
ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความนยิมจากการรวมธุรกิจกบัผลตอบแทน           

จากการด าเนนิงานของบริษทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย  ์

แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100 
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บทคดัย่อ 

        งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิกบั

ผลตอบแทนจากการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน

กลุ่ม SET 100 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ กระดาษท าการ โดยวิเคราะห์ข้อมูล     

เชิงพรรณา ซ่ึงน าเสนอด้วยร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) ค่าสงูสดุ (Max)  และค่าต ่าสดุ (Min) รวมทั้งใช้วิธกีารวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่าง

ตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สหสมัพันธ ์(Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน    

        ผลจากการวิจัยพบว่า ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงลบกบัอัตราส่วน

ก าไรจากการด าเนินงาน (Operation Income Margin) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 

อัตราก าไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (Ebitda)อัตราก าไรก่อน

หักดอกเบี้ ยจ่ายและภาษี (Ebit) อตัราก าไรสทุธ ิ(Net Profit Margin)  
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1.บทน า 

        งบแสดงฐานะการเงินที่มีคุณภาพสูงจะประกอบไปด้วยสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า

มูลค่าตามบัญชี ความสามารถของผู้บริหารและการมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม 

เคร่ืองหมายการค้า และสิทธิบัตร จะเป็นปัจจัยที่ช่วยท าให้มูลค่าของสินทรัพย์ของกิจการสูงกว่า

มูลค่าตามบัญชี จะเหน็ได้ว่าการที่งบการเงินจะมีคุณภาพสงูน้ัน หน่ึงในส่วนประกอบของสนิทรัพย์

ไม่มีตัวตน คือ ค่าความนิยม ซ่ึงรายการค่าความนิยมเกิดจากการที่ กิจการกิจการหน่ึงซ้ือกจิการ

เพ่ือการรวมธุรกจิ โดยซ้ือกจิการด้วยมูลค่าที่สงูกว่ามูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์สทุธทิี่ได้รับ ณ วัน

ซ้ือ ท าให้เกิดผลต่าง ผลต่างดังกล่าวถูกแสดงในงบการเงินด้วยรายการค่าความนิยม ท าให้นัก

ลงทุนอาจจะมีความกงัวลเน่ืองจากค่าความนิยมถือเป็นสนิทรัพย์ที่ไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงิน

สด จับต้องไม่ได้ ไม่สามารถขายทอดตลาดได้ หากหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่มีค่าความ

นิยมเกี่ยวข้องเกดิการด้อยค่า ค่าความนิยมกจ็ะถูกรับรู้เป็นรายการแรก ซ่ึงจะส่งผลต่องบการเงิน

ของกจิการโดยตรง และท าให้นักลงทุนที่ใช้งบการเงินและประเมินการลงทุนด้วยการศึกษาและใช้

งบการเงินเป็นส่วนประกอบในการตัดสนิใจลงทุนได้รับผลกระทบ 

        อีกนัยนึง หากมองในมุมของหน่วยลงทุนขนาดใหญ่อย่างกิจการที่มีผู้บริหารที่มีความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ จะท าการลงทุนในสิ่งใด

ย่อมมีการศึกษาและไต่ตรองเป็นอย่างดี ดังน้ัน การที่กจิการยอมจ่ายเงินซ้ือกจิการอกีกจิการหน่ึง

ด้วยมูลค่าที่สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ แสดงให้เห็นถึงความม่ันใจในการลงทุนที่ค่อนข้างสูง        

ถึงความคุ้มค่าและผลตอบแทนจากการด าเนินงานของกจิการในทศิทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน 

 

2.  วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

        เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับผลตอบแทน           

จากการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100 

 

3.  สมมติฐานการศึกษา 

        ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนจากการด าเนินงานของ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100 โดยผลตอบแทนจาก

การด าเนินงานวัดจาก อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 

(Operating Income Margin) อัตราก าไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด

