่อวดัคุณภาพก าไรและเสนอคุณภาพ
ก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่บีรรษทัภบิาลอยู่ในระดบัดเีลศิ พบวา่บริษทัที่
มีบรรษัทภิบาลอยู่ในระดบัดเีลิศมีรายการเกณฑ์คงค้างเป็นจ านวนมาก  ท าให้ตวัเลขก าไรที่
น าเสนอต่อสาธารณชนไม่ได้สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จรงิของบรษิทั ท าให้คุณภาพของ
ก าไรต ่า ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าบรษิัทที่มบีรรษทัภิบาลอยู่ในระดบัดีเลิศ ย่อมมกีาร
เปิดเผยขอ้มูลและมคีวามโปร่งใสเป็นอย่างดแีละมคีุณภาพก าไรระดบัสูง 

ศริพิร ถมยาพทิกัษ์ (2559) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนความรบัผดิชอบของ
ธุรกิจต่อสงัคมกบัคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย   
มวีตัถุประสงคม์ุ่งวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องการผลกัดนัและการมุ่งพฒันาธุรกจิใหผ้า่นการประเมนิ
มาตรฐาน ISO26000 ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลในช่วงปี พ.ศ.2554-
2558 ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาคอืบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย ์(SET) และบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษา ตวัแปรอสิระ ประกอบด้วย ความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจ(CSR) โดยมีเกณฑ์ในการประเมนิมาจากมาตรฐาน ISO26000 
โดยจะมเีกณฑใ์นการใหค้ะแนนโดยพจิารณาตามหวัขอ้ต่างๆ ทัง้หมด 10 ระดบั ส่วนตวัแปรตาม 
คือ การตกแต่งก าไร วดัโดยแบบจ าลอง M-score เพื่อวดัระดบัการตกแต่งก าไรจากข้อมูล 
งบการเงนิ ประกอบไปดว้ย 8 ดชันีหลกั งานศกึษา พบวา่ คะแนนความรบัผดิชอบของธุรกจิต่อ
สงัคมกบัคุณภาพก าไรไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั  หมายความว่า คะแนนความรบัผดิชอบต่อสงัคม
นัน้อาจมาจากเกณฑใ์นการพจิารณาโดยทีไ่ม่ไดค้ านึงถงึคุณภาพก าไรของกจิการมากนกั 

Amaechi และ Micheal (2018) ศกึษาการตรวจจบัการล้มละลายและการตกแต่งก าไร
ของกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ประเทศไนจเีรยี มวีตัถุประสงค์
เพื่อทดสอบว่ากลุ่มธุรกจิธนาคารนัน้มคีวามเสี่ยงต่อการล้มละลายจากการตกแต่งก าไรหรอืไม่ 
ตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษาประกอบด้วย ตวัแปรตาม คอืการจดัการก าไร วดัได้จาก แบบจ าลอง 
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M-score และตวัแปรอสิระคอื ความเสี่ยงต่อการล้มละลาย นอกจากนี้ยงัมตีวัแปรควบคุม สาม
ตวัแปรควบคุมคือ 1) ขนาดของกิจการ วดัได้จาก ลอกาลิทึมของสินทรพัย์รวม 2) อายุของ
กจิการ วดัไดจ้าก อายุการทีก่จิการอยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์และ 3) ผลการด าเนินงานของกจิการ 
วดัไดจ้าก อตัราผลตอบแทนจากราคาหุน้ จากการศกึษาพบวา่ การลม้ละลายไม่ส่งผลต่อโอกาส
ในการตกแต่งรายได้ให้เพิ่มขึน้ เนื่องจากการตกแต่งก าไรนัน้ไม่เพยีงแต่ตกแต่งเพื่อสร้างผล
ประกอบการดสี่งผลต่อกจิการมกี าไรแล้ว แต่การตกแต่งก าไรยงัมีวตัถุประสงค์อื่นอกีซึ่งเป็น
ความต้องการของผู้บริหาร เช่น มีความต้องการท าให้ก าไรลด เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจาก
เจา้หนี้ หรอื หลกีเลีย่งภาษ ีเป็นตน้ 

ทัง้นี้ในประเทศไทยยงัไม่มผีูท้ี่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเสีย่งจากการลม้ละลาย
กับการจัดการก าไร จึงท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร
ดงักล่าว โดยไดต้ัง้ขอ้สมมตฐิานไวด้งัต่อไปนี้ 

 
สมมติฐานการวิจยั 

 
H0 : ความเสีย่งต่อการลม้ละลายไมม่คีวามสมัพนัธก์บัจดัการก าไร  
H1 : ความเสีย่งต่อการลม้ละลายมคีวามสมัพนัธก์บัการจดัการก าไร 

 



บทท่ี 3 L 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
การศกึษานี้เป็นการศกึษาหาความสมัพนัธ์ระหว่างความเสีย่งต่อการล้มละลายกบัการ

จดัการก าไร ของกลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนที่มกีารซื้อขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และไดถู้กจดัอยู่ในกลุ่มดชันี SET100 เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ จากการศกึษาขอ้มูลแบบทุตยิภูม ิ
(Secondary Data) โดยมรีะเบยีบวธิใีนการศกึษาดงันี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. กรอบแนวคดิ 
3. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะหข์อ้มูล 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 
ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยดชันี SET100 ผูศ้กึษาเลอืกบรษิทัที่อยู่ในกลุ่ม SET100 เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างเนื่องจากเป็นกลุ่มหลกัทรพัย์ที่มมีูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) และ
สภาพคล่องในการซื้อขายสูงสุด 100 อนัดบัแรก นอกจากนี้ผูศ้กึษาได้ตดัขอ้มูลที่ไม่ครบถ้วน 
บรษิทัที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงนิ และบรษิทัที่ไม่ปิดงบการเงนิสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560 ซึ่งเป็นผลท าใหไ้ม่สามารถใชศ้กึษาและเปรยีบเทยีบขอ้มูลได ้จงึท าใหเ้หลอืตวัอย่างทัง้สิน้ 
6 กลุ่มอุตสาหกรรม 81 ตวัอย่าง ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

รายการ จ านวนบรษิทั 
บรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่ม SET100 100 
หกั บรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงนิ 13 
หกั บรษิทัทีไ่ม่ไดม้รีอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวาคม  4 
หกั บรษิทัทีม่ขีอ้มลูไม่ครบถ้วน 2 
จ านวนตวัอย่างทัง้สิน้ 81 

ทีม่า : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.sec.or.th) คน้หาเมื่อวนัที ่15 มกราคม 2562 
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จากนัน้ผูศ้กึษาไดจ้ าแนกตวัอย่างทัง้ 81 ตวัอย่างออกเป็นรายอุตสาหกรรม ประกอบไป
ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีทัง้สิ้น 8 บริษัท มีสัดส่วนร้อยละ 9.87 
อุตสหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรมมทีัง้หมด 2 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 2.46 อุตสหกรรมอสงัหารมิทรพัย์
และก่อสร้างมีทัง้หมด 20 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 20.99 อุตสาหกรรมทรพัยากรมีทัง้หมด 25 
บรษิทั คดิเป็นร้อยละ 29.63 อุตสหกรรมบรกิารมทีัง้หมด 21 บรษิทั คดิเป็นร้อยละ 23.46 และ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยมีทีัง้หมด 11บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 13.58 ดงัตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 จ านวนประชาและกลุ่มตวัอย่างแยกตามอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
จ านวนตวัอยา่ง

(บรษิทั) 
รอ้ยละ 

1. อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 8 9.87 
2. อุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 2 2.46 
3. อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกอ่สรา้ง 17 20.99 
4. อุตสาหกรรมทรพัยากร 24 29.63 
5. อุตสาหกรรมบรกิาร 19 23.46 
6. อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี 11 13.58 

รวม 81 100 
ทีม่า : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.sec.or.th) คน้หาเมื่อวนัที ่15 มกราคม 2562 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

กรอบแนวคดิในการศกึษาแสดงถงึการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 3 ประเภท 
ประกอบไปดว้ย ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ และ ตวัแปรควบคุม โดย ตวัแปรตามในการศกึษานี้ 
คอื การจดัการก าไร (M-score) ตวัแปรอสิระ คอื ความเสีย่งต่อการลม้ละลาย (Z-score) ตวัแปร
ควบคุม คอื ขนาดของกจิการ อายุของกจิการ และผลการด าเนินงานของกจิการ แสดงใหเ้หน็ดงั
ภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิในการศกึษา 
 
ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 

1. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
ตวัแปรตามในการศกึษานี้คอื การจดัการก าไร โดยผูศ้กึษาใชแ้บบจ าลอง Beneish 

M-score ในการวดัตัวแปรตาม เนื่องจากงานศึกษาของ จุรีพร อัศวะอิทธิฤทธิ ์และ ชุติมา  
นาคประสิทธิ ์(2559) ได้ศกึษา แบบจ าลอง M-score เพื่อการตรวจจบัการตกแต่งก าไรของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยตรวจจบัทุกกลุ่มอุตสาหกรรม พบวา่ 
แบบจ าลอง M-score สามารถจ าแนกบรษิทัที่ตกแต่งก าไรออกจากบรษิทัทีไ่ม่ตกแต่งก าไรออก
ไดโ้ดย M-score ค านวณไดจ้ากสูตร  

M-Score (Manipulation Index) =  -4.84 + 0.92DSRIit + 0.528GMI it + 0.404AQI 
it + 0.892SGIit + 0.115DEPI it - 0.172SGAI it 
+ 4.679TATA it - 0.327LVGI it  

 
M-Score ประกอบไปดว้ย 8 ดชันี สามารถแสดงการค านวณดงันี้ 
1. ดชันีลูกหนี้การคา้ต่อยอดขาย : DSRI (Days sales in Receivables Index) 

 

DSRI  =  
(ลูกหนี้การคา้ปีปัจจุบนั / ยอดขายปีปัจจุบนั) 

(ลูกหนี้การคา้ปีกอ่น / ยอดขายปีก่อน) 
 

ตวัแปรอสิระ 

ความเสีย่งต่อการลม้ละลาย 
(Risk of Bankruptcy : Z-score) 

 

 

ตวัแปรตาม 

การจดัการก าไร 
(Earnings Management :  

M-score) 

 

