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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติ กสจําแนกบริษัทจดทะเบียนที่มีความ

มั่นคงทางการเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลงบการเงิน 3 ป คือ ป 2549 – 2551 จํานวน 

238  บริษัท สําหรับเกณฑพิจารณาบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน คือ บริษัทที่มีผลกําไรตอเน่ืองกัน 3 ป จํานวน 

213 บริษัท สวนบริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงิน คือ บริษัทที่ขาดทุนตอเน่ืองกัน 3 ป จํานวน 25 บริษัท ใน

การสรางตัวแบบการถดถอยโลจิสติกสเพ่ือพยากรณความมั่นคงทางการเงิน ใชตัวแปรอัตราสวนทางการเงิน 5 ตัว

แปร คือ 1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 2) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 3) อัตราสวนสินทรัพย

สภาพคลอง 4) อัตราสวนหน้ีสินหมุนเวียนตอยอดรวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน และ5) อัตราสวนหน้ีสินระยะ

ยาวตอยอดรวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุนเปนตัวแปรพยากรณ โดยตัดคาผิดปกติเชิงพหุที่พิจารณาจากระยะทาง

มหาลาโนบิสกําลังสองกอนทําการสรางตัวแบบ ซึ่งตรวจพบคาผิดปกติเชิงพหุในป 2549 – 2551 จํานวน 8 9 และ 

6 คา ตามลําดับ สําหรับผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 

 1. ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2549 สามารถพยากรณความมั่นคงทางการเงินของบริษัทได

ถูกตองรอยละ 90.87 91.30 และ 91.74 เมื่อนําไปทดสอบกับขอมูลในป 2549 – 2551 ตามลําดับ 

 2. ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2550 สามารถพยากรณความมั่นคงทางการเงินของบริษัทได

ถูกตองรอยละ 92.14 และ 90.83 เมื่อนําไปทดสอบกับขอมูลในป 2550 – 2551 ตามลําดับ 

3. ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2551 มีความถูกตองในการพยากรณความมั่นคงทางการเงินของ

บริษัทในป 2551 รอยละ 90.50  

  

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยศิลปากร              ปการศึกษา 2552 

ลายมือช่ือนักศึกษา........................................................... 

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา.............................................. 



 จ 

12490004: MAJOR: GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 

KEY WORD: FINANCIAL STABILITY / THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND / CLASSIFICATION 

/ LOGISTIC REGRESSION 

 KRISSANA TANCHUA: CLASSIFICATION OF FINANCIAL STABILITY OF LISTED 

COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND BY LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS. 

RESEARCH ADVISOR: ASST.PROF.PRASOPCHAI PASUNON, M.Sc. 67 pp. 

 

Abstract 

The objective of this research is to use logistic regression analysis to classify    listed companies in the 

Stock Exchange of Thailand for their financial stability.   The data consisted of financial ratios based on the 

financial statements of the years 2006-2008 of totally 238 companies, of which 213 are financially stable and 25 

are financially unstable.  Listed Companies that are profitable consecutively for 3 years are considered as 

financially stable and listed companies that are loss consecutively for 3 years are regarded as financially 

unstable.  In developing a model to predict a company’s financial stability,  the following financial ratios are 

used  as   explanatory   variables: 1) net working capital to total assets  2)   current  ratio  3) acid test ratio 4)  

current liabilities  to  total debt and equity   5) long term debt to total debt and equity.   Mahalanobis distance is 

used to detect outlying observations.  It is found that  8,  9  and 6  observations of  the year  2006, 2007 and 2008 

, respectively,  appearing  to be outliers and  thus  were   removed  from the analysis.  The research results are as 

follow: 

1. The logistic regression model based on the data of the year 2006  can classify the  companies’   

financial stability  of  the year 2006,  2007 and 2008  correctly  90.87,  91.34  and  91.74  percent  respectively. 

2. The logistic regression model based on the data of the year 2007 can classify the companies’ 

financial stability of the year 2007 and 2008 correctly 92.14 and 90.83 percent respectively. 

3. The logistic regression model based on the data of the year 2008 can classify the company financial 

stability of the year 2008 correctly 90.5 percent. 
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และใหความชวยเหลือตางๆ ตั้งแตการเลือกทําหัวขอวิจัย การใหความชวยเหลือในการทําวิจัยทุก

ข้ันตอน ตลอดจนชวยแกไขขอบกพรองตางๆ เพื่อความถูกตองและสมบูรณของวิจัยฉบับนี้  

 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยนภนนท หอมสุด ท่ีใหคําแนะนําและความชวยเหลือ

ตางๆ ในการทําวิจัยคร้ังนี ้

 ขอขอบพระคุณพอ แม และพี่สาวท่ีคอยใหกําลังใจ ใหคําปรึกษามาโดยตลอดระยะเวลา

การทําวิจัย 

 ขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีคอยใหความชวยเหลือในดานการคนหา คํานวณ และบันทึกขอมูลตลอด

การทํางานเพื่อใหวิจัยนี้เสร็จสมบูรณเร็วข้ึน 

 หากไมมีบุคคลเหลานี้ งานวิจัยในคร้ังนี้คงจะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดังนั้น 

ผูวิจัยจึงใครขอแสดงความขอบคุณบุคคลเหลานี้ไว ณ โอกาสนี้ดวย 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ตลาดการเงิน (Financial Market) เปนตลาดกลางท่ีทําหนาท่ีในการระดมเงินออมจากผู

มีเงินออม โดยออกสินทรัพยทางการเงินตางๆ ท่ีมีผลตอบแทนเปนการจูงใจและนําเงินออมท่ีระดม

มาไดจัดสรรตอไปแกผูลงทุนท่ีตองการใชเงินในรูปของการใหสินเช่ือในรูปแบบตางๆ โดยตลาด

การเงินแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1) ตลาดเงิน (Money Market) คือ ตลาดท่ีทําหนาท่ีในการระดม

เงินทุนระยะส้ันไมเกิน 1 ป โดยอาศัยเคร่ืองมือเครดิตระยะส้ัน เชน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน 

เปนตน 2) ตลาดทุน (Capital Market) คือ เปนแหลงระดมเงินทุนระยะยาวเกิน 1 ป โดยผูท่ีตองการ

ระดมเงินทุนจะออกตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพยในตลาดทุน เชน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธ์ิ 

หุนกู พันธบัตรรัฐบาล ตราสารอนุพันธ เปนตน เพื่อขายใหกับประชาชนท่ัวไปในตลาดแรก 

(Primary Market) โดยมีตลาดรอง ( Secondary Market) ท่ีทําหนาท่ีเปนแหลงกลางท่ีสงเสริมสภาพ

คลองของหลักทรัพยท่ีเคยผานการซ้ือขายจากตลาดแรก ใหสามารถซ้ือขายเปล่ียนมือความเปน

เจาของหลักทรัพย และเพื่อชวยสรางความม่ันใจแกผูซ้ือหลักทรัพยในตลาดแรกวาจะสามารถขาย

หลักทรัพยนั้น เพื่อเปล่ียนกลับคืนเปนเงินสดไดเม่ือมีความตองการ และ 3) ตลาดปริวรรตเงินตรา 

(Currency Market) เปนแหลงสําหรับซ้ือขายเงินตราตางประเทศท่ีเกิดข้ึนหลังจากตลาดเงินและ

ตลาดทุน ซ่ึงผูท่ีทําหนาท่ีซ้ือขายตลาดนี้สวนใหญคือ ธนาคารพาณิชย  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) เปนตลาดรองท่ี

จัดตั้งข้ึนอยางเปนทางการ ทําหนาท่ีในการกํากับดูแลการช้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียน การซ้ือขาย

ของบริษัทสมาชิก และการเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียน และทําหนาท่ีควบคุมดูแลใหการซ้ือขายหลักทรัพยดําเนินไปอยางมีระเบียบ คลองตัว 

โปรงใส และยุติธรรม เพื่อสรางความม่ันใจแกผูลงทุนและสงเสริมใหเกิดการระดมเงินออมจาก

ประชาชนไปลงทุนในกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม ท้ังนี้การ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยเปนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงเชนเดียวกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ แตส่ิงท่ี

นาสนใจของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ก็คือ อัตราผลตอบแทนท่ีไดจากการลงทุนนั้นจะสูงกวา

การลงทุนประเภทอ่ืนๆ อีกท้ังยังสามารถหลีกเล่ียงหรือปองกันการขาดทุนจากระดับอัตราเงินเฟอ

ได  แตเนื่องจากอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับอยูในระดับสูง ทําใหมีความเส่ียงสูงดวยเชนกัน 
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ดังนั้นผูท่ีตองการลงทุนในตลาดหลักทรัพย จึงจําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจ

เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ไดแก 1) ภาพรวมของขอมูลขณะนั้น 

เชน ดัชนีราคาหุน ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย จํานวนหุนท่ีมีราคาปดสูงข้ึน ลดลง หรือเทาเดิม 

เปนตน 2) ขอมูลเกี่ยวกับหุนรายตัว โดยดูจากราคา อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน อัตราเงินปน

ผลตอบแทน ปริมาณการซ้ือขายหุน เปนตน และ 3) ขอมูลปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เชน สภาพ

คลองทางการเงิน อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ สภาพเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ เปนตน อยางไรก็ตาม ขอมูลความม่ันคงทางการเงิน ( Financial Stability) ก็เปนปจจัยหนึ่ง

ท่ีสําคัญในการพิจารณาการลงทุนและเปนดัชนีสะทอนความนาเช่ือถือของบริษัท (ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 2552) 

ความม่ันคงทางการเงินของบริษัทหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เปนปจจัยสําคัญตอความม่ันคงของตลาดหลักทรัพย และสงผลตอความม่ันคงของ

ระบบการเงินของประเทศในภาพรวม ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการวิเคราะหความม่ันคง

ทางการเงินของบริษัทหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยกําหนด

เกณฑบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงิน คือ บริษัทหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว

มีผลกําไรตอเนื่องกัน 3 ปนับถึงปปจจุบัน สวนบริษัทท่ีไมมีความม่ันคงทางการเงิน คือ บริษัท

หลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แลวมีผลการขาดทุนตอเนื่องกัน 3 ปนับถึงปปจจุบัน 

ซ่ึงมีแนวทางหนึ่งท่ีนิยมใชในการวิเคราะหถึงความม่ันคงทางการเงิน คือ การจําแนกองคกรทาง

ธุรกิจท่ีมีความม่ันคงทางการเงินจากอัตราสวนทางการเงิน พบไดในรายงานวิจัยของปราณี นิลกรณ 

และคณะ (2550) ประสพชัย พสุนนท และคณะ ( 2550) เปนตน สําหรับอัตราสวนทางการเงินท่ีใช

ในการวิเคราะหความม่ันคงทางการเงินมีผูศึกษาไว อาทิ ชุติกาญจน ชํานาญพฤกษา ( 2547) และ

ประสพชัย พสุนนท และคณะ ( 2550) รวมอัตราสวนทางการเงินท่ีไดทําการคัดเลือกมาใชในการ

วิเคราะห 5 ตัวแปรจากท้ังหมด 20 ตัวแปร ซ่ึงแตกตางจากการทําการศึกษาของสตรีรัตน ไกรออน 

(2550) และอาภรณ พัฒนรัชตอดุล ( 2551) กลาวคือ เม่ือพิจารณาแลวเห็นวา มีหลายอัตราสวนท่ีนํา

กําไรเขามารวมในการคํานวณ ซ่ึงอาจไมเหมาะสมหากนํามาใชในการพยากรณเพื่อจําแนกความ

ม่ันคงทางการเงิน เนื่องจากเกณฑท่ีใชจําแนกความม่ันคงพิจารณาจากการมีกําไรตอเนื่องกัน 3 ป 

ดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis : LRA) 

 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหความม่ันคงทางการเงินของบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส 
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3.ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาความม่ันคงทางการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยในคร้ังนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี ้

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ในป พ.ศ. 2552 จํานวน 550 บริษัท และทําการศึกษาความม่ันคงทางการเงินของกลุมตัวอยาง

จํานวน 238 บริษัท โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี ้

  3.1.1 บริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงิน คือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ท่ีมีผลประกอบการของบริษัท โดยไดรับกําไรตอเนื่องกัน 3 ป กําหนดเปนบริษัทท่ีมีความม่ันคง