จ าหน่าย ( Ebitda) อัตราก าไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่ายและภาษี (Ebit) อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit 

Margin) 

 

 



4.  ประโยชนที์่ไดร้บัจากการศึกษา 

        1.  เพ่ือเป็นข้อมูลที่ช่วยประกอบการตัดสนิใจของนักลงทุนในการพิจารณาการลงทุน   

        2.  เ พ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถน าผลวิจัยไปใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มของ

ผลตอบแทนจากการด าเนินงานของกจิการในอนาคต 

 

5.  ขอบเขตของการศึกษา 

        ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน

กลุ่ม SET 100 

        ขอบเขตด้านเวลา เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูลในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ

การเงินประจ าปีในช่วงปี พ.ศ.2559-2561 

        ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระดาษท าการ เพ่ือเกบ็ข้อมูลในงบ

การเงิน โดยเกบ็ข้อมูลค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิต่อสินทรัพย์รวม และผลตอบแทนจากการ

ด าเนินกิจการประกอบด้วย 5 อัตราส่วน ดังน้ี อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อัตรา

ก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Income Margin) อัตราก าไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่าย ภาษี ค่า

เสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย ( Ebitda) อัตราก าไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่ายและภาษี (Ebit) อัตรา

ก าไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) 

 

6.  ระเบียบวิธีวิจยั 

        การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดังน้ี  

        ส่วนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้ องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

โดยจะน าเสนอด้วยร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ค่าสงูสดุ (Max)  และค่าต ่าสดุ (Min)  

        ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inference Statistics)  การวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เ ป็นการวิ เคราะห์เชิ งสถิติ ใช้ทดสอบ

ความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

  

7.  ผลการศึกษา 

        จากการศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิกบัผลตอบแทนจากการ

ด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100 สรุปได้

ดังน้ี 



        1.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100  ที่มีรายการ

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม โดยมีข้อมูลเปิดเผย

ครบทั้ง 3 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2561  มีทั้งหมด 40 บริษัท ส่วนใหญ่บริษัทที่มีค่าความนิยม

จากการรวมธุรกิจอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) รองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม

ทรัพยากร (Resorce) ตามล าดับ  

        2.  การศึกษาค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ ได้แสดงไว้ในรูปแบบของอตัราส่วน       ค่า

ความนิยมต่อสินทรัพย์รวม (Goodwill/Total Asset)  พบว่าค่าความนิยมต่อสินทรัพย์รวมในปี 

พ.ศ.2559 มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 6.2683 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 12.1037 และมี

ค่าต ่าสดุค่าสงูสดุอยู่ระหว่างร้อยละ 0.0021-63.3690  ค่าความนิยมต่อสนิทรัพย์รวมในปี พ.ศ.

2560 มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 5.8410 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 10.3872 และมีค่า

ต ่าสุดค่าสูงสุดอยู่ระหว่างร้อยละ 0.0058–50.0202 ค่าความนิยมต่อสินทรัพย์รวมในปี พ.ศ.

2561 มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 5.5008 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 10.0212 และมีค่าต ่าสุด

ค่าสงูสดุอยู่ระหว่างร้อยละ 0.0055-49.0364  

        3.  ผลตอบแทนจากการด าเนินงานที่ประกอบด้วย 1.อัตราก าไรขั้นต้น(Gross Profit 

Margin)  2.อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Income Margin)  3.อัตราก าไรก่อนหัก

ดอกเบี้ ยจ่าย ภาษี ค่าเสือ่มราคา และค่าตัดจ าหน่าย (Ebitda)  4.อตัราก าไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่าย

และภาษี (Ebit)  และ 5.อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ผลการศึกษาพบว่า  ในปีพ.ศ.