ตวัแปรควบคุม 

- ขนาดของกจิการ(Firm size) 
- อายุ (Firm age) 
- ผลการด าเนินงานของกจิการ 

(Firm performance) 
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2. ดชันีอตัราก าไรขัน้ตน้ : GMI(Gross margin Index)  
 

GMI  =  
(ยอดขายปีก่อน-ตน้ทุนขายปีกอ่น) / ยอดขายปีก่อน 

(ยอดขายปีปัจจุบนั - ตน้ทนุขายปีปัจจุบนั) / ยอดขายปีปัจจุบนั 
 

3. ดชันีคุณภาพสนิทรพัย ์:AQI (Asset Quality Index)  
 

AQI  =  

((1-สนิทรพัยห์มุนเวยีนปีปัจจุบนั + ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ปีปัจจุบนั)/
สนิทรพัยร์วมปีปัจจุบนั) 

((1-สนิทรพัยห์มุนเวยีนปีก่อน + ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ปีก่อน)/
สนิทรพัยร์วมปีก่อน) 

 
4. ดชันีการเตบิโตของยอดขาย : SGI(Sales Growth Index) 

 

SQI  =  
ยอดขายปีปัจจุบนั 
ยอดขายปีกอ่น 

 
5. ดชันีค่าเสื่อมราคา : DEPI(Depreciation Index) 

 

DEPI  =  ค่าเสื่อมราคาปีก่อน/ (ค่าเสื่อมราคาปีก่อน +ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ปีก่อน) 
ค่าเสื่อมราคาปีปัจจุบนั / (ค่าเสื่อมราคาปีปัจจุบนั + ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ปีปัจจุบนั) 

 
6. ดชันีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร : SGAI(Sales General and Administrative 

Expense Index)  
 

SGAI  =  ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารปีปัจจุบนั / ยอดขายปีปัจจุบนั 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารปีก่อน / ยอดขายปีก่อน 

 
7. ดชันียอดขายรวมของรายการคงค้างต่อยอดขายรวมของสินทรพัย์ : TATA 

(Total Accruals to Total Asset) 
 

TATA  =  (ก าไรสุทธปีิปัจจุบนั – กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานปีปัจจุบนั) 
ยอดรวมสนิทรพัยปี์ปัจจุบนั 

 



20 

 

8. ดชันีหนี้สนิ : LVGI (Leverage Index)  
 

LVGI  =  (หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนปีปัจจุบนั – หน้ีสนิรวมปีปัจจุบนั) / หน้ีสนิรวมปีปัจจุบนั 
(หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนปีก่อน – หน้ีสนิรวมปีก่อน) / หน้ีสนิรวมปีก่อน 

 
การแปลค่าคะแนน M-score คอื ถา้ M - Score มคี่ามากกวา่ -2.22 แสดงวา่มี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งมากวา่งบการเงนิอาจมคีวามเป็นไปไดว้า่จะเกดิการตกแต่งก าไร 
2. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) 

ตวัแปรอสิระในการศกึษานี้ คอื ความเสี่ยงต่อการล้มละลาย ผูศ้กึษาใชแ้บบจ าลอง 
Z-score เพื่อใช้วดัความเสี่ยงต่อการล้มละลายของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่ม SET100 เนื่องจากงานศกึษาในอดตีพบว่าค่าของ Z-score สามารถท านาย
บรษิทัทีม่คีวามเสีย่งต่อการลม้ละลายของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ได้ ท าให้แบบจ าลอง Z-score มีความน่าเชื่อถอืและมคีวามน่าสนใจ (กุสุมา ถิรตนัคยาภรณ์, 
2549) Z-score มสีูตรการค านวณดง้ต่อไปนี้ 

 
Z = 1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+1.0X5 

 
โดยที ่ 
X1 หมายถงึ อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนตอ่สนิทรพัยร์วม (Working Capital 

to Total Asset Ratio) ค านวณจาก เงนิทุนหมนุเวยีน / 
สนิทรพัยร์วม 

X2 หมายถงึ อตัราส่วนก าไรสะสมต่อสนิทรพัยร์วม (Retained Earnings to 
Total Assets Ratio) ชีว้ดัความสามารถในการท าก าไรสะสมของ
กจิการ ค านวณจาก ก าไรสะสม / สนิทรพัยร์วม 

X3 หมายถงึ อตัราส่วนก าไรกอ่นดอกเบีย้และภาษตี่อสนิทรพัยร์วม 
(Earnings before Interest and TAX to Total Asset ratio) ใช้
ในการชีว้ดัการน าสนิทรพัยไ์ปใชใ้นการผลติของกจิการ ค านวณ
จากก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษ ีEBIT / สนิทรพัยร์วม 

X4 หมายถงึ    อตัราส่วนส่วนของผูถ้อืหุน้ตามมูลค่าตลาดตอ่หนี้สนิรวม 
(Market Value of Equity to Total Liabilities ratio) เป็น
อตัราส่วนทีแ่สดงใหเ้หน็วา่มูลค่าของส่วนของผูถ้อืหุน้จะลดลง
ก่อนทีห่นี้สนิจะมากกวา่สนิทรพัยจ์นท าใหก้จิการลม้ละลาย โดย
ทีส่่วนของผูถ้อืหุน้ตามมูลค่าตลาดคอืมูลคา่ตามราคาตลาดของ
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จ านวนหุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธ ิค านวณไดจ้าก ส่วนของผูถ้อื
หุน้ตามมูลค่าตลาด / หนี้สนิรวม 

X5 หมายถงึ อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ต่อสนิทรพัยร์วม (Ratio Gross Earnings 
to Total Asset) ชีว้ดัความสามารถในการน าสนิทรพัยข์อง
กจิการไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ ค านวณไดจ้าก  
ก าไรขัน้ตน้ / สนิทรพัยร์วม  

 
คะแนนของ Z-score สามารถแบ่งออกเป็น 3 เกณฑด์งัต่อไปนี้ 
1. Safe Zone คือ คะแนน Z-score จะมากกว่า 2.99 หมายความว่า บริษัทไม่มี

ความเสีย่งต่อการลม้ละลาย 
2. Destress Zone คอื คะแนน Z-score จะน้อยกว่า 1.80 หมายความว่า มคีวาม

เป็นไปไดสู้งมากทีบ่รษิทัจะลม้ละลาย 
3. Gray Zone คือ มีค่า Z-score อยู่ระหว่าง 1.80-2.99 หมายความว่า มีความ

เป็นไปไดท้ีบ่รษิทัจะลม้ละลายหรอืไม่ลม้ละลายกไ็ด้  
 

3. ตวัแปรควบคุม (Control Variable) 
การศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษามคีวามสนใจศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเสี่ยงต่อการ

ล้มละลายกบัการจดัการก าไร โดยที่ได้มีการก าหนดตวัแปรควบคุมในงานศกึษาในครัง้นี้ 3  
ตวัแปรดว้ยกนั เพื่อควบคุมผลของตวัแปรเหล่านี้ทีอ่าจส่งผลต่อตวัแปรตาม โดยตวัแปรควบคุม
ทีใ่ชใ้นการศกึษานี้ ประกอบดว้ย 

- ขนาดของกจิการ (Firm size) วดัโดย ลอกาลทิมึ ของสนิทรพัยร์วม และเนื่องจาก
ขนาดของสนิทรพัย์รวมมขีนาดใหญ่ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึใช ้ลอกาลทิมึ มาช่วยในการแปลงขอ้มูล
เพื่อให้ได้ค่าที่มขีนาดเลก็ลงสามารถน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลร่วมกบัตวัแปรอื่นๆ ที่อยู่ในลกัษณะ
อตัราส่วนได ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2555) 

- อายุของกจิการ (Firm age) วดัจากระยะเวลาทีม่กีารซื้อขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์
- ผลการด าเนินงานของกจิการ (Firm performance) วดัจาก อตัราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) คอื ก าไรสุทธหิารดว้ยส่วนของผูถ้อืหุน้ ROE ใชใ้นการวดัความสามารถ
ของบรษิทัในการสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

 
ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาทัง้หมดสามารถสรุปดงัตารางที ่4 ดงัต่อไปนี้ 
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ตารางที ่4 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
ตวัแปรตาม ตวัช้ีวดั 

การจดัการก าไร M-score 
ตวัแปรอิสระ  

ความเสีย่งต่อการลม้ละลาย Z-score 
ตวัแปรควบคมุ  

- ขนาดของกจิการ (Firm size) ลอกาลทิมึของสนิทรพัยร์วม (Log Total Asset) 
- อายุของกจิการ (Firm age) ระยะเวลาทีอ่ยู่ในตลาด 
- ผลการด าเนินงานของกจิการ (Firm performance) อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
ขอ้มูลที่ใชใ้นการศกึษา เกบ็รวมรวมขอ้มูลทุตยิภูมจิากงบการเงนิที่เปิดเผยไวใ้นระบบ

ให้บริการข้อมูลหลักทรัพย์แบบออนไลน์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ 
SETSAMRT (SET Market Analysis and Reporting Tool) โดยเกบ็ขอ้มูลตัง้แต่วนัที ่8 มกราคม 
2562 - 15  มนีาคม 2562 โดยใชข้อ้มูลจากงบการเงนิปี 2560 จ านวนทัง้สิน้ 81 บรษิทั 

 
การวิเคราะหข้์อมูล 

 
การวเิคราะหข์อ้มูลของการศกึษานี้สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนดงันี้ 
1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถติทิี่ใชใ้นการสรุปลกัษณะข้อมูล

เบือ้งตน้ของแต่ละตวัแปร ไดแ้ก่ ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
2. การวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) เพื่อหาความความสมัพนัธ์

และทศิทางของความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ และตวัแปรควบคุม ค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ ์จะใชส้ญัลกัษณ์ r แทนสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องกลุ่มตวัอย่าง และ แทนสมัประสทิธิ ์
สหสัมพันธ์ของประชากร การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์ จะใช้ค่าของตัวเลข
สัมประสิทธิส์หสมัพนัธ์หาค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์มีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ 1 แสดงถึงการมี
ความสมัพนัธ์กนัระดบัสูง แต่หากมคี่าเข้าใกล้ 0  แสดงถงึการมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัน้อย
หรอืไม่มเีลย ส าหรบัการพจิารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์โดยทัว่ไปอาจใชเ้กณฑด์งันี้ (Hinkle 
D.E. 1998, p.118) 
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  ค่า r   ระดบัของความสมัพนัธ ์
   .90 – 1.00  มคีวามสมัพนัธก์นัสูงมาก 
  .70 - .90  มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสูง 
  .50 - .70  มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 
  .30 - .50  มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า 
  .00 - .30  มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามาก 