ทางการเงิน จํานวน 213 บริษัท 

  3.1.2 บริษัทท่ีไมมีความม่ันคงทางการเงิน คือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยท่ีมีผลประกอบการของบริษัท โดยเกิดการขาดทุนตอเนื่องกัน 3 ป กําหนดเปนบริษัทท่ี

ไมมีความม่ันคงทางการเงิน จํานวน 25 บริษัท 

3.2 ระยะเวลา  

การวิจัยนี้ไดศึกษาความม่ันคงทางการเงินและไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทางการเงิน

ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2552 โดยได

พิจารณาผลการดําเนินงานยอนหลังเปนเวลา 3 ป ตั้งแต พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 ซ่ึงใชขอมูลจากงบ

การเงิน ณ ส้ินปของแตละป 

3.3 ตัวแปร  

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย คือ อัตราสวนทางการเงินตามแนวทางของชุติกาญจน ชํานาญ

พฤกษา (2547) และประสพชัย พสุนนท และคณะ (2550) จํานวน 5 อัตราสวน 

3.4 การรวบรวมขอมูล 

การวิจัยนี้มีการเก็บขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ (Secondary data) ดังนี ้

  3.4.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเก็บรวบรวม

ขอมูลผลประกอบการของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนระยะเวลา 3 

ป คือ พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 จํานวน 550 บริษัท เพื่อนํามาแยกเปนกลุมบริษัทท่ีมีความม่ันคง

ทางการเงิน และกลุมบริษัทท่ีไมมีความม่ันคงทางการเงิน 

  3.4.2 เก็บรวบรวมขอมูลงบการเงินจากเว็บไซดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซ่ึงไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของ
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แตละป ( 2549 – 2551) ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีตองการ

ทําการศึกษาความม่ันคงทางการเงินจํานวน 238 บริษัท 

 

4.ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย เปนอัตราสวนทางการเงินจํานวน 5 อัตราสวนของบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 238 บริษัท ซ่ึงไดจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของวา 

เปนอัตราสวนท่ีมีผลตอฐานะทางการเงิน ความม่ันคงทางการเงิน และความนาเช่ือถือของธุรกิจ มี

ดังนี ้

4.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 

4.2 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

4.3 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง 

4.4 อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 

4.5 อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 

 

5.ขั้นตอนการวจัิย 

ข้ันตอนในการทําวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี ้

5.1 เก็บรวบรวมผลประกอบการของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 รวม 3 ป เพื่อนํามาแบงกลุมบริษัทท่ีมีความม่ันคงและ

ไมมีความม่ันคงทางการเงิน 

5.2 ศึกษางานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดอัตราสวน

ทางการเงินท่ีใชในการวิเคราะห 

5.3 เก็บรวบรวมขอมูลทางการเงิน ซ่ึงประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบ

กระแสเงินสดของบริษัทท่ีทําการศึกษา เพื่อนําขอมูลในงบการเงินมาคํานวณอัตราสวนทางการเงิน 

5.4 นําผลจากการคํานวณอัตราสวนทางการเงินของกลุมบริษัทตัวอยางท่ีได มาทําการ

วิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Excel และโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS และทําการ

สรุปผลการวิจัย 

 

6.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

6.1 ผูท่ีกําลังตัดสินใจลงทุนสามารถนําอัตราสวนทางการเงินท่ีไดมีการวิเคราะหขอมูล

ทางการเงินแลว มาประกอบการตัดสินใจลงทุน เพื่อพิจารณาวาบริษัทท่ีตองการรวมลงทุนดวยนั้น
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เปนบริษัทท่ีมีความม่ันคงหรือไมมีความม่ันคงทางการเงิน ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีสามารถชวยลดความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได 

6.2 ผูลงทุนในบริษัทตางๆ สามารถพิจารณาความม่ันคงทางการเงินของบริษัทท่ีรวม

ลงทุนได ซ่ึงจะทําใหทราบถึงความม่ันคงทางการเงินของบริษัทนั้นๆ หากบริษัทนั้นไมมีความ

ม่ันคงทางการเงิน ผูลงทุนก็สามารถหาวิธีการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได โดยไมกอใหเกิดการ

ขาดทุนเปนจํานวนมาก 

6.2 ผูบริหารสามารถนําผลการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินไปพิจารณาความม่ันคง

ทางการเงินของบริษัทได ท้ังนี้เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาบริษัทใหมี

ประสิทธิภาพตอไป 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและจําแนกบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความม่ันคง

ทางการเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ซ่ึงตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตลาดรองท่ีจัดตั้งข้ึนอยางเปนทางการ ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการ

ซ้ือขายหลักทรัพยในการเช่ือมตอระหวางผูท่ีมีเงินออมและผูตองการเงินทุน อีกท้ังยังสงเสริมให

เกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา

เศรษฐกิจโดยรวม โดยการวิจัยนี้ไดนําขอมูลอัตราสวนทางการเงินจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจํานวน 5 

อัตราสวนมาใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อศึกษาความม่ันคงทางการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จึงมีความจําเปนในการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ โดยแบงออกเปน 5 สวน ดังนี ้

 

สวนท่ี 1 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สวนท่ี 2 อัตราสวนทางการเงิน 

สวนท่ี 3 การตรวจสอบคาผิดปกต ิ

สวนท่ี 4 การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส 

สวนท่ี 5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1.ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.1 ประวัติความเปนมาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตลาดทุนไทยยุคใหม มีจุดเร่ิมตนจากการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) เพื่อรองรับการเติบโตและสงเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตอมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 

2510 - 2514) ไดเสนอใหมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพยท่ีมีระบบระเบียบข้ึนเปนคร้ังแรก โดยเนนให

มีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงระดมเงินทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ของประเทศ พัฒนาการของตลาดทุนของไทยในยุคใหมนั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 ยุค เร่ิมจาก 

“ตลาดหุนกรุงเทพ” (Bangkok Stock Exchange) ซ่ึงเปนองคกรเอกชน และตอมาเปน “ตลาด 
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หลักทรัพยแหงประเทศไทย” ภายใตช่ือภาษาอังกฤษวา “The Securities Exchange of Thailand” 

(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2552) 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) เปนตลาด

หลักทรัพยของประเทศไทย จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 

2517 อยูภายใตการกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) เปดทําการซ้ือขายข้ึนอยางเปนทางการคร้ังแรกในวันท่ี 30 เมษายน 2518 (ช่ือภาษาอังกฤษ

ขณะนั้นคือ The Securities Exchange of Thailand) และไดเปล่ียนช่ือเปน “The Stock Exchange of 

Thailand” (SET) เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2534 ซ่ึงตลาดหลักทรัพยทําหนาท่ีเปนตลาดรอง เพื่อ

แลกเปล่ียนซ้ือขายหลักทรัพยหรือตราสารทุนของบริษัทท่ีข้ึนทะเบียนไว และเพื่อใหสามารถระดม

เงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะไดโดยสะดวก ปจจุบันการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย อยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยมีการกําหนด

พันธกิจใหเปนศูนยกลางและทางเลือกหลักของผูลงทุนและผูระดมทุน เพื่อสรางความม่ังค่ังทาง

เศรษฐกิจ ดวยการจัดใหมีตราสารและบริการทางการเงินครบวงจร และมีระบบท่ีนาเช่ือถือและ

เขาถึงไดงาย และกําหนดวิสัยทัศนใหเปนตลาดทุนท่ีไดรับการยอมรับและมีความนาเช่ือถือ พรอม

พร่ังดวยทีมงานท่ีมีความสามารถ มุงม่ันในการสรางสรรคสินคาและบริการท่ีทันสมัยและมีสภาพ

คลอง เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา ผูท่ีเกี่ยวของ และสังคม 

1.2 โครงสรางการกํากับดูแลตลาดทุน 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหการดําเนินงาน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยูภายใตการกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และกําหนดอํานาจหนาท่ีใหคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนผูกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 
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ภาพที ่1 โครงสรางกํากับดูแลตลาดทุน 

ทีม่า : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ภาพรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2552) 

   

1.2.1 ตลาดแรก 

           คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (ก.ล.ต.) ทําหนาท่ีกํากับและ

ดูแลตลาดแรก โดยบริษัทใดท่ีตองการออกหลักทรัพยใหมเสนอขายหุนตอประชาชนคร้ังแรก 

(Initial Public Offering) หรือเสนอขายหลักทรัพยอ่ืนๆ แกประชาชน  ตองขออนุมัติจาก

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)  และดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนด 

จากนั้นคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะตองตรวจสอบสถานะทางการเงิน

และการดําเนินงานของบริษัทนั้นกอนท่ีจะอนุมัติใหบริษัททําการออกหลักทรัพยขายแกประชาชน

ได 

1.2.2 ตลาดรอง 

      หลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนคร้ังแรก  หลักทรัพยจะสามารถทําการซ้ือ

ขายในตลาดรองไดก็ตอเม่ือผูออกหลักทรัพยนั้นไดยื่นคําขอ และไดรับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยแลว (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2552) 

1.3 บทบาทตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 ตลาดหลักทรัพยมีบทบาทสําคัญ ดังนี ้ 

กระทรวงการคลัง 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

กลุมตลาดหลักทรัพยและบริษัทในเครือ 

ผูประกอบ

ธุรกิจ 
ตลาดรอง ตลาดแรก 
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  1.3.1 ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียน และพัฒนาระบบ

ตางๆ ท่ีจําเปนเพื่ออํานวยความสะดวกในการซ้ือขายหลักทรัพย  

  1.3.2 ดําเนินธุรกิจใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือขายหลักทรัพย เชน  การทําหนาท่ีเปน

สํานักหักบัญชี (Clearing House) ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

ท่ีเกี่ยวของ  

  1.3.3 การดําเนินธุรกิจอ่ืน ๆ  ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

1.4 บทบาทและหนาท่ีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

วัตถุประสงคท่ีสําคัญในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ก็เพื่อใหเปน

ศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในดานดานดําเนินงาน (Operation Efficiency) 

และดานการเผยแพรขอมูลขาวสาร (Information Efficiency) มีความยุติธรรมและมีความเปน

มาตรฐานสากล อันจะเปนการสงเสริมใหเกิดการออมและระดมทุนภายในประเทศอันจะเปน

รากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศและนับวาเปนแนวทางหนึ่งในการดําเนินเปาหมายทาง

เศรษฐกิจ โดยบทบาทหลักๆ ของตลาดหลักทรัพยไดแก 

   1.4.1 การสงเสริมการออมและการระดมทุน สําหรับบทบาทในดานนี้เปนการ

พิจารณาวาตลาดหลักทรัพยเปนแหลงท่ีกอใหเกิดการออกหลักทรัพยใหมมาสูสาธารณชน ทําใหผูมี

ความตองการเงินทุนและผูท่ีตองการลงทุนไดมาทําการซ้ือขายกัน ท้ังนี้หลักทรัพยท่ีมีอยูในตลาดท้ัง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพก็เปนตัววัดพัฒนาการไดอยางหนึ่ง ซ่ึงตราสารท่ีมีการระดมทุนนั้นมี

ระยะเวลายาวนานกวา 1 ป เงินทุนท่ีมีการระดมไดก็จะนําไปสูการลงทุนในภาคธุรกิจ เกิดการจาง

งานท่ีมากข้ึน ในแงของผูลงทุนก็สามารถใชการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยเปนชองทางหนึ่งในการ

ลงทุน ซ่ึงในการลงทุนนั้นจะใหผลตอบแทนในรูปสวนเกินมูลคาหุนและเงินปนผลท่ีจะไดจาก

หลักทรัพยเหลานั้น หนาท่ีในขอแรกนี้อาจพิจารณาในมุมมองของการท่ีตลาดหลักทรัพยท่ีมีการ

ออกหลักทรัพยใหมเปนตลาดแรกในการระดมทุน (Primary Market)  

   1.4.2 การสรางสภาพคลอง เปนผลดีอีกประการในการเกิดตลาดหลักทรัพย เพราะ

หากการระดมทุนกระทําเพียงในตลาดแรกเพียงอยางเดียวโดยไมมีตลาดรอง (Secondary Market) 

ในการรองรับ การซ้ือขายสินทรัพยเหลานั้นก็จะมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนไดอยางยากลําบาก ซ่ึงตรง