2559 อตัราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)   มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 27.8997 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 12.5434 และมีค่าต ่าสุดค่าสงูสดุอยู่ระหว่างร้อยละ 6.0026 – 57.4575 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Income Margin) มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 12.8758 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 8.9992 และมีค่าต ่าสุดค่าสูงสุดอยู่ระหว่างร้อยละ -4.0397 – 

39.2532  อัตราก าไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (Ebitda)  มี

ค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 26.0767 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 18.0604 และมีค่าต ่าสุด

ค่าสูงสุดอยู่ระหว่างร้อยละ 3.9515 – 80.9899   อัตราก าไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่ายและภาษี  

(Ebit) มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 19.3246 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 14.7898 และมีค่า

ต ่าสดุค่าสงูสดุอยู่ระหว่างร้อยละ 2.9346 – 64.4019   และอตัราก าไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) 

มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 13.9823 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 11.9966 และมีค่าต ่าสุด

ค่าสูงสุดอยู่ระหว่างร้อยละ -2.1402 – 61.9036 ในปีพ.ศ. 2560 อัตราก าไรขั้นต้น (Gross 

Profit Margin)   มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 27.2339 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 12.9876 

และมีค่าต ่าสุดค่าสูงสุดอยู่ระหว่างร้อยละ 8.3627 – 58.8254 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 

(Operating Income Margin) มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 11.9753 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ร้อย



ละ 9.8934 และมีค่าต ่าสดุค่าสงูสดุอยู่ระหว่างร้อยละ -5.2675 – 84.4144  อตัราก าไรก่อนหัก

ดอกเบี้ ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (Ebitda)  มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 25.9935 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 17.6011 และมีค่าต ่าสดุค่าสงูสดุอยู่ระหว่างร้อยละ 4.2972 

– 84.4144   อัตราก าไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่ายและภาษี (Ebit) มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 19.0207 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 13.8874 และมีค่าต ่าสดุค่าสงูสดุอยู่ระหว่างร้อยละ 3.5524 

– 66.3814   และอัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 14.3634 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 11.2269 และมีค่าต ่าสุดค่าสูงสุดอยู่ระหว่างร้อยละ 1.5693      

– 53.4768 ในปีพ.ศ.2561 อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)   มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 

26.1482 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 13.4378 และมีค่าต ่าสุดค่าสูงสุดอยู่ระหว่างร้อย

ละ 3.2988 – 56.2744 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Income Margin) มีค่าเฉล่ีย

อยู่ที่ร้อยละ 10.5704 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 9.8892 และมีค่าต ่าสุดค่าสูงสุดอยู่

ระหว่างร้อยละ -5.6350 – 45.2452  อัตราก าไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ

ค่าตัดจ าหน่าย (Ebitda)  มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 25.4548 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 

19.1102 และมีค่าต ่าสุดค่าสูงสุดอยู่ระหว่างร้อยละ 3.8271 – 80.4276   อัตราก าไรก่อนหัก

ดอกเบี้ ยจ่ายและภาษี (Ebit) มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 18.6567 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 

15.6976 และมีค่าต ่าสดุค่าสูงสุดอยู่ระหว่างร้อยละ 1.6421 – 68.0775   และอัตราก าไรสทุธิ 

(Net Profit Margin) มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ ร้อยละ 13.7550 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ ร้อยละ 

13.4189 และมีค่าต ่าสดุค่าสงูสดุอยู่ระหว่างร้อยละ 0.3168 – 57.4699 

        4.  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ 

(Correlation Coefficient) ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมีความสมัพันธ์

เชิงลบกบัอตัราก าไรจากการด าเนินงาน (Operation Income Margin) แสดงว่า ค่าความนิยมจาก

การรวมธุรกิจมีความสัมพันธ์กบัอตัราก าไรจากการด าเนินงานในทศิทางตรงข้ามกัน กล่าวคือ ถ้า

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิลดลงจะท าให้อตัราก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น 

        5.  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ 

(Correlation Coefficient) ผลการวิ เคราะห์พบว่า ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ไ ม่ มี