เครื่องหมาย +,- หน้าตวัเลขสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์จะบอกทศิทางของความสมัพนัธ ์
โดยหาก  
r มีเครื่องหมาย +   หมายถึง   การมีความสมัพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกัน  

(ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง อีกตัวหนึ่งจะมีค่าสูงไป
ดว้ย) 

r  มเีครื่องหมาย - หมายถงึ การมคีวามสมัพนัธก์นัไปในทศิทางตรงกนัขา้ม  
                                            (ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง อีกตัวหนึ่งจะมีค่าต ่าไป

ดว้ย) 
3. การวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ

และศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความเสีย่งต่อการลม้ละลายกบัการจดัการก าไร  
 
ตวัแบบทีใ่ชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ย 2 ตวัแบบ โดยตวัแบบที ่1 ไม่มตีวัแปรควบคมุ 

และตวัแบบที ่2 มตีวัแปรควบคุม ดงันี้ 
ตวัแบบท่ี 1 
 M-scorei  = β0+ β1 Z-scorei+ ei 
ตวัแบบท่ี 2 

M-scorei  = β0+ β1 Z-scorei+ β2FMSi+ β3FMAi+ β4FPERFi+ei 
 
โดยที ่
M-scorei = การจดัการก าไร วดัดว้ย Beneish M-Score ของบรษิทัที ่i 
Z-scorei = ความเสีย่งในการลม้ละลาย วดัดว้ย Altman Z-score ของบรษิทัที ่i 
FMSi   = ขนาดของกจิการ (Firm size) วดัดว้ย ลอกาลทิมึของสนิทรพัยร์วม 

ของบรษิทัที ่i 
FMAi =  อายุ (Firm age) วดัดว้ยระยะเวลาทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ของบรษิทัที ่i 
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FPERFi =  ผลการด าเนนิงานของกจิการ (Firm performance) วดัดว้ย อตัราผล
ตอบต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทัที ่i 

ei =  ค่าความคลาดเคลือ่นทีส่ามารถยอมรบัได ้(error) ของบรษิทัที ่i 
 
ก่อนทีผู่ศ้กึษาจะท าการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุคูณและวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิ

เสน้อย่างง่ายผูศ้กึษาจะท าการทดสอบสมมตฐิานเบือ้งตน้ 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 
1. Mean of error term ตอ้งเท่ากบั 0  
2. Error term มกีารกระจายปกต ิ
3. ความแปรปรวนของ error term คงที ่
4. ค่าความแปรปรวนของ error term ควรเป็นอสิระจากกนั 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความเสี่ยงต่อการล้มละลาย

กบัการจดัการก าไร ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยSET100 โดยเกบ็
รวบรวมขอ้มูลทุตยิภูมจิากงบการเงนิทีเ่ปิดเผยไวใ้นระบบให้บรกิารขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย หรือ SET SMART (Set Market Analysis and Reporting Tool) เมื่อเก็บ
ขอ้มูลครบถว้นแลว้ผูศ้กึษาไดแ้บ่งวธิกีารวเิคราะหข์อ้มูลออกเป็น 

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics)  
2. การวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson Correlation)  
3. การวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 
การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ประกอบไปด้วย ค่าต ่าสุด  (Minimum) 
ค่าสูงสุด (Maximum) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ค่าเฉลีย่ (Mean) การ
วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติเิชงิพรรณนาของตวัแปรทีไ่ดศ้กึษามผีลการวเิคราะหข์อ้มูลดงัต่อไปนี้ 

1. การวเิคราะหค์่าสถติเิชงิพรรณนาของตวัแปรตาม  
งานศกึษานี้ตวัแปรตามทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื การจดัการก าไร (Earnings Management) 

ผู้ศกึษาใช้คะแนนที่ได้จากการค านวณตามแบบจ าลอง Beneish M-score ของกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 81 บรษิทั มาท าการวเิคราะห์ด้วยสถติเิชงิพรรณา(Descriptive Statistics) ผลที่ได้ดงั
ตารางที ่5 
 
ตารางที ่5 การวเิคราะหค์่าสถติเิชงิพรรณนาตวัแปรตาม การจดัการก าไร (M-score)  

  
จ านวน 
(N) 

ค่าต ่าสุด
(Minimum) 

ค่าสงูสุด
(Maximum) 

ค่าเฉลีย่ 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Std. Deviation) 

DSRI 81 .0846 10.7007 1.8972 2.5404 
GMI 81 -47.6944 12.2884 0.0333 7.2576 
AQI 81 -12.2284 11.1079 0.9418 2.2594 
SGI 81 .0970 10.5830 1.3028 1.5129 
DEPI 81 -13.7528 11.6070 0.2640 2.2866 
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ตารางที ่5 การวเิคราะหค์่าสถติเิชงิพรรณนาตวัแปรตาม การจดัการก าไร (M-score) (ต่อ) 

  
จ านวน 
(N) 

ค่าต ่าสุด
(Minimum) 

ค่าสงูสุด
(Maximum) 

ค่าเฉลีย่ 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Std. Deviation) 

SGAI 81 .0828 10.2586 1.4391 1.9071 
TATA 81 -.3461 .3945 -0.0293 0.1032 
LVGI 81 .2129 5.3999 1.0641 0.5368 
M-score 81 -28.2798 7.4941 -2.2367 4.1916 

DSRI  หมายถงึ ดชันีลกูหน้ีการคา้ต่อยอดขาย (Days Sales in Receivables Index) 
GMI   หมายถงึ  ดชันีอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross margin Index) 
AQI  หมายถงึ ดชันีคุณภาพสนิทรพัย ์(Asset Quality Index) 
SGI  หมายถงึ ดชันีการเตบิโตของยอดขาย (Sales Growth Index) 
DEPI   หมายถงึ ดชันีค่าเสื่อมราคา (Depreciation Index) 
SGAI หมายถงึ ดชันีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (Sales General and Administrative 

Expense Index) 
TATA หมายถงึ  อตัราส่วนค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายรวมต่อสนิทรพัยร์วม (Total Accruals to 

Total Asset Index) 
LVGI  หมายถงึ ดชันีหน้ีสนิ (leverage Index) 
 

จากตารางที่ 5 ผลสถิติเชงิพรรณนาของตวัแปรตาม การจดัการก าไร (M-score) 
พบว่า ค่าเฉลี่ยมคี่าเท่ากบั -2.2367 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 4.1916 ค่าสูงสุดท่ากบั 
7.4941 คอื บรษิทั ออรจิิ้น พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) และ ค่าต ่าสุด เท่ากบั -28.2798 คอื 
บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ซึ่งค่าเฉลีย่ของการจดัการก าไร (M-score) มคี่า
น้อยกว่า - 2.22 (เกณฑ์ในการจ าแนกบรษิทัที่ตกแต่งก าไรออกจากบรษิทัที่ไม่ตกต่างก าไรตาม
แบบจ าลอง Beniesh M-score) แสดงว่าโดยภาพรวมแล้วบริษัทในกลุ่ม SET100 ไม่มีความ
เป็นไปไดว้า่จะเกดิการตกแต่งก าไร 

จากนัน้ผูศ้กึษาไดจ้ าแนกบรษิทัออกเป็นบรษิทัทีม่กีารตกแต่งก าไรและบรษิทัที่ไม่มี
การตกแต่งก าไร โดยใชเ้กณฑ์การจ าแนกตามแบบจ าลอง Beneish M-score เพื่อแสดงใหเ้หน็
ว่ามจี านวนบรษิทักีบ่รษิทัทีม่คีวามเป็นไปไดท้ี่จะมกีารตกแต่งก าไร และมจี านวนกี่บรษิทัทีม่ไีม่
มคีวามเป็นไดท้ีจ่ะมกีารตกแต่งก าไร ผลทีไ่ดแ้สดงดงัรายละเอยีดในตารางที ่6 

 
ตารางที ่6 การจ าแนกบรษิทั ตามเกณฑข์องแบบจ าลอง Beneish M-score 

เกณฑใ์นการจ าแนก บรษิทั รอ้ยละ 
มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารตกแต่งก าไร (M-score > - 2.22) 27 33.33 
ไม่มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะมกีารตกแต่งก าไร (M-score < - 2.22) 54 66.67 

จ านวนบรษิทั 81 100 
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จากการค านวณ ค่า M-score ของกลุ่มตวัอย่าง 81 บริษัทในตารางที่ 6 พบว่า  
มบีรษิทัทีไ่ม่มกีารตกแต่งก าไรเท่ากบั 54 บรษิทั และบรษิทัทีม่คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะตกแต่งก าไร
มีทัง้หมด 27 บริษัท คิดเป็นร้อยละ  66.67 และ 33.33 ตามล าดับ ซึ่ งผู้ศึกษาได้แสดง
รายละเอยีดรายชื่อบรษิทัที่ถูกจ าแนกว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่มกีารตกแต่งก าไร กบั บรษิทัที่มคีวาม
เป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารตกแต่งก าไร ดงัภาคผนวก ก 

 
2. การวเิคราะหค์่าสถติเิชงิพรรณนาของตวัแปรอสิระ  

งานศกึษานี้ตวัแปรอิสระ คือ ความเสี่ยงต่อการล้มละลาย (Risk of Bankruptcy)  
ผู้ศกึษาใช้คะแนนที่ได้จากการค านวณตามแบบจ าลอง Altman’s Z-score ของกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 81 บริษัท มาท าการวเิคราะห์ด้วยสถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ผลดงั
ตารางที ่7 
 
ตารางที ่7  การวเิคราะห์ค่าสถิติเชงิพรรณนาของตัวแปรอิสระ ความเสี่ยงต่อการล้มละลาย  

(Z-score) 

  จ านวน(N) 
ค่าต ่าสุด
(Minimum) 

ค่าสงูสุด
(Maximum) ค่าเฉลีย่(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Std. Deviation) 