จุดนี้จะไมสงผลดีในลักษณะท่ีบริษัทจะออกหลักทรัพยแลว หาผูซ้ือไดยากเพราะไมมีความม่ันใจวา

หลักทรัพยเหลานั้นจะมีมูลคาท่ีสูงข้ึนหรือลดลง และอาจไมสามารถทําการเปล่ียนมือไดอยาง

รวดเร็ว ดังนั้นการมีตลาดรองชวยทําใหเกิดสภาพคลองในการซ้ือขายเปล่ียนมือในหลักทรัพยและ
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ทําใหผูตองการระดมทุนกับผูตองการลงทุนสามารถทําตามวัตถุประสงคท่ีแตละฝายตองการไดงาย

ข้ึน 

  1.4.3 การเปนตัวชวยในการปรับโครงสรางทางธุรกิจ ในประเด็นนี้อาจเปน

ลักษณะทางการเงินท่ีมีความสําคัญตอภาคธุรกิจ นั่นคือ มูลคาของกิจการจะมีคามากท่ีสุดหาก

กิจการมีการเลือกใชโครงสรางทางการเงินอยางเหมาะสม ซ่ึงโครงสรางทางการเงินในท่ีนี้หมายถึง

สภาวะความเปนหนี้สินตอความเปนเจาของท่ีอาจวัดโดยอัตราสวนระหวาง หนี้สินตอสวนผูถือหุน 

(Debt to Equity Ratio) ซ่ึงในการจัดหาเงินทุนโดยใชหนี้สินนั้นก็เปนเร่ืองเกี่ยวกับระบบสถาบัน

การเงินในสวนของธนาคารพาณิชยท่ีทําการปลอยสินเช่ือใหกับภาคธุรกิจหรืออาจเปนตราสารหนี้ท่ี

บริษัทออกสูสาธารณชน ในขณะท่ีสวนของผูถือหุนในแงการระดมเงินทุนจากการออกหุนทุนก็

เปนบทบาททางตรงท่ีตลาดหลักทรัพยเขามามีสวนเกี่ยวของ นอกจากนี้การท่ีบริษัทสามารถท่ีจะ

ระดมทุนไดเปนระยะๆ ตามแผนการขยายตัวทางธุรกิจและสภาพหรือชองทางการลงทุนท่ี

เหมาะสม ตลอดจนผูระดมทุนสามารถจะเลือกใชตราสารไดอยางเหมาะสมเพื่อใหธุรกิจมีการ

เจริญเติบโตและมีความม่ันคง ก็ยอมเปนผลดีตอการพัฒนาประเทศ ซ่ึงเปนบทบาทหลักประการ

หนึ่งของตลาดท่ีมีตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

   1.4.4 เปนแหลงกลางในการซ้ือขายแลกเปล่ียนหลักทรัพยอยางมีระเบียบ ในการ

ดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย นั้น ความเปนระเบียบของการซ้ือขายตลอดจนความยุติธรรมใน

การซ้ือขายหรือการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเกิดความเทาเทียมกันใหแกสมาชิกท่ีอยูในตลาด โดยท่ี

การซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนในตลาดหลักทรัพยเปนไปตามอุปสงคและอุปทานของตลาดในชวงระยะเวลา

หนึ่งๆ ซ่ึงการเปนแหลงกลางในการซ้ือขายตลาดก็จําเปนตองมีระบบท่ีเปนมาตรฐานในการรับและ

ชําระราคา และตองมีระบบปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานและมีระบบ

ตรวจสอบการกระทําอันมิชอบไดรวดเร็วและถูกตอง 

   1.4.5 การสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของกิจการ เปนขอดีอีก

ประการในการเกิดตลาดหลักทรัพย เพราะการลงทุนในหุนสามัญนั้นใหผลท่ีตามมาก็คือการรวม

เปนเจาของกิจการรวมกับผูถือหุนรายอ่ืนตามสัดสวนของหุนท่ีมีอยู การมีตลาดทําใหผูลงทุน

สามารถท่ีจะเลือกการลงทุนในอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีไดตามเปาหมายท่ีตองการ เปนการสนับสนุน

ใหคนรวมเปนเจาของกิจการในประเทศ อันจะเปนการสงผลดีตอการขยายตัวในทางเศรษฐกิจใน

ระยะยาว 

  1.4.6 ใหความคุมครองผลประโยชนแกบุคคลท่ีเกี่ยวของในตลาดหลักทรัพย การ

ใหความคุมครองนั้นเปนการใหความคุมครองในดานการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตามความจําเปน

และความเหมาะสม ราคาท่ีเกิดข้ึนในการซ้ือขายจึงเปนราคาท่ีเปนธรรม  และตลาดยังคงตองมีการ
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สอดสองดูแลการกระทําอันกอใหเกิดผลเสียตอตลาดและผูลงทุนตางๆ เชน  ในกรณีการสรางราคา

อันเปนเท็จหรือการปนหุน การใชประโยชนในทางท่ีผิดจากขอมูลวงใน เปนตน และการมีระบบ

สัญญาณเตือนภัยท่ีเหมาะสม 

     1.4.7 การสรางขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอระบบภาคเศรษฐกิจ การท่ี

กิจการจะเขามาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจําตองทําตามกฎระเบียบตาง  ๆ ท่ีตลาด

หลักทรัพยไดกําหนด รวมถึงการสงขอมูลเกี่ยวกับบริษัท รายงานทางการเงิน และขอมูลอ่ืนๆ ตามท่ี

ตลาดหลักทรัพย กําหนดใหสงตามเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงขอมูลสวนนี้หากเปนกิจการท่ีไมไดอยูใน

ตลาดหลักทรัพยการเขาถึงก็จะทําไดยากกวา และขอมูลขาวสารเหลานี้ก็สามารถใชเปนเคร่ืองมือใน

การตัดสินใจการลงทุนสําหรับผูท่ีลงทุน และสามารถทําใหบุคคลท่ัวไปสามารถตรวจสอบ

สถานภาพของกิจการ ความถูกตองโปรงใสในการดําเนินงานของผูบริหารกิจการได  

   1.4.8 ขยายฐานภาษีใหกับภาครัฐบาล ขอนี้เปนผลมาจากการท่ีขอมูลท่ีไหลเวียน

อยูในตลาดหลักทรัพยเปนขอมูลท่ีมีคุณภาพและถูกกล่ันกรองมาในระดับหนึ่งและมีการตรวจสอบ

จากหลายๆ ฝาย จึงทําใหขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับกิจการมีความถูกตอง ซ่ึงสามารถทําใหรัฐสามารถ

จัดเก็บภาษีไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย และการทําธุรกรรมบางอยางทําใหเกิดผลรายไดท่ีทําใหรัฐ

สามารถใชเปนฐานภาษีได ซ่ึงก็เปนบทบาทท่ีมีความสําคัญอีกประการของตลาดหลักทรัพย  

   1.4.9 การเปนดัชนีช้ีการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เปนท่ีทราบกันอยาง

กวางขวางวาการกลาวถึงความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศตาง  ๆ การพัฒนาในดานเงินทุน

โดยเฉพาะตลาดหลักทรัพยจะเปนดัชนีช้ีวัดความเจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสําคัญอีกดัชนีหนึ่ง นอกจากนี้หากพิจาณาวาการท่ีตลาด หลักทรัพย มีความเจริญเติบโตอาจ

เปนสัญญาณบางประการท่ีช้ีวาภาคธุรกิจมีความเติบโตดวย (ศุภชัย ศรีสุชาติ 2552) 

1.5 ลักษณะการดําเนินงาน 

1.5.1 เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย พ.ศ. 2517 

        1.5.2 ทําหนาท่ีสงเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ และเปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพยและใหบริการท่ีเกี่ยวของ โดยไม

นําผลกําไรมาแบงปนกัน                         

        1.5.3 สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของกิจการธุรกิจและ

อุตสาหกรรมภายในประเทศ  

   1.5.4 เร่ิมเปดทําการซ้ือขายหลักทรัพยเปนคร้ังแรก เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2518  
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   1.5.5 ปจจุบันดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 

  1.5.6 การดําเนินงานหลัก ไดแก การรับหลักทรัพยจดทะเบียนและดูแลการเปดเผย

ขอมูลของบริษัทจดทะเบียน การซ้ือขายหลักทรัพยและการกํากับดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย การ

กํากับดูแลบริษัทสมาชิกสวนท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือขายหลักทรัพย ตลอดจนถึงการเผยแพรขอมูล

และการสงเสริมความรูใหแกผูลงทุน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2552) 

 

2. อตัราส่วนทางการเงิน 

2.1 ความหมายของอัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนทางการเงิน ( Financial Ratio) เปนเคร่ืองมือทางการเงินชนิดหนึ่ง ท่ีใช

เปรียบเทียบระหวางรายงานการเงินท่ีเกี่ยวของกันจากงบการเงิน หรือเปรียบเทียบขอมูลตัวเลขใน

งบการเงิน ซ่ึงไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบ กระแสเงินสด ตั้งแต 2 ขอมูลท่ีเกี่ยวของกันหรือ

มีความสัมพันธกันเพื่อหาอัตราสวนหรือรอยละ ความสัมพันธระหวางรายการอาจเปนรายการในงบ

เดียวกันหรือตางงบท่ีอยูในชวงเวลาเดียวกันก็ได เชน เปรียบเทียบรายการในงบดุลดวยกันหรืองบ

กําไรขาดทุนดวยกัน หรือเปรียบเทียบรายการในงบ ดุลกับงบกําไรขาดทุนท่ีอยูในชวงเวลาเดียวกัน 

เปนตน แลวทําใหตีความหมายของงบการเงินนั้นได ซ่ึงตัวเลขท่ีไดสามารถท่ีจะส่ือไปถึงธุรกิจวา 

ธุรกิจนั้นมีผลประกอบการท่ีดีหรือไมดีอยางไร มีปญหาท่ีธุรกิจควรจะแกไขตรงจุดใดบางอย างไร 

ซ่ึงถาหากวามีการตัดสินใจลงทุนบนขอมูลเหลานี้ ก็จะเปนทางหนึ่งท่ีชวยใหลดความเส่ียงจากการ

ขาดทุนได ดังนั้นการวิเคราะหโดยใชอัตราสวนทางการเงิน ทําใหสามารถวิเคราะห งบการเงินได

ประโยชนมากข้ึน โดยอาจนําอัตราสวนทางการเงินท่ีไดของบริษัทหนึ่งไปเปรียบเทียบกับอีกบริษัท

หนึ่ง หรืออาจนําไปเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของอุตสาหกรรม หรือกับอัตราสวนของบริษัทนั้นๆ ใน

อดีตได จึงนับวาการวิเคราะหงบการเงินเปนขอมูลพื้น ฐานท่ีนําไปใชเพื่อคาดการณแนวโนมของ

ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริษัทนั้นๆ ซ่ึงจะทําใหการตัดสินใจลงทุนใน

หลักทรัพยของผูลงทุนเปนไปอยางมีหลักเกณฑและถูกตองแมนยํามากข้ึน 

2.2 ประโยชนของการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

    2.2.1 ทําใหทราบถึงสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน โดยพิจารณาวา

ธุรกิจสามารถบริหารสภาพคลองของธุรกิจใหสามารถดําเนินงานไปไดตามปกติ และมี

ความสามารถในการชําระหนี้สินระยะส้ันท่ีเกิดจากการดําเนินงานไดทันเวลา ซ่ึงจะเปนประโยชน

ตอผูลงทุน ผูบริหาร และเจาหนี้ท่ีตองการขอมูลประกอบการตัดสินใจ 
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    2.2.2 ทําใหทราบถึงความสามารถในการใชสินทรัพยของบริษัท ซ่ึงแสดงถึง

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานหรือความสามารถในการบริหารสินทรัพยท่ีมีอยู ประเภทสินทรัพย

หมุนเวียนและสินทรัพยถาวร เชน ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยรวมและประสิทธิภาพในการใช

สินทรัพยถาวร ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนตอผูลงทุน ผูบริหาร และเจาหนี ้

     2.2.3 ทําใหทราบถึงโครงสรางทางการเงินหรือโครงสรางเงินทุน วาแหลงเงินทุน

ของกิจการนั้นมาจากเงินทุนท่ีไดมาจากสวนของผูถือหุนหรือการกอหนี้สิน และแสดงใหเห็นถึง