ความสัมพันธ์กับอัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อัตราก าไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่าย ภาษี 

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (Ebitda) อัตราก าไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่ายและภาษี (Ebit) และ

อตัราก าไรสทุธ ิ(Net Profit Margin)   

 

 



8.  อภิปรายผลการศึกษา 

        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับผลตอบแทนจากการ

ด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100 สามารถ

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

        1.  การศึกษาสัดส่วนค่าความนิยมต่อสินทรัพย์รวม พบว่า อัตราส่วนค่าความนิยมต่อ

สินทรัพย์รวมทั้ง 3 ปีมีค่าต ่าสุดและสูงสุดอยู่ระหว่าง 0.0021 – 63.3690 ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่สูง

กว่างานวิจัยในอดีตของ ศิรดา นวลประดิษฐ์ (2549) ที่พบว่า อัตราส่วนค่าความนิยมต่อ

สนิทรัพย์รวมอยู่ระหว่างร้อยละ 0.00035 - 30.046 และลัคนา พูลเจริญ (2555) ที่มีอตัราส่วน

ค่าความนิยมต่อสินทรัพย์รวมอยู่ระหว่างร้อยละ 0.00004 – 0.39730  จะเห็นได้ว่าปริมาณค่า

ความนิยมจากการรวมธุรกิจของงานวิจัยในอดีตที่เกบ็ข้อมูลก่อนปี พ.ศ. 2551 มีอัตราส่วนค่า

ความนิยมจากการรวมธุรกิจค่อนข้างต ่า  เน่ืองจากเป็นผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่ได้ก าหนดให้ยกเลิกการตัดจ าหน่ายค่า

ความนิยมและปรับปรุงโดยให้กจิการต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือ

มีข้อบ่งชี้ ว่าเกดิการด้อยค่า  

        2.  การศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิกบัผลตอบแทนจากการ

ด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100 จาก

สมมติฐานการวิจัยที่ว่า ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนจากการ

ด าเนินงาน ซ่ึงประกอบด้วย 5 อัตราส่วน ดังน้ี อัตราก าไรขั้นต้น(Gross Profit Margin)  อัตรา

ก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Income Margin)  อัตราก าไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่าย ภาษี ค่า

เสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (Ebitda) อัตราก าไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่ายและภาษี (Ebit)  และ

อตัราก าไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) 

        การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ว่าค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิมีความสมัพันธ์กบัอัตรา

ก าไรจากการด าเนินงาน (Operation Income Margin)โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมี

ความสัมพันธ์กับอัตราก าไรจากการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง

สอดคล้องกับศิรดา นวลประดิษฐ์ (2549) แต่งานวิจัยน้ีได้ผลตรงข้ามกับงานวิจัยในอดีต 

กล่าวคือ งานวิจัยน้ีพบว่าค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับ

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน ซ่ึงตรงข้ามกับศิรดา นวลประดิษฐ์  (2549) ที่พบว่าค่าความนิยม

จากการรวมธุรกจิมีความสัมพันธ์ในทศิทางเดียวกบัความสามารถในการท าก าไรโดยวัดจากอัตรา

ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน จากการวิจัยดังกล่าว สามารถอธบิายได้ว่า ในอดีตกจิการยังมีการ

รับรู้ค่าตัดจ าหน่ายค่าความนิยมเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติของกิจการ โดยตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย



ในแต่ละงวดบัญชีอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ได้ประมาณไว้ ค่าความนิยมจึงมี

ความสมัพันธเ์ชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน กล่าวคือ เม่ือค่าความนิยมลดลงใน

สัดส่วนที่เท่ากันทุกๆ ปี จากการตัดจ าหน่ายค่าความนิยม จะส่งผลไปยังค่าใช้จ่ายของกิจการ ท า

ให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเป็นผลท าให้ก าไรจากการด าเนินงานของกจิการลดลง  