X1 81 -1.7725 3.2245 .1538 .4898 
X2 81 -.0767 3.0233 .3515 .4884 
X3 81 -.0248 3.6255 .2178 .4561 
X4 81 .0034 7.4401 .5618 1.3302 
X5 81 -1.9033 10.4029 .3316 1.2038 
Z-score 81 -0.3627 13.5386 2.0637 2.7068 

X1 หมายถงึ อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนต่อสนิทรพัยร์วม  
X2 หมายถงึ อตัราส่วนก าไรสะสมต่อสนิทรพัยร์วม  
X3 หมายถงึ อตัราส่วนก าไรก่อนหกัดอกเบี้ยและภาษี  
X4 หมายถงึ อตัราส่วนสว่นของผูถ้อืหุน้ตามมลูค่าตลาดต่อหน้ีสนิรวม 
X5 หมายถงึ อตัราส่วนก าไรขัน้ต้นต่อสนิทรพัยร์วม 
 

จากตารางที่ 7 ผลสถติเิชงิพรรณนาของตวัแปรอสิระ ความเสี่ยงต่อการล้มละลาย 
(Z-score) มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.0637 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.7068 ค่าสูงสุด เท่ากบั 
13.5386 เป็น Z-score ของบรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) และมคี่าต ่าสุด
เท่ากับ - 0.3627 เป็นค่า Z-score ของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) และเมื่อพจิารณาแลว้ค่าเฉลีย่ของคะแนน Z-score อยู่ในเกณฑ ์Destress Zone ซึ่งมี
ค่าระหว่าง 1.80 และ 2.99 หมายความว่าบริษัทมคีวามเสี่ยงหรืออาจจะไม่มีความเสี่ยงที่จะ
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ล้มละลาย จากการค านวณตามแบบจ าลอง ซึ่งผู้ศกึษาได้จ าแนกบริษัทออกตามเกณฑ์ของ
แบบจ าลอง Alman’s Z-score เพื่อให้ทราบว่ามีบริษทักี่บรษิัทที่อยู่ในเกณฑ์ Safe Zone หรอื 
เกณฑ์ที่ไม่มคีวามเสี่ยงต่อการล้มละลาย มีกี่บริษัทที่อยู่ในเกณฑ์ Destress Zone หรืออยู่ใน
เกณฑท์ีม่คีวามเป็นไปไดม้ากทีม่คีวามเสีย่งต่อการลม้ละลาย และมกีีบ่รษิทัทีอ่ยู่ในเกณฑ ์Gray 
Zone หรอือยู่ในเกณฑ์ทีม่คีวามเสี่ยงหรอือาจจะไม่มคีวามเสี่ยงในการล้มละลาย ซึ่งได้แสดงไว้
ในตารางที ่8 

 
ตารางที ่8 การจ าแนกบรษิทัตามเกณฑ ์ตามแบบจ าลอง Z-score 

เกณฑก์ารคดัแยก จ านวน (บรษิทั) รอ้ยละ 
Safe Zone (Z >2.99) 14 17.28 
Gray Zone (1.80 < Z < 2.99)  6    7.41 
Destress Zone (Z<1.80) 61  75.31 

รวม 81 100 
 

จากตารางที่ 8 ผลการจ าแนกบรษิทัออกตามเกณฑ์ในระดบัต่างๆตามแบบจ าลอง 
Altman’s Z-score พบว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดัชนี 
SET100 มคีะแนน Z-Score มากกว่า 2.99 จ านวน 14 บรษิทั หมายความว่ามเีพยีง 14 บรษิทั
ที่มคีวามเป็นไปได้น้อยมากที่จะล้มละลาย  มคีะแนน Z-score อยู่ระหว่าง 1.80 – 2.99 จ านวน 
6 บรษิทั หมายความว่า มบีรษิทัที่อาจจะล้มละลายหรอือาจจะไม่ล้มละลาย จ านวน 6 บรษิัท 
และมคีะแนน Z-Score น้อยกวา่ 1.80 จ านวน 61 บรษิทั หมายความวา่มบีรษิทัทีม่คีวามเสีย่งที่
จะลม้ละลายจ านวน 61 บรษิทั รายละเอยีดรายชือ่บรษิทัทีถู่กจดัใหอ้ยู่ในแต่ละเกณฑแ์สดงไวใ้น
ภาคผนวก ข 

 
3. การวเิคราะหค์่าสถติเิชงิพรรณนาของตวัแปรควบคุม  

งานศกึษานี้มตีวัแปรควบคุม 3 ตวัแปรควบคุม ประกอบด้วย 1) ขนาดของกจิการ 
(Firm Size) วดัโดย ลอการทิมึของสนิทรพัย์รวม 2) อายุของกจิการ(Firm Age) วดัโดย อายุการเขา้
ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ 3) ผลการด าเนินงานของกจิการ (Firm Performance) 
วดัโดย อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ผลการทดสอบด้วยสถิติเชงิพรรณาแสดงดัง
ตารางที ่9 
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ตารางที ่9  การวเิคราะห์ค่าสถิติเชงิพรรณนาของตวัแปรควบคุม ขนาดของกิจการ  อายุของ
กจิการ และ ผลการด าเนินงานของกจิการ 

  
จ านวน 
(N) 

ค่าต ่าสุด  
(Minimum) 

ค่าสงูสุด 
(Maximum) ค่าเฉลีย่ (Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std.Deviation) 
สนิทรพัยร์วม (บาท) 81 2,335,494,341 782,170,363,111 99,961,813,198 58,173,808,756 

ROE (รอ้ยละ) 81 -6.7200 81.2700 17.5966 13.2691 
อายุ (ปี) 81 0.2200 43.6700 15.6858 11.1027 

 
จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรควบคุม พบว่า  

ขนาดของกจิการ (Firm Size) ซึ่งวดัดว้ย สนิทรพัยร์วม มคี่าต ่าสุด เท่ากบั 2,335,494,341 บาท  
เป็นมูลค่าสินทรัพย์รวมของ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จ ากัด (มหาชน) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 
782,170,363,111 บาท เป็นมูลค่าสนิทรพัย์รวมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 99,961,813,198 บาท และ มคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 58,173,808,756 บาท 

ผลการด าเนินงานของกิจการ ซึ่งวดัโดยอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(ROE) มคี่าต ่าสุดเท่ากบัรอ้ยละ - 6.7200 เป็นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั 
ศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) มีค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 81.2700 เป็นอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นของบรษิทั บวิตี้ คอมมูนิตี้ จ ากดั (มหาชน)  มคี่าเฉี่ยเท่ากบั  
รอ้ยละ 17.5796 และมคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบัรอ้ยละ 13.2691  

อายุของกิจการ ซึ่งวดัจากระยะเวลาการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย บริษัทที่มีอายุการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์สัน้ที่สุดมอีายุ 0.2200 ปี หรือ
ประมาณ 19 วนั คอื บรษิทั   ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เริม่ท าการซื้อ-ขาย
ในตลาด เมื่อวนัที ่10 ธนัวาคม 2560 บรษิทัทีม่อีายุการซื้อขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัยน์านที่สุด
มอีายุเท่ากบั 43.67 ปี คอื บรษิทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) เริม่ท าการซื้อขายเมื่อวนัที่ 
30 เมษายน 2518 เฉลีย่แลว้บรษิทัมกีารด าเนินการซื้อขายในตลาดมอีายุอยู่ที ่15.6858 ปี มคี่า
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 11.1027  
 
การวิเคราะหส์มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation Coefficient Analysis) 
 

ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรตาม คือ การจัดการก าไร  
(M-score) กบั ตวัแปรอิสระ คือ ความเสี่ยงต่อการล้มละลาย (Z-score) ด้วยสถิติสมัประสทิธิ ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่และมี
ความสมัพนัธ์กนัไปในทิศทางใด นอกจากนี้ผู้ศกึษาได้ท าการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง 
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ตวัแปรอสิระ กบัตวัแปรควบคุมอกี 3 ตวัแปร ประกอบไปดว้ย ขนาดของกจิการ ผลการด าเนินงาน
ของกจิการ และอายุของกจิการ ซึ่งแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มูลไดด้งัตารางที ่10 
 
ตารางที ่10 สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson Correlation Coefficient) 

Correlations 

  M-score z-score log สนิทรพัยร์วม ROE อายุ 
M-score Pearson Correlation 1         

Sig. (2-tailed)           
z-score Pearson Correlation .106 1       

Sig. (2-tailed) .346         
log สนิทรพัยร์วม Pearson Correlation .025 -.226* 1     

Sig. (2-tailed) .828 .043       
ROE Pearson Correlation .088 .263* -.271* 1   

Sig. (2-tailed) .437 .018 .015     
อายุ Pearson Correlation .072 -.280* .411** -.215 1 

Sig. (2-tailed) .520 .011 .000 .054   
*. มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

**. มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
จากตารางที่ 10 ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ พบว่า ตวัแปรตาม คือ การจดัการก าไร  

(M-score) กบัตวัแปรอสิระ คอื ความเสี่ยงต่อการล้มละลาย (Z-score) ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ (Sig.>0.05) โดยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์มคี่าเท่ากบั 0.106 และเมื่อ
พจิารณาตวัแปรตามกบัตวัแปรควบคุม พบว่า ตวัแปรตาม คอืการจดัการก าไร  (M-score) นัน้ 
ไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรควบคุมใดเลย ทัง้ขนาดของกจิการ ผลการด าเนิงานของกจิการ 
และอายุของกจิการ โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.025 0.088 และ 0.072 ตามล าดบั 

นอกจากนี้ผลการวเิคราะหด์ว้ยสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ยงัพบวา่ ตวัแปรอสิระ ความเสี่ยง
ต่อการลม้ละลาย (Z-score) มคีวามสมัพนัธก์บั ตวัแปรควบคุม ขนาดของกจิการ ผลการด าเนินงาน
ของกจิการ และ อายุของกจิการ โดยมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัผลการด าเนินงานของกจิการ 
ซึ่งวดัโดยอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.263  
มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 หรอื ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และมคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบั 
ขนาดของกิจการ และอายุของกิจการ โดยมีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ เท่ากบั - 0.226 และ  
- 0.280 ตามล าดบั มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 หรือที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยค่า
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สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตามไม่มคี่าสูงเกนิกวา่ 0.9 แสดงวา่ไม่มี
ปัญหาตวัแปรอสิระสมัพนัธก์นัเอง (Multicollinearity) 
 
การวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis)  
 

ในการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุคูณ ผูศ้กึษาได้ท าการทดสอบขอ้ตกลงเบื้องต้น
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ซึ่งแสดงใหเ้หน็ดงัภาคผนวก ค จากนัน้ผูศ้กึษาจงึท าการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัตวัแปรตาม การจดัการก าไร (M-score) กบั ตวัแปรอสิระ ความเสีย่งต่อการลม้ละลาย 
(Z-score) โดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) ท าการทดสอบสมการ
ตวัแบบที่ 1 แบบไม่มตีวัแปรควบคุม และใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression) ในการทดสอบสมการตัวแบบที่ 2 แบบมีตัวแปรควบคุม ดังตารางที่ 11 และ 
ตารางที ่12 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่11 การวเิคราะหส์มการถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) 
ค่าคงที ่/ ตวัแปร B SE Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) -2.575 .587  -4.384 .000   
Z-score .164 .173 .106 .947 0.346 1.000 1.000 
หมายเหตุ : ค่า VIF ทีเ่หมาะสมไม่ควรเกนิ 5.00 ; ค่า Tolerance ไม่น้อยกว่า 0.200  
N = 81 ; R = 0.106 ; R2 = 0.011 Adj. R2 = -0.001 ; F = 0.897 ; p-value = .346   

 
จากตารางที่  11 ค่ าสถิติ  F test มีค่ า เท่ ากับ  0.897 ค่ า  p-value เท่ ากับ  0.346 

(Sig.>0.05) ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ เท่ากบั 0.011 และค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจทีป่รบัค่า
แล้ว เท่ากบั -0.001 หมายความว่าความผนัผวนของตวัแปรตามไม่สามารถอธิบายได้ด้วย  
ตวัแปรอสิระ  

ค่าสถติ ิT test ของความเสีย่งต่อการลม้ละลาย มคี่าเท่ากบั 0.947 ค่า p-value = 0.346 
(Sig.>0.05) หมายความว่า ความเสี่ยงต่อการล้มละลาย (Z-score) ไม่มีความสัมพันธ์ กับ  
การจดัการก าไร (M-score) ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 หรอืทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% โดย
มคี่าคงที ่เท่ากบั - 2.575 และค่าเบตา้ เท่ากบั 0.106 
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ตารางที ่12 การวเิคาะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression)  

ค่าคงที ่/ ตวัแปร B SE Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) -5.385 6.983  -.771 .443   
Z-score .188 .187 .121 1.001 .320 .872 1.147 
log Total Asset .090 .395 .029 .229 .819 .790 1.265 
ROE .028 .038 .088 .730 .468 .879 1.138 
Age .043 .048 .113 .891 .376 .790 1.267 
หมายเหตุ : ค่า VIF ทีเ่หมาะสมไม่ควรเกนิ 5.00 ; ค่า Tolerance ไม่น้อยกว่า 0.200  
N = 81; R = 0.172; R2 = 0.029 Adj.R2 = -0.022; F = 0.577; p-value = .680   

 
จากตารางที่  12 ค่ าสถิติ F test มีค่ า เท่ ากับ 0.577 ค่ า  p-value เท่ ากับ 0.680 

(Sig.>0.05) ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ เท่ากบั 0.029 และค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจทีป่รบัค่า
แล้ว เท่ากบั - 0.022 หมายความว่าความผนัผวนของตวัแปรตามไม่สามารถอธิบายได้ด้วย 
ตวัแปรอสิระ 

ค่าสถิติ T test ของความเสี่ยงต่อการล้มละลาย (Z-score) มีค่าเท่ากับ 1.001 ค่า  
p-value = 0.320 (Sig.>0.05) หมายความว่า ความเสี่ยงต่อการลมละลาย (Z-score) ไม่มี
ความสมัพนัธก์บั การจดัการก าไร (M-score) ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 หรอืทีร่ะดบัความ
เชือ่มัน่ 95% โดยมคี่าคงที ่เท่ากบั - 5.385 และมคี่าเบตา้ เท่ากบั 0.121 

นอกจากนี้ค่าสถติ ิT test ของตวัแปรอื่น ประกอบดว้ย ขนาดของกจิการ ผลการด าเนินงาน
ของกิจการ และอายุของกิจการ มีค่าเท่ากับ 0.229 0.730 และ 0.891 ตามล าดับโดยมีค่า  
p-value เท่ากบั 0.819 (Sig.>0.05) 0.468 (Sig.>0.05) และ 0.376 (Sig.>0.05) หมายความว่า 
ขนาดของกจิการ (Firm Size) ผลการด าเนินงานของกจิการ (Firm Performance) และ อายุของ
กจิการ (Firm Age) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั การจดัการก าไร (M-score) ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ
0.05 หรอืทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% โดยมคี่าคงที ่เท่ากบั - 5.385 และมคี่าเบตา้ เท่ากบั 0.029 
0.088 และ 0.113 ตามล าดบั 
 



บทท่ี 5  
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานศกึษานี้มวีตัุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความเสีย่งต่อการลม้ละลายกบั

การจดัการก าไร ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยดชันี SET100 ปี 
พ.ศ.2560 กลุ่มตวัอย่างส าหรบัการศกึษานี้คอื บรษิทัที่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย SET100 ยกเวน้กลุ่มอุตสาหกรรมการเงนิ บรษิทัทีไ่ม่ปิดรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และบรษิทัที่มขีอ้มูลไม่ครบถ้วน ซึ่งรวมกลุ่มตวัอย่างทัง้สิ้น 81 บรษิทั 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลนัน้ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากงบการเงนิทีเ่ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซคข์องตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET SMART) ซึ่งผู้ศกึษาได้ท าการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ด้วย
สถิติสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ (Pearson Correlation) และวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression Analysis) และในบทนี้จะกล่าวถงึการสรุปผลการศกึษา อภิปราย
ผลการศกึษา และขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้นี้ ตามล าดบั 

 
สรปุผลการศึกษา 

 
การวเิคราะห์ค่าสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) ของตวัแปรตาม การจดัการ

ก าไร (M-score) พบวา่ ค่าเฉลีย่ของการจดัการก าไรมคีา่น้อยกวา่ -2.22 (เกณฑก์ารจ าแนกตาม
แบบจ าลอง Beneish M-score) หมายความว่า ในภาพรวมแล้วบรษิทัในกลุ่มดชันี SET100 ไม่มี
ความเป็นไปไดท้ีจ่ะตกแต่งก าไรซึ่งสามารถแยกไดว้า่มจี านวน 54 บรษิทั ทีไ่ม่มกีารตกแต่งก าไร 
หรอื คดิเป็นร้อยละ 66.67 และ มจี านวน 27 บรษิทั ที่มคีวามเป็นไปได้ที่จะมกีารตกแต่งก าไร
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33.33 

การวเิคราะหค์่าสถติเิชงิพรรณนา ของตวัแปรอสิระ ความเสีย่งต่อการลม้ละลาย (Z-score) 
พบว่า บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยSET100 มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
2.0637 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ Gray Zone หมายความว่าในภาพรวมของกลุ่มดชันี SET100 นัน้มี
ความเป็นไปไดท้ี่จะลม้ละลายหรอือาจจะไม่ลม้ละลายกไ็ด ้อกีทัง้เมื่อไดจ้ าแนกตามคะแนนตาม
เกณฑ์ของแบบจ าลอง Altman’s Z-score แล้วพบว่ามบีรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่ม Gary Zone จ านวน 6 
บรษิทั คดิเป็นร้อยละ 7.41 ส่วนกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ Destress Zone หรอือยู่ในเกณฑ์ที่มคีวาม
เสีย่งทีจ่ะลม้ละลายมมีากถงึ 61 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 75.31 และบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่ม Safe Zone 
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หรอื บรษิทัที่มคีวามเป็นไปได้น้อยมากที่จะล้มละลายมจี านวนทัง้สิน้ 14 บรษิทั คดิเป็นร้อยละ 
17.28 

การวเิคราะหค์่าสถติเิชงิพรรณนา ของตวัแปรควบคุม ขนาดของกจิการ ผลการด าเนินงาน
ของกจิการ และอายุของกจิการ พบว่า ค่าเฉลี่ยของสนิทรพัย์รวมของบรษิทัที่อยู่ในกลุ่มดชันี  
SET100 มคี่าเท่ากบั 99,961,813,198 บาท ซึ่งกจิการทีม่ขีนาดของกจิการทีใ่หญทีสุ่ดคอื บรษิทั 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) มสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 782,170,363,111 บาท และขนาดของกจิการที่
เลก็ที่สุดในกลุ่มดชันี SET100 นัน้คอืบรษิทั บวิตี้ คอมมูนิตี้ จ ากดั (มหาชน) มมีูลค่าสนิทรพัย์
รวมเท่ากบั 2,335,494,341 บาท ส่วนผลการด าเนินของกจิการที่วดัจากอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถ้อืหุ้น พบว่ามคี่าเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 17.5796 ซึ่งบรษิทัที่มผีลการด าเนินงานสูงสุด
คือ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จ ากดั (มหาชน ) มีอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 
ร้อยละ 81.2700 และบรษิทัที่มผีลด าเนินงานต ่าที่สุดคอืบรษิทั ศรตีงั แอโกร อนิดสัทร ีจ ากดั 
(มหาชน) โดยมอีตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั ร้อยละ - 6.7200  นอกจากนี้อายุ
ของกจิการ ซึ่งวดัจากระยะเวลาในการจดทะเบยีนซื้อขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยโดยพบวา่มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่15 ปี มบีรษิทัทีม่อีายุการจดเบยีนน้อยทีสุ่ดที่ไดเ้ขา้ท าการซื้อขาย
คอื 19 วนั คอื บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยทีบ่รษิทัทีม่อีายุการจด
ทะเบยีนเขา้ท าการซื้อขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ระยะเวลานานสุดคอืบรษิทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 
จ ากดั (มหาชน) มอีายุ 43 ปี 

จากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความเสีย่งต่อการลม้ละลายกบัการจดัการก าไร ของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดชันี SET100 ด้วยการวเิคราะหค์่าสถติิ
สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ สามารถสรุปได้ว่า ความเสี่ยงต่อการล้มละลาย (Z-score) ไม่มี
ความสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิกบั การจดัการก าไร (M-score) แต่กลบัพบความสมัพนัธ์
เชงิบวกระหว่าง ความเสี่ยงต่อการล้มละลาย (Z-score) กบั ตวัแปรควบคุม ผลการด าเนินงาน
ของกจิการ และพบความสมัพนัธเ์ชงิลบระหวา่ง ความเสีย่งต่อการลม้ละลาย กบัตวัแปรควบคุม 
ได้แก่ ขนาดของกิจการ และ อายุของกิจการ ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 หรือที่
ระดบัความเชือ่มัน่ 95% 

จากนัน้ผูศ้กึษาไดใ้ชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่าย ท าการทดสอบสมการตวัแบบที่ 1 
แบบไม่มีตวัแปรควบคุม พบว่า ตวัแปรตาม การจดัการก าไร (M-score) ไม่มีความสมัพนัธ ์
อย่างมนียัส าคญักบั ตวัแปรอสิระ ความเสีย่งต่อการลม้ละลาย (Z-score) ทัง้นี้ผูศ้กึษาจงึได้เพิม่
ตวัแปรควบคุม อนัประกอบดว้ย ขนาดของกจิการ ผลการด าเนินงานของกจิการ และ อายุของ
กจิการ โดยผูศ้กึษาใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ในการ
ทดสอบสมการตวัแบบที่ 2 แบบมีตวัแปรควบคุม ซึ่งพบว่าผลนัน้ไม่มีความแตกต่างกนั คือ  
ตวัแปรตาม การจดัการก าไร (M-score) ไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญั กบั ตวัแปรอิสระ 
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ความเสี่ยงต่อการล้มละลาย (Z-score) นอกจากนี้ยงัไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม 
การจดัการก าไร(M-score) กบัตวัแปรควบคุมทัง้ 3 ตวั 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 

ผลการพิจารณาตามคะแนนที่ได้จากการค านวณตามแบบจ าลอง Altman’s  Z-score 
แล้วสามารถจ าแนกบรษิทัออกเป็น 3 เกณฑ์ คอื Destress Zone (Z<1.80) บรษิทัมคีวามเสีย่ง
ในการลม้ละลาย Gray Zone (1.80 < Z < 2.99) บรษิทัมคีวามเสีย่งทีจ่ะลม้ละลายหรอือาจจะไม่
ล้มละลายก็ได้ และ Safe Zone (Z>2.99) บริษัทมีความเสี่ยงน้อยมากที่จะล้มละลาย พบว่า 
บริษัทที่อยู่ในเกณฑ์ Destress Zone หรือ บริษัทที่มีความเสี่ยงที่จะล้มละลาย เป็นบริษัท
เดียวกนักบั บริษัทที่มีความเสี่ยงในการตกแต่งก าไร ที่วดัจากแบบจ าลอง Beneish M-score  
(M > 0.22) สอดคล้องกบั ณฎัฐยา เพชรล่อเทยีน (2553) ได้ใชค้ะแนน Altman’s Z-score เป็น
ตวัแทนโอกาสในการลม้ละลาย โดยศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความเสีย่งต่อการลม้ละลายและ
การตกแต่งก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยหาความสมัพนัธ์
ระหวา่งระดบัรายการคา้งคา้งทีใ่ชดุ้ยพนิิจผูบ้รหิารกบัคะแนน Z-score พบวา่ ความสมัพนัธข์อง
โอกาสในการลม้ละลายและการตกแต่งก าไรนัน้มคีวามสมัพนัธเ์ป็นบวกทีม่ลีกัษณะเป็นเชงิกลุ่ม 
นัน่คอื บรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่ม Destress Zone หรอื บรษิทัทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะลม้ละลาย จะมคี่าเฉลีย่
ของระดบัรายการคงคา้งที่ใชดุ้ลยพินิจขอผูบ้รหิารสูงกว่าบรษิทัที่ไม่อยู่ในกลุ่ม Destress Zone 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ จุรีพร อศัวะอิทธิฤทธิ ์และ ชุติมา นาคประสิทธิ ์(2559) กล่าวว่า  
การจดัการก าไรอาจเกดิโดยการใชดุ้ยพนิจิผูบ้รหิารในการตกแต่งตวัเลข เชน่ ค่าเสื่อมราคา หรอื 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร  

 
ข้อจ ากดัในการศึกษา 

 
จากการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งความเสีย่งต่อการลม้ละลาย กบั การจดัการก าไร 

ผูศ้กึษาไดม้ขีอ้จ ากดัในการวจิยัดงัต่อไปนี้ 
1. การศกึษาในครัง้นัน้ไม่ผ่านขอ้สมมติฐานเบื้องต้นก่อนจะท าการวเิคราะห์สมการ

ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) จ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่  
1.1 Error term มีการกระจายตัวไม่ปกติ โดยการทดสอบสถิติ Kolmogorov-

Smirnovทีร่ะดยันยัส าคญั 0.05 หรอื ระดบัความเชือ่มัน่ 95% 
1.2 ค่าความแปรปรวน Error Term มกีารกระจายตวัไม่คงที ่
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 
ผลการศกึษานี้สามารถใชจ้ าแนกบรษิทัทีม่คีวามเสีย่งต่อการลม้ละลาย กบั บรษิทัทีไ่ม่มี

ความเสี่ยงที่จะล้มละลายออกจากกันได้ อีกทัง้ยังทราบว่าบริษัทใดบ้างที่อยู่ในเกณฑ์ที่มี 
การตกแต่งก าไร และบริษัทใดบ้างที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มกีารตกแต่งก าไร ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ 
นกัลงทุนในการประเมนิ บรษิทัหรอืกจิการ ทีก่ าลงัจะตดัสนิใจเขา้ร่วมลงทุนดว้ยไดอ้ย่างเหมาะสม 

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
การศึกษาในครัง้นี้จะเห็นได้ว่าความเสี่ยงต่อการล้มละลายซึ่งชี้วดัจากแบบจ าลอง 

Altman’s Z-score ไม่สามารถอธบิายการจดัการก าไรของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยได้ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปผู้ศกึษา อาจจะใช้แบบจ าลองอื่นในการวดั
ความเสี่ยงต่อการล้มละลาย เช่น แบบจ าลอง Zmijewski (1984) เป็นตวัชีว้ดัความเสีย่งต่อการ
ล้มละลาย นอกจากนี้ควรศกึษางบการเงนิย้อนหลงั 5 ปี ซึ่งอาจจะท าให้เหน็ภาพรวมของการ
เปลีย่นแปลงไดช้ดัเจนขึน้ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
การจ าแนกบริษทัตามเกณฑข์องแบบจ าลอง Beneish M-score 

  
ตารางที ่1 บรษิทัทีม่กีารตกแต่งก าไร ค านวณตามแบบจ าลอง Beniesh M-score 

ล าดบั ชือ่ย่อ DSRI GMI AQI SGI DEPI SGAI TATA LVGI 
คะแนน 
M-score 

1 AAV 8.01 -0.03 
   

1.27 0.12 -0.91 9.22 - 0.04 1.00 0.93 

2 ANAN 3.24 0.98 
   

1.02 1.06 -0.52 0.97 0.23 1.12 0.51 

3 AP 9.90 0.96 
   

0.98 1.09 -1.21 1.03 0.22 0.98 6.53 

4 BDMS 3.71 1.00 
   

1.20 1.06 -13.75 1.00 - 0.00 1.08 -1.59 

5 BPP 1.02 1.46 
   

2.61 1.16 -1.11 0.69 0.08 1.28 -1.36 

6 CBG 1.34 1.14 
   

1.39 1.30 -0.39 1.22 0.04 1.25 -1.76 

7 COM7 1.06 1.01 
   

1.15 1.31 -0.55 0.94 0.08 0.98 -1.84 

8 CPALL 1.44 4.13 
   

0.30 1.08 0.92 1.08 - 0.07 0.99 -0.99 

9 CPF 1.09 1.31 
   

2.46 1.08 -0.79 1.08 0.00 0.98 -1.78 

10 GLOBAL 1.09 1.00 
   

1.23 1.10 0.93 1.17 0.05 1.07 -2.03 

11 GLOW  9.76 -0.04 
   

0.96 0.10 0.93 9.15 - 0.06 0.99 2.53 

12 GPSC 1.74 0.87 
   

1.16 0.96 0.99 0.98 0.00 1.01 -1.82 

13 GUNKUL    1.16     8.90  
   

1.43   1.39     0.81     0.96  - 0.01    1.07  
             

2.27  

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=BPP&ssoPageId=1&language=th&country=TH
https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=GLOW&ssoPageId=1&language=th&country=TH
https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=GPSC&ssoPageId=1&language=th&country=TH
https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=GUNKUL&ssoPageId=1&language=th&country=TH
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ตารางที ่1 บรษิทัทีม่กีารตกแต่งก าไร ค านวณตามแบบจ าลอง Beniesh M-score (ต่อ) 

ล าดบั ชือ่ย่อ DSRI GMI AQI SGI DEPI SGAI TATA LVGI 
คะแนน 
M-score 

14 LH    0.90     0.84  
 

11.11   1.17     0.74     0.89    0.39    0.97  
             

3.42  

15 MEGA  10.44     2.09  
   

1.06   0.11     1.02   10.26    0.02    1.00  
             

4.52  

16 MINT    0.95     0.87  
   

5.52   1.23     0.96     0.87  - 0.05    1.02    -0.80 

17 ORI    9.43     1.28  
   

1.00   2.78     0.80     0.78    0.09    0.88  
             

7.49  

18 PTG    1.79   12.29  
   

1.17   1.31     0.17     0.98  - 0.10    1.00  
             

3.97  

19 PTT  10.47     0.96  
   

0.81   1.16     1.08     1.23  - 0.05    0.98  
             

6.00  

20 RATCH    1.02     1.12  
   

0.52   0.88   11.61     1.30  - 0.02    1.08  -1.67 

21 SCC  10.70     1.08  
   

1.03   1.06     1.00     1.04    0.01    1.02  
             

6.60  

22 SPALI    1.08     0.99  
   

1.01   1.07     0.95     1.07    0.06    0.94  -2.06  

23 TASCO    0.99     1.16  
   

1.04   1.18     0.81     0.87    0.01    0.93  -2.17  

24 TKN    1.17     1.11  
   

0.74   1.12     0.95     1.07    0.12    1.01  -1.73 

25 TU    0.93     6.89  
   

0.99   1.02     1.15     1.01  - 0.00    1.18  
             

0.53  

26 TVO    1.10     1.49  
   

0.98   0.87     1.02     1.08    0.07    0.99  -1.93  

27 WORK    1.41     0.79  
   

1.85   1.43     1.10     0.73  - 0.09    0.86  -1.82  

 
 