ความอยูรอดของกิจการในระยะยาว ซ่ึงจะบอกถึงความเส่ียงทางการเงินของกิจการนั้น 

     2.2.4 ทําใหทราบถึงความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจและแนวโนมใน

อนาคต ซ่ึงจะเปนตัวช้ีถึงโอกาสท่ีผูลงทุนจะสามารถทํากําไรในอนาคตจากการลงทุนในหุนของ

บริษัท รวมท้ังทราบถึงผลการดําเนินงานของกิจการ และประสิทธิภาพในการบริหารของฝาย

บริหารในการใชสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดรายไดแกกิจการ 

    2.2.5 ทําใหทราบถึงความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี้ของกิจการ 

เพื่อใชในการประเมินความม่ันคงของกิจการท่ีมีตอภาระผูกพัน และทราบถึงความสามารถในการ

ชําระดอกเบ้ีย หนี้สิน และดอกเบ้ียจาย รวมท้ังความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารกิจการ

นั้น 

2.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากขอมูลงบการเงิน 

    2.3.1 ทําใหทราบวาบริษัทท่ีจะลงทุนมีความสามารถในการทํากําไรในอดีตเปน

อยางไร ในอนาคตมีแนวโนมจะทํากําไรไดมากข้ึนหรือไม ดังนั้นจึงตองใสใจกับความสามารถใน

การทํากําไรของธุรกิจดวย ซ่ึงนั้นหมายถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรับ 

   2.3.2 ทําใหทราบวามีปญหาทางการเงินหรือไม และถาหากกิจการมีการลมเลิกไป 

จะรับไดหรือไม ทรัพยสินท่ีมีอยูนั้นตองจายชําระคืนใหแกเจาหนี้ท้ังหมดกอน กิจการจึงจะไดรับ

สวนท่ีเหลือคืน ซ่ึงบางคร้ังทรัพยสินท่ีมีอยูหลังจายคืนเจาหนี้แลวอาจจะไมพอจายคืนสวนของ

เจาของ นั่นหมายถึงความเส่ียงท่ีผูเปนเจาของจะไดรับ 

    2.3.3 ทําใหทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยของบริษัท เชน 

ลูกหนี้ของบริษัทมีคุณภาพหรือไม มีการชําระหนี้ตามปกติหรือลาชา ถามีความลาชาบริษัทไดหา

แนวทางในการแกไขหรือไม หรือในการบริหารสินคาคงคลัง มีการเก็บสินคาคงคลังมากเกินความ

จําเปนหรือไม และการท่ีบริษัทสามารถเปล่ียนสินคาใหเปนเงินสดไดเร็ว ธุรกิจจะมีเงินทุน

หมุนเวียนไปหาผลประโยชนไดเร็วถือวามีประสิทธิภาพ การบริหารสินทรัพยท่ีขาดประสิทธิภาพ

จะทําใหธุรกิจเกิดปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินอาจจะตองปดกิจการได เปนตน 

  



 14 

2.4 ประเภทของอัตราสวนทางการเงิน 

ในการวิจัยนี้ไดใชอัตราสวนทางการเงิน ( Financial Ratio) เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการ

วิเคราะหงบการเงิน ซ่ึงเกิดจากการทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบของงบ

การเงิน ไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด รายการทางบัญชีตางๆ ท่ีอยูในงบ

การเงินจะถูกนํามาหาความสัมพันธระหวากัน เพื่อใหเห็นถึงสถานะทางการเงินของธุรกิจในแตละ

ดาน ซ่ึงวิเคราะหออกมาในรูปของสัดสวนหรืออัตรารอยละ โดยสามารถแบงออกเปน 5 ประ เภท 

ไดแก อัตราสวนวัดสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน ( Liquidity Ratio) อัตราสวนวัด

ความสามารถในการใชสินทรัพย ( Activity Ratio) อัตราสวนวิเคราะหโครงสรางทางการเงินหรือ

โครงสรางเงินทุน ( Capital Structure Ratio) อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร 

(Profitability Ratio) และอัตราสวนวิเคราะหความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี้ 

(Coverage Ratio) แตหากพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนําตัวแปรอัตราสวนทางการเงินท้ัง 5 

ดาน ซ่ึงมีตัวแปร ท้ังหมด 20 ตัวแปร และมีหลายอัตราสวนท่ีนํากําไร เขามารวมในการคํานวณ ซ่ึง

อาจไมเหมาะสมหากนําตัวแปรอัตราสวนทางการเงินเหลานั้นมาใชพยากรณเพื่อจําแนกความม่ันคง

ทางการเงิน เนื่องจากเกณฑท่ีใชในการจําแ นกความม่ันคงพิจารณาจากการมีกําไรตอเนื่องกัน 3 ป 

ผูวิจัยจึงทําการคัดเลือกอัตราสวนทางการเงินท้ัง 5 ดาน ท่ีไมไดนํากําไรเขามารวมในการคํานวณ

จํานวน 5 อัตราสวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  2.4.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (Net working Capital to Total 

Assets Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนท่ีใชในการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน ซ่ึงแสดงให

เห็นถึงสัดสวนของมูลคาสินทรัพยหมุนเวียนหลังจากการชําระหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 

โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้

 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม  =   สินทรัพยหมุนเวียน – หนี้สินหมุนเวียน 

                                   สินทรัพยรวม 

   

   สําหรับการวิเคราะหอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม หากคาท่ีไดมีคา

สูง แสดงวา กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนมากเพียงพอท่ีจะชําระคาใชจายอ่ืนท่ีนอกเหนือจากหนี้สิน

หมุนเวียน เชน จายดอกเบ้ีย เงินปนผล เปนตน ถาคาท่ีไดมีคาต่ําแตไมถึงกับติดลบ แสดงวากิจการ

ประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน ไมมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอท่ีจะชําระหนี้สินระยะส้ัน 

  2.4.2 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ( Current Ratio) อัตร าสวนนี้เปนอัตราสวนท่ี

แสดงใหเห็นถึงสภาพคลองของกิจการในระยะส้ัน โดยพิจารณาถึงความสามา รถของกิจการในการ
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แปลงสภาพสินทรัพยหมุนเวียนใหกลายเปนเงินสดไดเพียงพอและทันตอการชําระหนี้สินระยะส้ัน 

ซ่ึงช้ีใหเห็นถึงฐานะทางการเงินระยะส้ัน โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้

 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน  =   สินทรัพยหมุนเวียน 

                             หนี้สินหมุนเวียน  

   

  สําหรับการวิเคราะหอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน หากคาท่ีไดเกิน 1 แสดงวากิจการ

มีสภาพคลองทางการเงินท่ีดี คานี้ยิ่งมีคามากเทาใดก็ยิ่งสะทอนใหเห็นถึงความคลองตัวทางการเงิน

ท่ีมีมากทานั้น แตถาหากคาท่ีไดต่ํากวา 1 แสดงวากิจการกําลังประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน 

นั่นคือ กิจการไมสามารถแปลงสินทรัพยหมุนเวียนใหกลายเปนเงินสด เพื่อชําระหนี้สินระยะส้ันได

ทันเวลา 

  2.4.3 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง ( Acid Test Ratio) อัตราสวนนี้เปน

อัตราสวนท่ีแสดงใหเห็นถึงสภาพคลองของกิจการ โดยพิจารณาถึงเงินสดและสินทรัพยท่ีสามารถ

แปลงสภาพใหเปนเงินสดไดเพียงพอและทันตอการชําระหนี้สินระยะส้ัน โดยมีสูตรการคํานวณ

ดังนี ้

 

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง   =   สินทรัพยหมุนเวียน – สินคาคงคลัง 

                                    หนี้สินหมุนเวียน  

 

  สําหรับการวิเคราะหอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง หากคาท่ีไดมีคาสูง แสดงวา 

กิจการมีสินทรัพยสภาพคลองมากเพียงพอท่ีจะชําระหนี้สินหมุนเวียน ถาคาท่ีไดมีคาต่ําแตไมถึงกับ

ติดลบ แสดงวาสินทรัพยสภาพคลองนอย กิจการกําลังประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน มี

สินทรัพยสภาพคลองไมเพียงพอท่ีจะชําระหนี้สินระยะส้ัน 

  2.4.4 อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 

(Current Liabilities to Total Debt and Equity Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนท่ีแสดงใหเห็นถึง

โครงสรางเงินทุนท่ีเกิดจากการจัดหาเงินจากภายนอกในระยะส้ัน วาเปนสัดสวนเทาใดกับ

โครงสรางเงินทุนท้ังหมดของกิจการ และเปนการประเมินภาระผูกพันท่ีกิจการจะตองจายชําระหนี้

ในระยะส้ัน โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้
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อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียน           =                หนี้สินหมุนเวียน 

    ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน      ยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 

 

  สําหรับการวิเคราะหอัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผู

ถือหุน หากไดคาท่ีต่ํา แสดงวา กิจการมีความเส่ียงทางการเงินนอย ซ่ึงกิจการสามารถจะชําระหนี้ได

ตามกําหนดเวลา แตถาหากคาท่ีไดมีคาสูง แสดวากิจการมีความเส่ียงทางการเงินสูง ซ่ึงกิจการอาจ

ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา หรือกิจการกําลังประสบปญหาทางดานการเงิน 

  2.4.5 อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน ( Long 

Term Debt to Total Debt and Equity Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึงโครงสรางเงินทุน

ท่ีเกิดจากการจัดหาเงินทุนจากภายนอกในระยะยาว วาเปนสัดสวนเทาใดกับโครงสรางเงินทุน

ท้ังหมดของกิจการ และเปนการประเมินภาระผูกพันท่ีกิจการจะตองจายชําระหนี้ในระยะยาว โดยมี

สูตรการคํานวณดังนี ้

 

อัตราสวนหนี้สินระยะยาว              =          หนี้สินระยะยาว 

    ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน        ยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 

 

  สําหรับการวิเคราะหอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผู

ถือหุน หากไดคาท่ีต่ํา แสดงวา กิจการมีความเส่ียงทางการเงินนอย ซ่ึงกิจการสามารถจะชําระหนี้ได

ตามกําหนดเวลา แตถาหากคาท่ีไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความเส่ียงทางการเงินสูง ซ่ึงกิจการอาจ

ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา หรือกิจการกําลังประสบปญหาทางดานการเงิน  

 

3. การตรวจสอบค่าผดิปกติ 

คาผิดปกติ ( Outliers) เปนขอมูลท่ีมีคาแยกออกจากกลุมหรือผิดแผกแตกตางไปจากขอ

มูลคาอ่ืน ๆ ตัวอยางของคาผิดปกติก็เชน IQ ของเด็กได 195 น้ําหนักของคน 220 กิโลกรัม ความสูง

ของคน 210 ซ.ม. ซ่ึงคาผิดปกติมีโอกาสเกิดข้ึนไดบนพื้นฐานของเหตุผล 2 ประการคือ 1) การจด

บันทึกหรือเก็บขอมูลมีความคลาดเคล่ือน หรือ 2) กลุมตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมขอมูลมา มีความ

แตกตางไปจากกลุมจริง ซ่ึงการเกิดคาผิดปกติประการแรกนั้น สามารถเกิดข้ึนไดเสมอ จึงควรมีการ

ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกอนวิเคราะหสถิติใด ๆ เสียกอน 

ปญหาในการวิเคราะหการถดถอยท่ีมีตัวแปรอิสระหลายตัวท่ีวิเคราะหขอมูล โดยไมมี

การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ผลปรากฏวา  ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม 



 17 

และมีตัวแปรอิสระบางตัวเขาสมการพยากรณตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ สาเหตุ

ประการหนึ่งของปญหานี้ก็คือตัวแปรบางตัวมีขอมูลท่ีผิดปกติไปจากกลุมนั่นเอง 

จึงทําใหตองมีการตรวจสอบคาผิดปกติ และในการวิจัยนี้ เปนการตรวจสอบคาผิดปกติ

เชิงพหุ (Multivariate Outlier) ดวยระยะทางมหาลาโนบิสกําลังสอง (Squared Mahalanobis 