        แต่ในปัจจุบันได้มีการยกเลิกการตัดจ าหน่ายค่าความนิยมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่มีผลต่อการรวมธุรกิจของกิจการในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นมา โดยเปล่ียนมาใช้วิธกีารทดสอบการด้อยค่าทุก ๆ  ปี  ดังน้ัน

เม่ือกิจการทดสอบการด้อยค่าและไม่มีข้อบ่งชี้ การด้อยค่า กิจการจะไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน  และมูลค่าของค่าความนิยมที่ปรากฎ

ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมจะไม่มีการเปล่ียนแปลง  

        ดังน้ัน ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับผลตอบแทน

จากการด าเนินงาน ซ่ึงวัดได้จากอัตราก าไรจากการด าเนินงาน อาจเกดิขึ้นในกรณีที่มีการทดสอบ

การด้อยค่า และไม่มีข้อบ่งชี้ การด้อยค่า ส่งผลให้ไม่เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความ

นิยม ที่จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ฉะน้ันเม่ือค่าใช้จ่ายไม่ปรากฏ ก าไรในงบก าไรขาดทุนจึงเพ่ิมขึ้น กล่าว

ได้ว่า ค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิมีความสัมพันธก์บัผลตอบแทนจากการด าเนินงานที่เกิดจาก

ก าไรจากการด าเนินงานตามปกติของกจิการหรือมาจากธุรกจิหลักของกจิการ  

 

9.  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

        ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยน้ี มีดังน้ี 

        1. การให้ทางเลือกในการวัดมูลค่าส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม ส่งผลให้กจิการบันทึก

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจแตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรเลือกใช้การวัดมูลค่าด้วย

วิธีการวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงเป็นการวัดค่าความนิยมที่สะท้อนภาพรวมทั้งหมดของกิจการ

เพียงวิธเีดียว 

        2. การพิจารณาการเกิดการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจน้ัน เกิดจากการที่

ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติของผู้บริหารในการประมาณต่างๆ ในการค านวณหามูลค่า

ที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสนิทรัพย์ จึงอาจเป็นโอกาสให้มีการตกแต่งตัวเลขได้ ดังน้ันมูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสนิทรัพย์ ควรเลือกใช้วิธมูีลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย

เพียงทางเลือกเดียว 

        ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต มีดังน้ี 

        1. ในการวิจัยน้ีท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับ

ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน ซ่ึงประกอบด้วยอัตราส่วนทางการเงิน 5 อัตราส่วน คือ        



อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Income 

Margin) อัตราก าไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่ายและภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (Ebitda) 

อัตราก าไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่ายและภาษี (Ebit) และอัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin)  ซ่ึงมี

อัตราส่วนทางการเงินอืน่อีกที่สามารถวัดผลการด าเนินงานของกิจการได้ เช่น อัตราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น เป็นต้น ล้วนแต่มีความน่าสนใจเพราะเป็น

กลุ่มก าไรที่สัมพันธ์กบัเงินลงทุน ซ่ึงรายการค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจเป็นผลจากการลงทุน

ของกจิการ ดังน้ันสามารถน าไปศึกษาต่อได้ในอนาคต 

        2. การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยศึกษาค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100 ซ่ึงอาจจะมีตัวอย่างกระจายตัวอยู่ในแต่ละ

กลุ่มอุตสาหกรรม ส าหรับงานวิจัยในอนาคตอาจจะศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งหมด เพ่ือหาความแตกต่างในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  

        3. การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาข้อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกลุ่ม SET 100 และเกบ็ข้อมูล 3 ปี คือ พ.ศ.2559-2561 ซ่ึงมีข้อมูลทั้งสิ้น 120 รายปีบริษัท 

(Firm years) ดังน้ันในอนาคตจึงควรศึกษาเป็นชุดข้อมูลระยะยาว 5-10 ปี เพ่ือมองเหน็แนวโน้ม

ของกจิการได้ดียิ่งขึ้น 
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