 

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=PTG&ssoPageId=1&language=th&country=TH
https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=PTT&ssoPageId=1&language=th&country=TH
https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=RATCH&ssoPageId=1&language=th&country=TH
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ตารางที ่2 บรษิทัทีไ่มม่กีารตกแต่งก าไร ค านวณตามแบบจ าลอง Beniesh M-score 

ล าดบั ชือ่ย่อ DSRI   GMI   AQI  SGI   DEPI  SGAI   TATA  LVGI  M-score 

1 ADVANC 
      

1.19     1.00     1.10     1.04  - 0.60    1.06  - 0.12    1.00  -   3.01  

2 AMATA 
      

1.18     0.99     0.80     1.01  - 1.31    1.05    0.02    1.21  -   2.62  

3 BANPU 
      

1.04     0.72     1.09     1.32  - 0.99    0.81  - 0.00    0.59  -   2.35  

4 BCH 
      

0.95     0.96     0.67     1.11  - 0.88    1.01  - 0.05    1.11  -   3.09  

5 BCP 
      

1.05     1.04     4.54     1.19  - 0.79    0.98  - 0.35    1.04  -   2.65  

6 BCPG 
      

0.97     1.04     1.77     1.08  - 0.77    1.06  - 0.02    1.07  -   2.43  

7 BEAUTY 
      

2.15     0.99  -  3.49     1.46  - 0.08    0.76  - 0.05    0.99  -   3.12  

8 BEM 
      

0.63     1.05     0.54     1.16  - 0.58    1.00  - 0.04    0.21  -   2.96  

9 BGRIM 
      

0.99     0.93  -  0.58     1.13  - 0.05    1.01  - 0.04    0.98  -   3.36  

10 BH 
      

1.04     0.97     0.40     1.02  - 0.79    0.98  - 0.06    0.89  -   3.11  

11 BJC 
      

0.96     0.95  -  0.92     1.19  - 4.57    0.95  - 0.04    1.01  -   3.96  

12 CENTEL 
      

0.95     0.98  -12.23     1.02  - 4.08    1.02  - 0.11    1.01  -   8.95  

13 CHG 
      

0.91     1.00     1.17     1.07  - 0.94    1.05  - 0.07    1.13  -   3.03  

14 CK 
      

0.83     1.04     0.97     0.78  - 0.74    1.52  - 0.00    0.97  -   3.12  

15 CKP 
      

0.81     1.15     2.27     1.09    0.06    0.47  - 0.05    0.98  -   2.24  

16 CPN 
      

1.14     0.99     2.37     1.04    0.05    1.11  - 0.11    0.50  -   2.23  
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ตารางที ่2 บรษิทัทีไ่มม่กีารตกแต่งก าไร ค านวณตามแบบจ าลอง Beniesh M-score (ต่อ) 

ล าดบั ชือ่ย่อ DSRI   GMI   AQI  SGI   DEPI  SGAI   TATA  LVGI  M-score 

17 DELTA 
      

0.92     1.04     0.89     1.05  - 0.76    0.85    0.01    1.00  -   2.66  

18 DTAC 
      

1.07     1.10     1.12     0.95  - 0.65    0.71  - 0.22    1.00  -   3.54  

19 EA 
      

1.25     1.26     0.96     1.03  - 0.71    1.41  - 0.05    1.02  -   2.62  

20 EGCO 
      

0.77     1.21     0.36     1.32  - 0.74    0.72    0.00    0.98  -   2.68  

21 EPG 
      

0.89     1.30     0.88     1.03    0.95    1.05  - 0.03    0.95  -   2.57  

22 ERW 
      

0.68     0.97     0.98     1.08    1.09    0.99  - 0.07    1.17  -   3.10  

23 ESSO 
      

0.95     1.21     0.33     1.18    0.94    0.83  - 0.07    0.92  -   2.79  

24 GFPT 
      

1.06     0.91     0.28     1.01    0.99    1.04  - 0.01    1.02  -   2.82  

25 HANA 
      

1.03     0.94     1.06     1.05    1.06    0.99  - 0.01    0.97  -   2.42  

26 HMPRO 
      

4.52  -  0.05     1.06     0.11    0.95    9.96  - 0.05    1.02  -   2.36  

27 INTUCH 
      

0.16     1.25     1.82     0.83    0.74    1.34  - 0.05    0.97  -   3.26  

28 IRPC 
      

1.11     1.10     0.92     1.16    0.93    0.98  - 0.05    1.05  -   2.46  

29 IVL 
      

0.92  -47.69     1.02     1.12    1.00    1.02  - 0.03    1.00  - 28.28  

30 MAJOR 
      

0.89     1.08     1.00     1.03    0.95    0.96  - 0.06    1.30  -   2.88  

31 MBK 
      

1.10     1.00  -  1.52     0.88    1.05    1.13    0.05    0.94  -   3.29  

32 PLANB 
      

0.92     0.95     1.17     1.23    1.00    1.04  - 0.04    0.98  -   2.50  
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ตารางที ่2 บรษิทัทีไ่มม่กีารตกแต่งก าไร ค านวณตามแบบจ าลอง Beniesh M-score (ต่อ) 

ล าดบั ชือ่ย่อ DSRI   GMI   AQI  SGI   DEPI  SGAI   TATA  LVGI  M-score 

33 PRM 
      

0.10  -20.59     0.37   10.48    0.68    0.08  - 0.06    1.02  -   6.67  

34 PSL 
      

1.18     0.60     1.05     1.17    1.06    1.05  - 0.07    0.99  -   2.70  

35 PTTEP 
      

1.34     1.00     1.39     0.98    1.11    1.09  - 0.11    0.97  -   2.54  

36 PTTGC 
      

0.89     0.93     5.16     1.24    0.89    0.88  - 0.32    2.47  -   2.67  

37 QH 
      

1.44     0.99     0.95     0.89    1.02    1.08  - 0.01    0.97  -   2.26  

38 ROBINS 
      

0.94     1.00  -  1.04     1.00    0.24    1.04  - 0.08    0.79  -   3.74  

39 RS 
      

0.86     0.57     1.64     1.17    0.79    0.79  - 0.17    1.07  -   3.25  

40 SGP 
      

0.92     0.72     0.59     1.23    0.95    0.92    0.00    1.00  -   2.63  

41 SIRI 
      

1.15     1.46     0.86     0.80    0.98    1.31    0.01    0.91  -   2.31  

42 SPRC 
      

0.96     1.30     0.16     1.09    0.89    0.94  - 0.03    0.85  -   2.72  

43 STA 
      

0.72     1.66  -  4.26     1.16    1.00    0.93  - 0.31    1.18  -   5.90  

44 STEC 
      

1.19  -  1.22     1.12     1.12    1.24    0.68  - 0.20    1.27  -   4.24  

45 SUPER 
      

0.67     0.99     1.01     1.55    0.67    1.75  - 0.08    1.03  -   2.86  

46 THAI 
      

1.06     0.99     1.02     1.06    1.02    1.00  - 0.09    0.99  -   2.78  

47 TOA 
      

1.08     1.11     1.24     0.96    0.94    1.06  - 0.01    1.00  -   2.33  

48 TOP 
      

0.93     1.05     1.36     1.23    0.95    1.07  - 0.04    0.99  -   2.37  

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=SPRC&ssoPageId=1&language=th&country=TH
https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=SUPER&ssoPageId=1&language=th&country=TH
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ตารางที ่2 บรษิทัทีไ่มม่กีารตกแต่งก าไร ค านวณตามแบบจ าลอง Beniesh M-score (ต่อ) 

ล าดบั ชือ่ย่อ DSRI   GMI   AQI  SGI   DEPI  SGAI   TATA  LVGI  M-score 

49 TPIPP 
      

0.08  -33.73     0.75   10.58    1.40    0.13  - 0.00    0.62  - 12.89  

50 TTW 
      

1.07     1.01     0.63     1.03    0.78    1.02  - 0.03    0.97  -   2.70  

51 WHA 
      

1.98     0.76     0.87     0.53    1.37    2.14    0.03    5.40  -   3.63  

52 WHAUP 
      

0.88     1.03     1.28     1.10    0.97    2.10    0.05    1.12  -   2.35  

53 TRUE 
      

1.33     0.84     0.27     1.13    0.95    0.99  - 0.01    0.94  -   2.47  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข 
การจ าแนกบริษทัตามเกณฑข์องแบบจ าลอง Altman’s Z-score 

 
ตารางที ่3 บรษิทัทีม่คีวามเสีย่งต่อการลม้ละลาย ค านวณตามแบบจ าลอง Altman’s Z-Score 
ล าดบั ชือ่ย่อ X1 X2 X3  X4  X5 Z-score การวดัผล 

1 AAV - 0.03    0.30   0.01   0.15   0.08  0.57 Distress Zone 

2 ADVANC - 0.12    0.10   0.15   0.01   0.46  0.94 Distress Zone 

3 AMATA   0.27    0.37   0.08   0.07   0.08  1.23 Distress Zone 

4 ANAN   0.47    0.13   0.07  0.20   0.15  1.24 Distress Zone 

5 AP   0.67    0.05   0.11   0.25   0.18  1.56  Distress Zone 

6 BANPU - 0.09    0.13   0.15   0.05   0.27  0.88  Distress Zone 

7 BCH   0.09    0.16   0.12   0.37   0.19  1.14  Distress Zone 

8 BCP   0.11    0.25   0.07  0.02   0.12  0.83  Distress Zone 

9 BCPG   0.03    0.05   0.08   0.11   0.07  0.50  Distress Zone 

10 BJC - 0.04    0.05   0.04   0.02  0.09  0.27  Distress Zone 

11 CBG - 0.06    0.10   0.06   0.15   0.23  0.59  Distress Zone 

12 CENTEL - 0.07    0.36   0.11   0.10   0.30  1.15 Distress Zone 

13 CK   0.04    0.15  0.04  0.03  0.04  0.45  Distress Zone 

14 CKP   0.06    0.01   0.03   0.25   0.04  0.37  Distress Zone 

15 COM7   0.11    0.15   0.11   0.25   0.42  1.29  Distress Zone 

16 CPALL - 0.13    0.13  0.09   0.03   0.29  0.63  Distress Zone 

17 CPF - 0.04    0.14   0.05   0.02   0.84  1.17  Distress Zone 

18 CPN - 0.01    0.42  0.13   0.08   0.12  1.18  Distress Zone 

19 DELTA - 1.77    0.70   0.14   0.09   0.27  -0.36  Distress Zone 

20 DTAC   0.02  - 0.02   0.03   0.03   0.16  0.29 Distress Zone 

21 EGCO   0.11    0.36   0.06   0.00   0.04  0.89 Distress Zone 

22 EPG   0.16    0.25   0.01   0.93   0.05  1.19 Distress Zone 
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ตารางที ่3 บรษิทัทีม่คีวามเสีย่งต่อการลม้ละลาย ค านวณตามแบบจ าลอง Altman’s Z-Score (ต่อ) 
ล าดบั ชือ่ย่อ X1 X2 X3  X4  X5 Z-score การวดัผล 