Distances : 2
iD ) ซ่ึง 2

iD  มีการแจกแจงแบบ 
)pF1pn(n

F)1n(p

2

2

;1pn,p

;1pn,p
2

α

α

−−

−−

+−−

−
เม่ือ n และ p แทนขนาด

ขอมูลและจํานวนตัวแปร ตามลําดับ สวน 
2;1pn,pF α−−  คือ คาวิกฤตจากการแจกแจงแบบ F ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 
2
α  และองศาอิสระ (Degree of Freedom: df) เทากับ (p , n-p-1) 

 
4. การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ( Logistic Regression Analysis : LRA) เปนอีกวิธี

หนึ่งของการวิเคราะหการถดถอย ซ่ึงจะมีตัวแบบท่ีใชในการจําแนกคือ  

P(X) = Xk...2X1X

Xk...2X1X

k210

k210

e1
e

β++β+β+β

β++β+β+β

+
คาของ log odd ratio หรือ 








− )X(P1

)X(Pln  จะแสดงถึงความนาจะ

เปนของการเปนสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่งท่ีมีอยู 2 กลุม วิธี LRA เปนการวิเคราะหตัวแปรเชิงพหุ 

(Multivariate Analysis) ท่ีตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงกลุม เชน กลุมกําไรหรือขาดทุน เปนตน และ

หากขอมูลไมไดมีการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุหรือเมทริกซความแปรปรวนรวมไมเทากันแลว การ

จําแนกดวยวิธี LRA จะมีประสิทธิภาพมากกวาวิธีการวิเคราะหการจําแนก (Discriminant Analysis) 

ดังนั้นการวิจัยนี้ จะใชวิธี LRA ในการสรางตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของบริษัทในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลอัตราสวนทางการเงินของป 2549 – 2551 

และเม่ือทําการสรางตัวแบบเพื่อพยากรณความม่ันคงทางการเงิน โดยใชวิธีการ

วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ทําใหมีข้ันตอนในการสรางตัวแบบ ดังนี ้

1 ตัดขอมูลคาผิดปกติเชิงพหุท่ีพิจารณาจาก 2
iD  กอนนําขอมูลไปสรางตัวแบบความ

ม่ันคงทางการเงิน โดยพิจารณาถึงเงื่อนไข n > 30p 

2 พิจารณาความเหมาะสมของตัวแบบความม่ันคงทางการเงิน โดยจะทดสอบ

สมมติฐาน H0: 0β  = 1β = … = 5β  VS H1: มี jβ  อยางนอย 1 คา ไมเทากับ 0 เม่ือ j = 1 , 2 , … , 5 

ดวยตัวสถิติ 2χ  และใชตัวสถิติ Hosmer-Lemeshow ทดสอบสมมติฐาน H0: E(Y) = 

)ˆ...ˆˆexp(1
)ˆ...ˆˆexp(

510

510

β++β+β+

β++β+β  VS H1: E(Y) ≠  
)ˆ...ˆˆexp(1

)ˆ...ˆˆexp(

510

510

β++β+β+

β++β+β  

3 ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของตัวแบบความม่ันคงทางการเงิน โดยการนํา

ตัวแบบท่ีถูกสรางข้ึนไปทดสอบความเท่ียงตรงกับขอมูลท่ีใชสรางตัวแบบและขอมูลในปถัดไป 
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โดยตัดคาผิดปกติเชิงพหุออกกอนการทําการทดสอบ คาความเท่ียงตรงแสดงในรูปรอยละของการ

จําแนกถูก 

 

5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อาภรณ พัฒนรัชตอดุล ( 2551) ศึกษาในหัวขอเร่ืองการวิเคราะหขอมูลความม่ันคงของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประจําป 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

วิเคราะหขอมูลความม่ันคงทางการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยใชขอมูลงบการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประจําป พ.ศ. 

2550 เพื่อนํามาจําแนกบริษัทท่ีมีความม่ันคงและไมมีความม่ันคงทางการเงิน โดยการวิเคราะห

อัตราสวนทางการเงิน 15 ตัวแปร ซ่ึงผลการวิจัยพบวา มีอัตราสวนทางการเงิน 2 อัตราสวนท่ีมีคา

กลางไมแตกตางกัน และมีการตรวจพบคาผิดปกติในทุกอัตราสวนทางการเงิน นอกจากนี้ ทุก

อัตราสวนทางการเงินเปนขอมูลท่ีไมไดมีการแจกแจงแบบปกต ิ

 

สตรีรัตน ไกรออน ( 2550) ศึกษาในหัวขอเร่ืองการศึกษาความม่ันคงทางการเงินของ

บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหความม่ันคง

ทางการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลงบการเงิน

ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประจําป พ.ศ. 2549 และพิจารณาผล

การดําเนินงานยอนหลังของบริษัทท่ีมีผลกําไรและผลขาดทุนตอเนื่องกัน 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2547 - 

2549 เพื่อนํามาจําแนกเปนบริษัทท่ีมีความม่ันคงและไมมีความม่ันคงทางการเงิน โดยการวิเคราะห

อัตราสวนทางการเงินจํานวน 20 ตัวแปร ซ่ึงผลการวิจัยพบวา มีอัตราสวนทางการเงิน 4 อัตราสวนท่ี

มีคากลางไมแตกตางกัน และมีการตรวจพบคาผิดปกติในทุกอัตราสวนทางการเงิน นอกจากนี้ ทุก

อัตราสวนทางการเงินเปนขอมูลท่ีไมไดมีการแจกแจงแบบปกต ิ

 

ชุติกาญจน ชํานาญพฤกษา ( 2547) ศึกษาในหัวขอเร่ืองความสัมพันธของดัชนีช้ีวัดทาง

การเงินกับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย

วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อพัฒนาตัวแบบท่ีใชในการพยากรณการจัดอันดับเครดิตของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และทดสอบความสามารถในการพยากรณของตัวแบบท่ี

พัฒนาข้ึน โดยตัวแบบนั้นสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการพยากรณแนวโนมการจัดอันดับ

เครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได โดยขอมูลทางการเงินท่ีใชใน

การศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบประกอบดวย อัตราสวนทางการเงินในงบการเงินในชวงป พ.ศ. 2542 - 
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2545 ผลการวิจัยพบวา ขอมูลทางการเงินท่ีมีความสัมพันธกับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก อัตราสวนหนี้สินรวมตอยอดรวมหนี้สินและ

สวนของผูถือหุน อัตราสวนกําไรข้ันตนตอยอดขาย และอัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได คา

เส่ือมราคาและรายการตัดจายตอหนี้สินรวม 

 

รัตติยา ปาทาน ( 2547) ศึกษาในหัวขอเร่ืองการเปรียบเทียบความม่ันคงทางการเงิน

ระหวางบริษัทขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินระหวางบริษัท

ขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงแบงขอมูล

บริษัทท่ีไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมบริษัทขนาดเล็ก โดยกําหนดให 

Market Capitalization นอยกวา 3,000 ลานบาท และ 2) กลุมบริษัทขนาดใหญ โดยกําหนดให 

Market Capitalization มากกวา 3,000 ลานบาท ซ่ึงใชขอมูลอัตราสวนทางการเงินในป พ.ศ. 243-

2545 จํานวน 13 อัตราสวน มาทําการวิเคราะหเพื่อช้ีใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและฐานะทางการ

เงินในอดีตของบริษัทได และไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก การวิเคราะห

ดวยสถิติเชิงพรรณนา สถิติ ANOVA และแบบจําลองของ Mann Whitney U Test พบวา บริษัท

ขนาดใหญมีสภาพคลอง ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ความสามารถในการชําระหนี้และมี

สมรรถภาพในการทํากําไรสูงกวาบริษัทขนาดเล็ก   

 

ขวัญใจ วิชัยยุทธ ( 2546) ศึกษาในหัวขอเร่ืองการใชขอมูลทางการเงินในการพยากรณ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีเขาขายถูกฟนฟู

กิจการ ศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบท่ีใชในการพยากรณการเขาขายถูกฟนฟูกิจการของธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย และทดสอบความสามารถในการพยากรณของตัวแบบท่ีไดพัฒนาข้ึน โดยตัวแบบ

ท่ีพัฒนาข้ึนนั้นสามารถนําไปใชเปนระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนาของธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การศึกษาใชการวิเคราะหจําแนก

ประเภท ( Multivariate Discriminant Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก ส ( Logistic 

Regression Analysis) ในการระบุขอมูลทางการเงินท่ีมีความสัมพันธกับประเภทของบริษัทพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ซ่ึงแบงเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีถูกฟนฟูกิจการ และบริษัทพัฒนา

อสังหาริมทรัพยท่ีไมถูกฟนฟูกิจการ โดยขอมูลทางการเงินท่ีใชในการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบ 

ประกอบดวย อัตราสวนทางการเงินและขอมูลท่ีเกี่ยวของในงบการเงิ นในชวงป พ.ศ. 2537-2541 

ผลการวิจัยพบวา ขอมูลทางการเงินท่ีมีความสัมพันธกับประเภทของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
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ไดแก อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตราสวนการ

หมุนเวียนของสินทรัพยรวม และอัตราสวนคาใชจายในการดําเนินงานรวมกับสินทรัพยรวมตอ

ยอดขาย โดยความถูกตองในการจัดประเภทจากขอมูลท่ีใชในการพัฒนาตัวแบบ สามารถแสดงให

เห็นวา ตัวแบบท้ัง 2 ตัวแบบมีความแมนยําในการพยากรณการเขาขายถูกฟนฟูกิจการไดถูกตองมาก

ข้ึน ถาระยะเวลาท่ีพยากรณใกลเคียงกับปท่ีถูกฟนฟูกิจการ 

 

วีระศักดิ์ อาภาธรนวกิจ ( 2545) ศึกษาในหัวขอเร่ืองดัชนีแสดงฐานะการเงินของบริษัท

จดทะเบียนท่ีอาจถูกเพิกถอน โดยมีวั ตถุประสงคเพื่อสรางดัชนีท่ีใชแสดงฐานะทางการเงินของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีมีโอกาสประสบกับความยุงยากทาง

การเงินและอาจถูกเพิกถอน โดยใชวิธีวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินควบคูกับการวิเคราะหการ

ถดถอยโลจิสติกสและใชขอมูลทางงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนเฉล่ีย 5 ปยอนหลัง ในชวงป 

พ.ศ. 2537 - 2541 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางการเงินในกลุมท่ีแสดงถึงความสามารถในการทํา

กําไรและกลุมแสดงสภาพคลองมีผลตอโอกาสของการถูกเพิกถอนหลักทรัพย ประกอบดวยตัวแปร 

อัตราสวนกําไรกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีตอสินทรัพยรวม อัตราสวนทุนหมุนเวียนสุทธิตอ

สินทรัพยรวม และอัตราสวนทุนหมุนเวียนมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 74.5068 18.0055 และ -3.7423 

ตามลําดับ 

 

ฉัตรชัย จันทรสองศรี ( 2543) ศึกษาในหัวขอเร่ืองความม่ันคงของบริษัทพัฒนา

อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อวิเคราะหความม่ันคงของบริษัท

พัฒนาอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย โดยเลือกบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ียังอยูในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และใชการวิเคราะหการถดถอยแบบโลจิสติกส ผลการวิจัยพบวา ปจจัย

ท่ีมีผลตอความม่ันคงของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย ไดแก อัตราสวนสินทรัพย

หมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา และอัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยถาวร ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 หรือท่ีระดับความเช่ือม่ัน 99% และระยะเวลาการ

เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หรือท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 

 

ไพรินทร นาคจั่น ( 2543) ศึกษาในหัวขอเร่ืองปจจัยท่ีกําหนดความลมเหลวทางธุรกิจ 

กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําการศึกษาวาปจจัยใดบางท่ีจะ

เปนตัวช้ีนําหรือเปนปจจัยท่ีใชพยากรณความลมเหลวของธุรกิจ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหทาง

สถิติแบบจําแนกประเภทมาสรางแบบจําลองพยากรณความลมเหลวทางธุรกิจ โดยใชอัตราสวนทาง
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การเงินจํานวน 25 อัตราสวนท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน การวิเคราะห

ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร การวิเคราะห

ความสามารถในการชําระหนี้ และการวิเคราะหงบกระแสเงินสดท่ีคํานวณจากงบการเงินในชวงป 

2539 ของแตละบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 351 บริษัท โดย

แบงกลุมบริษัทตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมบริษัทท่ีมิไดถูกเพิกถอนหลักทรัพยโดยตลาด

หลักทรัพยในชวงป 2540 คือ บริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงินมีท้ังหมด 332 บริษัท และ 2) กลุม

บริษัทท่ีถูกเพิกถอนหลักทรัพยโดยตลาดหลักทรัพยในชวงป 2540 คือ บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง

ทางการเงินจํานวน 19 บริษัท ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนทางการเงินท่ีมีความสามารถในการแยก

กลุมบริษัทตัวอยางท่ีมีและไมมีความม่ันคงทางการเงินออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญ ประกอบดวย 

4 อัตราสวน โดยเรียงลําดับอัตราสวนท่ีถูกคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับแรก ไดแก อัตราสวนกําไร

สะสมตอสินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรสะสมตอกําไรสุทธิ อัตราสวนกําไรสะสมตอขาดทุนสะสม 

และอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน เม่ือนําท้ัง 4 อัตราสวนทางการเงินดังกลาว มาสรางเปน

สมการจําแนกประเภทความสามารถในการพยากรณมีความแมนยําในการพยากรณรอยละ 96.3 ซ่ึง

ถือวามีความแมนยําในการพยากรณสูง โดยมี Type I Error รอยละ 63.2 Type II Error รอยละ 0.30 

สวนคาจุดวิกฤตในการกําหนดความม่ันคงทางการเงินเทากับ -2.02 หมายความวา ถาบริษัทใดมีคา

ดัชนีวัดความม่ันคงนอยกวา -2.02 แสดงวาบริษัทนั้นไมมีความม่ันคงทางการเงิน หรือมีโอกาสใน

การถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพยในอัตราสูง สวนบริษัทใดมีคาดัชนีวัดความม่ันคงมากกวา  

-2.02 แสดงวาบริษัทนั้นมีความม่ันคงทางการเงิน 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินวจัิย 

 

ผูวิจัยไดศึกษาการจําแนกบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความม่ันคงทางการเงินในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จึงมีวิธีการดําเนินการวิจัยเพื่อ

ศึกษาความม่ันคงทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยแบง

ออกเปน 4 สวน ดังนี ้

 

สวนท่ี 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

สวนท่ี 2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

สวนท่ี 3 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

สวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูล 

 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป 2552 จํานวน 

550 บริษัท 

ตัวอยาง คือ กลุมบริษัทท่ีมีความม่ันคงและไมมีความม่ันคงทางการเงินท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป 2552 จํานวน 238 บริษัท โดยมีการแบงขอมูลออกเปน 2 

กลุม ดังนี ้

1.1 บริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงินจํานวน 213 บริษัท 

1.2 บริษัทท่ีไมมีความม่ันคงทางการเงินจํานวน 25 บริษัท 

 

2.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจัยนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดังนี้  

2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลทางการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยได

พิจารณาผลการดําเนินงานยอนหลังเปนระยะเวลา 3 ป คือ ตั้งแตป 2549 - 2551 โดยใชขอมูลจากงบ 
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การเงิน ณ ส้ินปของแตละป เพื่อนํามาสรางตัวแบบความม่ันคงทางการเงิน โดยใช

เกณฑการแบงดังนี ้

    2.1.1 บริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงิน คือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ท่ีมีผลประกอบการของบริษัทโดยไดรับกําไรตอเนื่องกัน 3 ป มีจํานวน 213 

บริษัท 

  2.1.2 บริษัทท่ีไมมีความม่ันคงทางการเงิน คือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีมีผลประกอบการของบริษัทโดยเกิดการขาดทุนตอเนื่องกัน 3 ป 

จํานวน 25 บริษัท 

2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลงบการเงินจากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซ่ึงไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

ประจําป 2549 ป 2550 และป 2551 ตามลําดับ ซ่ึงตองทําการศึกษาความม่ันคงทางการเงินของ

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 238 บริษัท 

 

3.ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยเปนอัตราสวนทางการเงิน ( Financial Ratio) มีจํานวน 5 

อัตราสวน ซ่ึงสามารถแทนดวยตัวแปรดังตอไปนี ้

3.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม แทน X1 

3.2 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน แทน X2 

3.3 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง แทน X3 

3.4 อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน แทน X4 

3.5 อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน แทนX5 

 

4.การวเิคราะห์ข้อมูล 

จากขอมูลขางตน ไดนํามาทําการวิเคราะหและคํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Microsoft Excel และโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

4.1 สถิติพรรณา ประกอบดวย 1) คาเฉล่ีย ( Mean) 2) คามัธยฐาน (Median) 3) สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 4) สัมประสิทธ์ิการแปรผัน (Coefficient of  

Variation : CV) 5) ความเบ (Skewness) และ6) ความโดง (Kurtosis) 

4.2 การตรวจสอบคาผิดปกติ ซ่ึงในการวิจัยนี้ เปนการตรวจสอบคาผิดปกติเชิงพหุ 

(Multivariate Outlier) ดวยระยะทางมหาลาโนบิสกําลังสอง(Squared Mahalanobis Distances : Di
2 ) 
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ซ่ึง 2
iD  มีการแจกแจงแบบ 

)pF1pn(n

F)1n(p

2

2

;1pn,p

;1pn,p
2

α

α

−−

−−

+−−

−
เม่ือ n และ p แทนขนาดขอมูลและจํานวนตัว

แปร ตามลําดับ สวน 
2;1pn,pF α−−  คือ คาวิกฤตจากการแจกแจงแบบ F ท่ีระดับนัยสําคัญ 

2
α  และองศา

อิสระ (Degree of Freedom : df) เทากับ (p , n-p-1) 

4.3 การสรางตัวแบบเพื่อพยากรณความม่ันคงทางการเงิน โดยจะใชการวิเคราะหการ

ถดถอยโลจิสติกส มีข้ันตอนการสรางตัวแบบ ดังนี ้

    4.3.1 ตัดขอมูลคาผิดปกติเชิงพหุท่ีพิจารณาจาก 2
iD  กอนนําขอมูลไปสรางตัวแบบ

ความม่ันคงทางการเงิน โดยพิจารณาถึงเงื่อนไข n > 30p 

    4.3.2 พิจารณาความเหมาะสมของตัวแบบความม่ันคงทางการเงิน โดยจะทดสอบ

สมมติฐาน H0: 0β  = 1β = … = 5β  VS H1: มี jβ  อยางนอย 1 คา ไมเทากับ 0 เม่ือ j = 1 , 2 , … , 5 

ดวยตัวสถิติ 2χ  และใชตัวสถิติ Hosmer-Lemeshow ทดสอบสมมติฐาน H0: E(Y) = 

)ˆ...ˆˆexp(1
)ˆ...ˆˆexp(

510

510

β++β+β+

β++β+β  VS H1: E(Y) ≠  
)ˆ...ˆˆexp(1

)ˆ...ˆˆexp(

510

510

β++β+β+

β++β+β  

   4.3.3 ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของตัวแบบความม่ันคงทางการเงิน โดย

การนําตัวแบบท่ีถูกสรางข้ึนไปทดสอบความเท่ียงตรงกับขอมูลท่ีใชสรางตัวแบบและขอมูลในป

ถัดไป โดยตัดคาผิดปกติเชิงพหุออกกอนการทําการทดสอบ ซ่ึงคาความเท่ียงตรงแสดงในรูปรอยละ

ของการจําแนกถูก 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการจําแนกบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความม่ันคงทางการเงินในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส โดยไดเก็บรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทตัวอยาง โดยวิเคราะหผลประกอบการยอนหลังเปนระยะเวลา 3 ป คือ 

ตั้งแตป 2549 - 2551 จํานวน 238 บริษัท ประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

จากนั้นนํามาคํานวณหาอัตราสวนทางการเงินจํานวน 5 อัตราสวน และเม่ือนํามาวิเคราะหทําให

ไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 

1.สถิติพรรณนา 

คาสถิติพรรณนา ประกอบดวย คาเฉล่ีย คามัธยฐาน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สัมประสิทธ์ิการแปรผัน ความเบ และความโดง ซ่ึงสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 1 - 6 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่1 คาเฉล่ียของอัตราสวนทางการเงินของบริษัทท่ีมีความม่ันคงและไมมีความม่ันคงทางการ

เงินของป 2549 - 2551 

 

 

ตัว

แปร 

คาเฉลี่ย 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 

บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที่

ไมมั่นคง 

รวม บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที่

ไมมั่นคง 

รวม บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที่

ไมมั่นคง 

รวม 

X1 0.157 -0.651 0.073 0.149 -1.409 -0.012 0.135 -0.979 0.020 

X2 2.101 1.111 1.997 2.004 0.993 1.899 2.298 1.574 2.223 

X3 1.476 0.770 1.402 1.403 0.650 1.324 1.504 1.125 1.464 

X4 0.309 0.974 0.379 0.308 1.706 0.453 0.309 1.291 0.411 

X5 0.155 0.556 0.197 0.138 0.182 0.143 0.140 0.530 0.180 

 

จากตารางท่ี 1 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี ้

 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (X1) มีคาเฉล่ียของบริษัทท่ีมีความม่ันคง 

บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาเฉล่ียรวม ป 2549 เทากับ 0.157 -0.651 และ 0.073  
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ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 0.149 -1.409 และ -0.012 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 0.135 -0.979 

และ 0.020 ตามลําดับ 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (X2) มีคาเฉล่ียของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมี

ความม่ันคง และคาเฉล่ียรวม ป 2549 เทากับ 2.101 1.111 และ 1.997 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 

2.004 0.993 และ1.899 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 2.298 1.574 และ 2.223 ตามลําดับ 

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง (X3) มีคาเฉล่ียของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมี

ความม่ันคง และคาเฉล่ียรวม ป 2549 เทากับ 1.476 0.770 และ 1.402 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 

1.403 0.650 และ 1.324 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 1.504 1.125 และ 1.464 ตามลําดับ 

อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (X4) มีคาเฉล่ีย

ของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาเฉล่ียรวม ป 2549 เทากับ 0.309 0.974 

และ 0.379 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 0.308 1.706 และ 0.453 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 0.309 

1.291 และ 0.411 ตามลําดับ 

อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (X5) มีคาเฉล่ียของ

บริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาเฉล่ียรวม ป 2549 เทากับ 0.155 0.556 และ 

0.197 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 0.138 0.182 และ 0.143 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 0.140 0.530 

และ 0.180 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่2 คามัธยฐานของอัตราสวนทางการเงินของบริษัทท่ีมีความม่ันคงและไมมีความม่ันคง

ทางการเงินของป 2549 - 2551 

 

 

ตัว

แปร 

คามัธยฐาน 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 

บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที่

ไมมั่นคง 

รวม บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที่

ไมมั่นคง 

รวม บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที่

ไมมั่นคง 

รวม 

X1 0.115 -0.057 0.098 0.129 -0.178 0.101 0.112 -0.031 0.097 

X2 1.486 0.723 1.397 1.445 0.604 1.297 1.333 0.639 1.296 

X3 0.934 0.417 0.893 0.976 0.342 0.927 0.899 0.323 0.865 

X4 0.257 0.458 0.275 0.263 0.543 0.271 0.270 0.402 0.272 

X5 0.116 0.122 0.116 0.096 0.151 0.096 0.095 0.070 0.093 
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จากตารางท่ี 2 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี ้

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (X1) มีคามัธยฐานของบริษัทท่ีมีความ

ม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคามัธยฐานรวม ป 2549 เทากับ 0.115 -0.057 และ 0.098 

ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 0.129 -0.178 และ 0.101 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 0.112 -0.031 และ 

0.097 ตามลําดับ 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (X2) มีคามัธยฐานของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมี

ความม่ันคง และคามัธยฐานรวม ป 2549 เทากับ 1.486 0.723 และ 1.397 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 

1.445 0.604 และ 1.297 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 1.333 0.639 และ 1.296 ตามลําดับ 

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง (X3) มีคามัธยฐานของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ี

ไมมีความม่ันคง และคามัธยฐานรวม ป 2549 เทากับ 0.934 0.417 และ 0.893 ตามลําดับ ป 2550 

เทากับ 0.976 0.342 และ 0.927 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 0.899 0.323 และ 0.865 ตามลําดับ 

อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (X4) มีคามัธยฐาน

ของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคามัธยฐานรวม ป 2549 เทากับ 0.257 0.458 

และ 0.275 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 0.263 0.543 และ 0.271 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 0.270 

0.402 และ 0.272 ตามลําดับ 

อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (X5) มีคามัธยฐาน

ของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคามัธยฐานรวม ป 2549 เทากับ 0.116 0.122 

และ 0.116 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 0.096 0.151 และ 0.096 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 0.095 

0.070 และ 0.093 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่3 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราสวนทางการเงินของบริษัทท่ีมีความม่ันคงและไมมี

ความม่ันคงทางการเงินของป 2549 - 2551 

 

 

ตัว

แปร 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 

บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที่

ไมมั่นคง 

รวม บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที่

ไมมั่นคง 

รวม บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที่

ไมมั่นคง 

รวม 

X1 0.225 1.663 0.621 0.251 4.049 1.387 0.259 4.377 1.446 

X2 2.134 1.325 2.084 1.829 1.475 1.819 3.295 2.924 3.260 

X3 1.753 1.032 1.704 1.458 1.002 1.434 2.242 2.241 2.240 

X4 0.291 1.582 0.608 0.191 3.970 1.338 0.202 4.304 1.407 

X5 0.169 1.841 0.618 0.162 0.173 0.163 0.139 1.550 0.521 
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จากตารางท่ี 3 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี ้

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (X1) มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

บริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม ป 2549 เทากับ 

0.225 1.663 และ 0.621 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 0.251 4.049 และ 1.387 ตามลําดับ และป 2551 

เทากับ 0.259 4.377 และ 1.446 ตามลําดับ 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (X2) มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบริษัทท่ีมีความ

ม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม ป 2549 เทากับ 2.134 1.325 

และ 2.084 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 1.829 1.475 และ 1.819 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 3.295 

2.924 และ 3.260 ตามลําดับ 

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง (X3) มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบริษัทท่ีมีความ

ม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม ป 2549 เทากับ 1.753 1.032 

และ 1.704 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 1.458 1.002 และ 1.434 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 2.242 

2.241 และ 2.240 ตามลําดับ 

อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (X4) มีคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานรวม ป 2549 เทากับ 0.219 1.582 และ 0.608 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 0.191 3.970 และ 

1.338 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 0.202 4.304 และ 1.407 ตามลําดับ 

อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (X5) มีคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานรวม ป 2549 เทากับ 0.169 1.841 และ 0.618 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 0.162 0.173 และ 

0.163 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 0.139 1.550 และ 0.521 ตามลําดับ 
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ตารางที ่4 คาสัมประสิทธ์ิการแปรผันของอัตราสวนทางการเงินของบริษัทท่ีมีความม่ันคงและไมมี

ความม่ันคงทางการเงินของป 2549 - 2551 

 

 

ตัว

แปร 

คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 

บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที่

ไมมั่นคง 

รวม บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที่

ไมมั่นคง 

รวม บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที่

ไมมั่นคง 

รวม 

X1 1.429 -2.553 8.553 1.680 -2.873 -111.7 1.913 -4.473 73.59 

X2 1.016 1.193 1.043 0.913 1.485 0.958 1.434 1.857 1.466 

X3 1.188 1.341 1.216 1.040 1.541 1.083 1.491 1.992 1.530 

X4 0.942 1.624 1.606 0.620 2.327 2.954 0.655 3.333 3.423 

X5 1.085 3.313 3.133 1.171 0.950 1.143 1.000 2.922 2.895 

 

จากตารางท่ี 4 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี ้

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (X1) มีคาสัมประสิทธ์ิการแปรผันของ

บริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาสัมประสิทธ์ิการแปรผันรวม ป 2549 เทากับ 

1.429 -2.553 และ 8.553 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 1.680 -2.873 และ -111.695 ตามลําดับ และป 

2551 เทากับ 1.913 -4.473 และ 73.592 ตามลําดับ 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (X2) มีคาสัมประสิทธ์ิการแปรผันของบริษัทท่ีมีความ

ม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาสัมประสิทธ์ิการแปรผันรวม ป 2549 เทากับ 1.016 1.193 

และ 1.043 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 0.913 1.485 และ 0.958 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 1.434 

1.857 และ 1.466 ตามลําดับ 

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง (X3) มีคาสัมประสิทธ์ิการแปรผันของบริษัทท่ีมีความ

ม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาสัมประสิทธ์ิการแปรผันรวม ป 2549 เทากับ 1.188 1.341 

และ 1.216 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 1.040 1.541 และ 1.083 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 1.491 

1.992 และ 1.530 ตามลําดับ 

อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (X4) มีคา

สัมประสิทธ์ิการแปรผันของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาสัมประสิทธ์ิการ

แปรผันรวม ป 2549 เทากับ 0.942 1.624 และ 1.606 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 0.620 2.327 และ 

2.954 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 0.655 3.333 และ 3.423 ตามลําดับ 

อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (X5) มีคา

สัมประสิทธ์ิการแปรผันของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาสัมประสิทธ์ิการ
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แปรผันรวม ป 2549 เทากับ 1.085 3.313 และ 3.133 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 1.171 0.950 และ 

1.143 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 1.000 2.922 และ 2.895 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่5 คาความเบของอัตราสวนทางการเงินของบริษัทท่ีมีความม่ันคงและไมมีความม่ันคง

ทางการเงินของป 2549 - 2551 

 

 

 

ตัว

แปร 

คาความเบ 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 

บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที่

ไมมั่นคง 

รวม บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที่

ไมมั่นคง 

รวม บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที่

ไมมั่นคง 

รวม 

X1 

0.331 -2.846 -7.771 -0.412 -3.847 

-

11.584 
-0.437 -4.936 

-

14.636 

X2 3.430 2.520 3.432 2.819 3.386 2.777 4.907 3.938 4.811 

X3 3.648 2.515 3.679 2.860 2.936 2.853 5.297 3.417 5.070 

X4 8.595 2.859 7.598 1.745 3.876 11.959 2.095 4.966 14.989 

X5 2.484 4.936 13.807 3.361 1.161 3.070 0.949 4.686 13.242 

 

จากตารางท่ี 5 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี ้

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (X1) มีคาความเบของบริษัทท่ีมีความ

ม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาความเบรวม ป 2549 เทากับ 0.331 -2.846 และ -7.771 

ตามลําดับ ป 2550 เทากับ -0.412 -3.847 และ -11.584 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ -0.437 -4.936 

และ -14.636 ตามลําดับ 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (X2) มีคาความเบของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมี

ความม่ันคง และคาความเบรวม ป 2549 เทากับ 3.430 2.520 และ 3.432 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 

2.819 3.386 และ 2.777 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 4.907 3.938 และ 4.811 ตามลําดับ 

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง (X3) มีคาความเบของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ี

ไมมีความม่ันคง และคาความเบรวม ป 2549 เทากับ 3.648 2.515 และ 3.679 ตามลําดับ ป 2550 

เทากับ 2.860 2.936 และ 2.853 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 5.297 3.417 และ 5.070 ตามลําดับ 

อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (X4) มีคาความเบ

ของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาความเบรวม ป 2549 เทากับ 8.595 2.859 
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และ 7.598 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 1.745 3.876 และ 11.959 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 2.095 

4.966 และ 14.989 ตามลําดับ 

อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (X5) มีคาความเบ

ของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาความเบรวม ป 2549 เทากับ 2.484 4.936 

และ 13.807 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 3.361 1.161 และ 3.070 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 0.949 

4.686 และ 13.242 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่6 คาความโดงของอัตราสวนทางการเงินของบริษัทท่ีมีความม่ันคงและไมมีความม่ันคง

ทางการเงินของป 2549 - 2551 

 

 

ตัว

แปร 

คาความโดง 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 

บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที ่

ไมมั่นคง 

รวม บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที่

ไมมั่นคง 

รวม บริษัทที่

มั่นคง 

บริษัทที่

ไมมั่นคง 

รวม 

X1 -0.269 8.092 75.209 2.582 15.974 151.358 2.988 24.555 222.625 

X2 15.718 6.898 16.111 11.593 12.873 11.266 29.637 17.030 28.702 

X3 17.832 6.094 18.507 10.577 8.708 10.683 36.401 12.691 33.741 

X4 103.132 8.155 67.068 6.300 16.211 158.803 9.808 24.761 229.811 

X5 13.285 24.550 204.552 23.536 0.682 20.164 -0.050 22.687 193.232 

 

จากตารางท่ี 6 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี ้

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (X1) มีคาความโดงของบริษัทท่ีมีความ

ม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาความโดงรวม ป 2549 เทากับ -0.269 8.092 และ 75.209 

ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 2.582 15.974 และ 151.358 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 2.988 24.555 

และ 222.625 ตามลําดับ 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (X2) มีความโดงของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมี

ความม่ันคง และคาความโดงรวม ป 2549 เทากับ 15.718 6.898 และ 16.111 ตามลําดับ ป 2550 

เทากับ 11.593 12.873 และ 11.266 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 29.637 17.030 และ 28.702 

ตามลําดับ 

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง (X3) มีคาความโดงของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ี

ไมมีความม่ันคง และคาความโดงรวม ป 2549 เทากับ 17.832 6.094 และ 18.507 ตามลําดับ ป 2550 
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เทากับ 10.577 8.708 และ 10.683 ตามลําดับ และป 2551 เทากับ 36.401 12.691 และ 33.741 

ตามลําดับ 

อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (X4) มีคาความ

โดงของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาความโดงรวม ป 2549 เทากับ 

103.132 8.155 และ 67.068 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 6.300 16.211 และ 158.803 ตามลําดับ และป 

2551 เทากับ 9.808 24.761 และ 229.811 ตามลําดับ 

อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (X5) มีคาความโดง

ของบริษัทท่ีมีความม่ันคง บริษัทท่ีไมมีความม่ันคง และคาความโดงรวม ป 2549 เทากับ 13.285 

24.550 และ 204.552 ตามลําดับ ป 2550 เทากับ 23.536 0.682 และ 20.164 ตามลําดับ และป 2551 

เทากับ -0.050 22.687 และ 193.232 ตามลําดับ 

 

2.การตรวจสอบค่าผดิปกติ 

ผลการตรวจสอบคาผิดปกเชิงพหุดวยระยะทางมหาลาโนบิสกําลังสอง (Squared 

Mahalanobis Distances : Di
2) ท้ังบริษัทท่ีมีความม่ันคงและไมมีความม่ันคงทางการเงิน เม่ือเทียบ

กับคาวิกฤติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีขอมูลท้ังหมด 238 บริษัท และมีตัวแปรจํานวน 5 ตัวแปร 

ทําใหไดคาวิกฤติเทากับ 23.1218 และจากการตรวจสอบพบวา ท้ัง 3 ปพบคาผิดปกติในบริษัทตางๆ 

จํานวน 12 บริษัท โดยแบงเปนบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงิน 9 บริษัท และบริษัทท่ีไมมีความ

ม่ันคงทางการเงิน 3 บริษัท ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดของบริษัทท่ีพบคาผิดปกติตั้งแตป 2549 - 

2551 ไดดังตารางท่ี 7  
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ตารางที ่7 ผลการตรวจสอบคาผิดปกติเชิงพหุดวยระยะทางมหาลาโนบิสกําลังสองของขอมูลป 

2549 - 2551 

บริษัทที่ตรวจพบคาผิดปกติ ป 2549 ป 2550 ป 2551 

บริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน 

1. EIC (อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส) 109.748 79.43 99.66 

2. SMPC ( สหมิตรถังแกส ) - 78.331 - 

3. BROCK (บานร็อคการเดน) 63.516 41.668 74.331 

4. CFRESH (ซีเฟรชอินดัสตรี) 26.012 27.766 - 

5. LALIN (ลลิล พร็อพเพอรต้ี) - 26.869 96.047 

6. MEDIAS (มีเดีย ออฟ มีเดียส) - 26.136 - 

7. MDX (เอ็ม ดี เอ็กซ) 28.532 24.232 - 

8. UV (ยูนิ เวนเจอร) - - 53.737 

9. TF (ไทยเพรซิเดนทฟูดส) 139.321 - - 

บริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงิน 

1. CPICO (เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ) 221.743 193.782 232.915 

2. DAIDO (ไดโดมอน กรุป) 127.006 23.771 213.779 

3. TDT (ไทยเกรียง กรุป) 51.828 - - 

 