23 ERW - 0.10    0.12   0.07   0.23   0.21  0.62 Distress Zone 

24 ESSO   0.02    0.01   0.16   0.11   0.22  0.85 Distress Zone 
25 GFPT 0.14 0.59 0.12 0.24 0.16 1.69 Distress Zone 

26 GLOBAL 0.02 0.17 0.08 0.26 0.15 0.82 Distress Zone 

27 GLOW 0.07 0.31 0.13 0.03 0.12 1.08 Distress Zone 

28 GUNKUL -0.04 0.08 0.04 0.36 -0.08 0.35 Distress Zone 

29 HMPRO -0.10 0.10 0.13 0.04 0.35 0.80 Distress Zone 

30 INTUCH 0.13 0.22 0.18 0.24 0.07 1.27 Distress Zone 

31 IRPC -0.01 0.21 0.08 0.21 0.11 0.80 Distress Zone 

32 IVL 0.01 0.13 0.05 0.03 0.10 0.51 Distress Zone 

33 KCE 0.16 0.49 0.15 0.09 0.24 1.67 Distress Zone 

34 LH 0.29 0.17 0.12 0.20 0.13 1.25 Distress Zone 

35 MAJOR -0.37 0.11 0.12 0.12 0.22 0.39 Distress Zone 

36 MBK 0.09 0.29 0.06 0.07 0.08 0.84 Distress Zone 

37 MINT 0.04 0.27 0.07 0.07 0.25 0.4 Distress Zone 

38 ORI 0.38 0.09 0.12 0.10 0.14 1.16 Distress Zone 

39 PRM 0.19 0.07 0.09 0.56 0.11 1.06 Distress Zone 

40 PSL 0.03 0.32 0.02 0.10 -0.05 0.58 Distress Zone 

41 PTG -0.24 0.13 0.07 0.22 0.35 0.60 Distress Zone 

42 PTT 0.55 1.00 0.31 0.01 -1.90 1.18 Distress Zone 

43 PTTEP 0.11 0.35 0.05 0.02 0.21 1.02 Distress Zone 

44 QH 0.33 0.03 0.08 0.05 0.11 0.84 Distress Zone 

45 RATCH 0.15 0.55 0.09 0.04 0.01 1.27 Distress Zone 

46 ROBINS -0.10 0.45 0.13 0.10 0.23 1.23 Distress Zone 

47 RS -0.03 0.14 0.12 0.43 0.32 1.14 Distress Zone 

48 SGP 0.09 0.27 0.13 0.74 0.16 1.50 Distress Zone 
 



49 

 

ตารางที ่3 บรษิทัทีม่คีวามเสีย่งต่อการลม้ละลาย ค านวณตามแบบจ าลอง Altman’s Z-Score (ต่อ) 
ล าดบั ชือ่ย่อ X1 X2 X3  X4  X5 Z-score การวดัผล 

49 SIRI 0.30 0.16 0.05 0.03 0.12 0.87 Distress Zone 

50 STA -0.39 0.12 -0.00 0.04 0.06 - 0.21 Distress Zone 

51 STEC -0.01 0.17 -0.02 1.15 -0.04 0.78 Distress Zone 

52 SUPER -0.12 0.02 0.06 0.05 0.06 0.19 Distress Zone 
53 THAI -0.15 -0.08 0.01 0.01 0.66 0.40 Distress Zone 

54 TOA 0.45 0.09 0.15 0.36 0.38 1.76 Distress Zone 

55 TOP 0.41 0.44 0.15 0.08 0.14 1.78 Distress Zone 

56 TPIPP 0.10 0.04 0.10 1.19 0.02 1.24 Distress Zone 

57 TTW 0.05 0.25 0.16 0.42 0.17 1.36 Distress Zone 

58 TU 0.18 0.02 0.06 0.01 0.12 0.57 Distress Zone 

59 WHA 0.16 0.10 0.04 0.08 0.06 0.56 Distress Zone 

60 WHAUP 0.08 0.12 0.12 0.05 0.03 0.71 Distress Zone 

61 TRUE -0.17 0.05 0.03 0.10 0.08 0.10 Distress Zone 
 
ตารางที ่4  บริษัทที่มีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงที่จะล้มละลาย ค านวณตามแบบจ าลอง 

Altman’s Z-Score 
ล าดบั ชือ่ย่อ X1 X2 X3  X4  X5 Z-score การวดัผล 

1 BGRIM  0.63   0.16   0.23   0.28   0.29  2.19 Gray Zone 

2 HANA  0.59   0.74   0.12   0.22   0.13  2.41 Gray Zone 

3 SCC  0.21   0.49   0.14   0.00   0.73  2.13 Gray Zone 

4 SPALI  0.63   0.46   0.14   0.16   0.17  2.11 Gray Zone 

5 TASCO  0.16   0.57   0.16   0.33   0.21  1.91 Gray Zone 

6 TKN  0.29   0.16   0.24   1.77   0.51  2.94 Gray Zone 
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ตารางที ่5 บรษิทัทีไ่มม่คีวามเสีย่งทีจ่ะลม้ละลาย ค านวณตามแบบจ าลอง Altman’s Z-Score 
ล าดบั ชือ่ย่อ X1 X2 X3  X4  X5 Z-score การวดัผล 

1 BDMS  0.07   2.40   1.02   1.15   1.47     8.98  Save Zone 

2 BEAUTY 3.22   0.35   0.66   4.76   1.08   10.46  Save Zone 

3 BEM -0.46   0.87   0.47   1.32   0.85     3.86  Save Zone 
4 BH 0.36 1.40 0.47 0.11 0.74 4.73 Save Zone 

5 BPP -0.19 1.28 1.06 0.59 0.35 5.76 Save Zone 

6 CHG 0.06 0.02 0.14 7.44 0.25 5.29 Save Zone 

7 EA 0.10 0.24 1.46 0.13 0.02 5.37 Save Zone 

8 GPSC 0.59 1.50 3.63 0.37 -1.46 13.54 Save Zone 

9 MEGA 0.36 0.34 0.15 0.25 10.40 11.94 Save Zone 

10 PLANB 0.37 0.21 0.14 6.28 0.24 5.21 Save Zone 

11 PTTGC 1.28 3.02 0.80 0.34 0.92 9.52 Save Zone 

12 SPRC 0.67 0.89 0.62 0.03 0.54 4.66 Save Zone 

13 TVO 0.50 0.42 0.14 4.70 0.23 4.69 Save Zone 

14 WORK 0.54 0.45 0.47 3.79 0.80 5.91 Save Zone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค 
การทดสอบสมมติฐานเบือ้งต้นทางสถิติของการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู 

 
1. Mean of Error Team เท่ากบั 0 หรอืไม ่

H0 : Mean of error Term = 0 
H1 : Meam of Error Term ≠ 0 

 ก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ิ= 0.05 
 T test = .000   Sig. = 1 ดังนัน้ Ho เป็นจริง ค่าผิดพราดที่ได้จากการสร้างสมการ
ค่าเฉลีย่ = 0 
 ผา่นขอ้สมมตฐิานเบือ้งตน้ ขอ้ 1 

One-Sample Test 

  

Test Value = 0 

t df 
Sig.      (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
Unstandardized 
Residual 

.000 80 1.000 .000 -.9131 .9131 

 
2. Error Term กระจายปกตหิรอืไม ่ 

 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized Residual .228 81 .000 .682 81 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
H0 : Error Term มกีารประจายปกต ิ

  H1 : Error Term มกีารกระจายไม่ปกต ิ
K-S test =  .288 Sig. = .000  ปฏเิสธ H0 หมายความวา่ Error term มกีารกระจายตวั

ไม่ปกต ิดงันัน้จงึไม่ผา่นสมมตฐิานเบือ้งตน้ขอ้ 2  
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3. ค่าความแปรปรวน Error Term คงทีห่รอืไมค่งที ่
 

 
 
จากภาพ Scatterplot โดยมี การจดัการก าไร ชี้วดัโดย คะแนนของ M-score พบว่า 

ขอ้มูลไม่กระจายตวักนั เป็นการกระจายแบบไม่ปกต ิหมายความว่า ไม่ผ่านสมมตฐิานเบือ้งตน้
ขอ้ 3 
 
4. ค่าความแปรปรวนขง Error term เป็นอิสระจากกนัหรือไม่  ค่า Durbin Watson ควรอยู่

ระหวา่ง 1.5 - 2.5 ซึ่งค่า Durbin – Watson ทีไ่ดค้อื 1.825 ดงันัน้จงึผา่นสมมตฐิานเบือ้งต้น
ขอ้ที ่4 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 
Durbin-
Watson 

R 
Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 .172a .029 -.022 4.2366 .029 .577 4 76 .680 1.825 
a. Predictors: (Constant), Age, ROE, z-score, log สนิทรพัยร์วม 
b. Dependent Variable: M-score 

 
 



ประวติัผู้ศึกษา 

 
นางสาวพรทว ี บุญเวยีง เกดิเมื่อวนัที ่19 มถิุนายน 2537 ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

คณะบญัช ีมหาวทิยาลยักรุงเทพ เมื่อปี 2559 และเขา้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบญัชี
มหาบณัฑติ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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