จากตารางท่ี 7 พบวาในป 2549 - 2551 มีคาผิดปกติจํานวน 8 9 และ 6 บริษัท ตามลําดับ 

โดยในป 2549 พบคาผิดปกติเชิงพหุท่ีเปนบริษัทท่ีมีความม่ันคงและไมมีความม่ันคงทางการเงิน

จํานวน 5 และ 3 บริษัทตามลําดับ ป 2550 พบคาผิดปกติเชิงพหุท่ีเปนบริษัทท่ีมีความม่ันคงและไมมี

ความม่ันคงทางการเงินจํานวน 7 และ 2 บริษัทตามลําดับ และป 2551 พบคาผิดปกติเชิงพหุท่ีเปน

บริษัทท่ีมีความม่ันคงและไมมีความม่ันคงทางการเงินจํานวน 4 และ 2 บริษัทตามลําดับ และจะเห็น

ไดวามีบริษัทท่ีพบคาผิดปกติซํ้ากันท้ัง 3 ป จํานวน 4 บริษัท โดยแบงเปนบริษัทท่ีมีความม่ันคง

ทางการเงิน 2 บริษัท ไดแก 1) บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส  จํากัด (มหาชน)  2) บริษัท 

บานร็อคการเดน จํากัด (มหาชน)  และเปนบริษัทท่ีไมมีความม่ันคงทางการเงิน 2 บริษัท ไดแก 1) 

บริษัท เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ จํากัด (มหาชน) 2) บริษัท ไดโดมอน กรุปจํากัด (มหาชน) 

 

3.การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบความม่ันคงทางการเงิน 

ผลการทดสอบตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2549 - 2551 เพื่อพิจารณาการ

เลือกตัวแบบและทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบ ( Goodness of Fit) ดวยตัวสถิติ 2χ และตัว



 34 

สถิติ Hosmer-Lemeshow ซ่ึงมีคาองคศาอิสระ ( Degree of Freedom : df) เทากับ 5 ซ่ึงสามารถ

แสดงผลการทดสอบไดดังตารางท่ี 8 

 

ตารางที ่8 แสดงผลการทดสอบคาสถิติ 2χ และคาสถิติ Hosmer-Lemeshow ของตัวแบบความ

ม่ันคงทางการเงิน 

ป 
การทดสอบตัวแบบ ตัวสถิติ Hosmer-Lemeshow 

คาสถิติ 2χ  df Sig. คาสถิติ df Sig. 

2549 23.338 5 0.000 1.878 5 0.985 

2550 44.129 5 0.000 6.121 5 0.634 

2551 27.517 5 0.000 5.990 5 0.648 

  

จากตารางท่ี 8 เม่ือทดสอบการเลือกตัวแบบดวยตัวสถิติ 2χ และทดสอบความ

เหมาะสมของตัวแบบดวยตัวสถิติ Hosmer-Lemeshow พบวา  

ตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2549 มีคาสถิติ 2χ  เทากับ 23.338 มีคา Sig. ของ

คาสถิติ 2χ เทากับ 0.000 และมีคาสถิติ Hosmer-Lemeshow เทากับ 1.878 ค า Sig. ของคาสถิติ 

Hosmer-Lemeshow เทากับ 0.985 ตามลําดับ 

ตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2550 มีคาสถิติ 2χ  เทากับ 44.129 มีคา Sig. ของ

คาสถิติ 2χ เทากับ 0.000 และมีคาสถิติ Hosmer-Lemeshow เทากับ 6.121 ค า Sig. ของคาสถิติ 

Hosmer-Lemeshow เทากับ 0.634 ตามลําดับ 

ตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2551 มีคาสถิติ 2χ  เทากับ 27.517 มีคา Sig. ของ

คาสถิติ 2χ เทากับ 0.000 และมีคาสถิติ Hosmer-Lemeshow เทากับ 5.990 ค า Sig. ของคาสถิติ 

Hosmer-Lemeshow เทากับ 0.648 ตามลําดับ 

 

4.การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแบบความม่ันคงทางการเงิน 

คาประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแบบความม่ันคงทางการเงิน เปนการนํา

ขอมูลท่ีไดจากการคํานวณอัตราสวนตางๆในแตละปไปคํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS 

โดยสามารถแสดงผลคาประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 

2549 - 2551 ไดดังตารางท่ี 9  
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ตารางที ่9 แสดงคาประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 

2549-2551 

ตัวแปร 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 

β̂  Sig. β̂  Sig. β̂  Sig. 

คาคงที่ 3.502*** 0.000 5.089*** 0.000 -3.931*** 0.000 

X1 5.450** 0.020 7.159*** 0.000 3.965*** 0.005 

X2 -0.681 0.177 -1.098** 0.020 -0.452 0.174 

X3 0.296 0.573 0.307 0.551 0.070 0.854 

X4 -1.963 0.217 -2.766* 0.083 -1.815 0.242 

X5 -0.637 0.595 -4.070 0.430 -2.704** 0.023 

***มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01         **  มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05      * มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.10 

  

จากตารางท่ี 9 สามารถอธิบายรายละเอียดของขอมูลได ดังนี ้

ป 2549 คาคงท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 3.502 มีนัยสําคัญเทากับ 0.01 และ

คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 โดยท่ีตัวแปร X1 - X5 มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 5.450 -0.681 

0.296 -1.963 และ -0.637 ตามลําดับ และคา Sig. มีคาเทากับ 0.020 0.177 0.573 0.217 และ 0.595 

ตามลําดับ จะทําใหไดตัวแบบของป 2549 คือ P(X) = 3.502 + 5.45 0X1 - 0.681 X2 + 0.296 X3 - 

1.963X4 - 0.637X5 และจะเห็นวามีเพียง X1 เทานั้น ท่ีมีนัยสําคัญตอความม่ันคงทางการเงินท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.10 

ป 2550 คาคงท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 5.089 มีนัยสําคัญเทากับ 0.01 และ

คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 โดยท่ีตัวแปร X1 - X5 มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 7.159 -1.098 

0.307 -2.766 และ -4.070 ตามลําดับ และคา Sig. มีคาเทากับ 0.000 0.020 0.551 0.083 และ 0.430 

ตามลําดับ จะทําใหไดตัวแบบของป 2550 คือ P(X) = 5.089 + 7.159 X1 - 1.098 X2 + 0.307 X3 - 

2.766X4 - 4.07 0X5 และจะเห็นวามี X1  X2  และ X4 ท่ีมีนัยสําคัญตอความม่ันคงทางการเงินท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.10 

ป 2551 คาคงท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ -3.931 มีนัยสําคัญเทากับ 0.01 และ

คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 โดยท่ีตัวแปร X1 - X5 มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 3.965 -0.452 

0.070 -1.815 และ -2.704 ตามลําดับ และคา Sig. มีคาเทากับ 0.005 0.174 0.854 0.242 และ 0.023 

ตามลําดับ จะทําใหไดตัวแบบของป 2551 คือ P(X) = -3.931 + 3.965X1 – 0.452X2 + 0.070X3 – 

1.815X4 – 2.704X5 และจะเห็นวามี X1 และ X5 ท่ีมีนัยสําคัญตอความม่ันคงทางการเงินท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.10 
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5.การตรวจสอบผลการนําตัวแบบความม่ันคงทางการเงินไปพยากรณ์ 

ผลการนําตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2549 - 2551 ไปพยากรณบริษัทท่ีมี

ความม่ันคงและไมมีความม่ันคงทางการเงินจํานวน 238 บริษัท โดยไดนําไปทดสอบกับขอมูลใน

แตละป ซ่ึงสามารถแสดงผลการทดสอบท่ีไดในตารางท่ี 10 - 12 ตามลําดับ ดังนี ้

 

ตารางที ่10 ผลการพยากรณความม่ันคงทางการเงินของบริษัทดวยตัวแบบของป 2549 

บริษัทที่ 

คาพยากรณของบริษัทที่ 
รอยละของ

การจําแนกถูก 

รอยละรวมของ

การจําแนกถูก 
มีความมั่นคง

ทางการเงิน 

ไมมีความมั่นคง

ทางการเงิน 

ป 2549 

มีความมั่นคงทางการเงิน 207 1 99.52 90.87 

 ไมมีความมั่นคงทางการเงิน 20 2 9.09 

ป 2550 

มีความมั่นคงทางการเงิน 204 4 98.08 
91.30 

ไมมีความมั่นคงทางการเงิน 16 6 27.27 

ป 2551 

มีความมั่นคงทางการเงิน 202 6 97.12 
91.74 

ไมมีความมั่นคงทางการเงิน 11 9 40.91 

  

จากตารางท่ี 10 เปนผลการนําตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2549 ไปพยากรณ

บริษัทท่ีมีความม่ันคงและไมมีความม่ันคงทางการเงินของป 2549 - 2551 ตามลําดับ เพื่อหารอยละ

ของการจําแนกถูก และจากตารางท่ี 10 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี ้

ตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2549 สามารถพยากรณความม่ันคงทางการเงิน

ไดถูกตอง โดยแบงเปนรอยละของการจําแนกถูกของบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงิน บริษัทท่ีไมมี

ความม่ันคงทางการเงิน และรอยละของการจําแนกถูกรวม มีการจําแนกถูกรอยละ 99.52 9.09 และ 

90.87 ตามลําดับ เม่ือนําไปทดสอบกับขอมูลในป 2549 

ตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2549 สามารถพยากรณความม่ันคงทางการเงิน

ไดถูกตอง โดยแบงเปนรอยละของการจําแนกถูกของบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงิน บริษัทท่ีไมมี

ความม่ันคงทางการเงิน และรอยละของการจําแนกถูกรวม มีการจําแนกถูกรอยละ 98.08 27.27 และ 

91.30 ตามลําดับ เม่ือนําไปทดสอบกับขอมูลในป 2550 
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ตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2549 สามารถพยากรณความม่ันคงทางการเงิน

ไดถูกตอง โดยแบงเปนรอยละของการจําแนกถูกของบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงิน บริษัทท่ีไมมี

ความม่ันคงทางการเงิน และรอยละของการจําแนกถูกรวม มีการจําแนกถูกรอยละ 97.12 40.91 และ 

91.74 ตามลําดับ เม่ือนําไปทดสอบกับขอมูลในป 2551 

 

ตารางที ่11 ผลการพยากรณความม่ันคงทางการเงินของบริษัทดวยตัวแบบของป 2550 

บริษัทที่ 

คาพยากรณของบริษัทที่ 
รอยละของ

การจําแนกถูก 

รอยละรวมของ

การจําแนกถูก 
มีความมั่นคง

ทางการเงิน 

ไมมีความมั่นคง

ทางการเงิน 

ป 2550 

มีความมั่นคงทางการเงิน 204 2 99.03 
92.14 

ไมมีความมั่นคงทางการเงิน 16 7 30.43 

ป 2551 

มีความมั่นคงทางการเงิน 197 9 92.49 
90.83 

ไมมีความมั่นคงทางการเงิน 12 11 47.83 

  

จากตารางท่ี 11 เปนผลการนําตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2550 ไปพยากรณ

บริษัทท่ีมีความม่ันคงและไมมีความม่ันคงทางการเงินของป 2550-2551 ตามลําดับ เพื่อหารอยละ

ของการจําแนกถูก และจากตารางท่ี 11 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี ้

ตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2550 สามารถพยากรณความม่ันคงทางการเงิน

ไดถูกตอง โดยแบงเปนรอยละของการจําแนกถูกของบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงิน บริษัทท่ีไมมี

ความม่ันคงทางการเงิน และรอยละของการจําแนกถูกรวม มีการจําแนกถูกรอยละ 99.03 30.43 และ 

92.14 ตามลําดับ เม่ือนําไปทดสอบกับขอมูลในป 2550 

ตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2550 สามารถพยากรณความม่ันคงทางการเงิน

ไดถูกตอง โดยแบงเปนรอยละของการจําแนกถูกของบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงิน บริษัทท่ีไมมี

ความม่ันคงทางการเงิน และรอยละของการจําแนกถูกรวม มีการจําแนกถูกรอยละ 92.49 47.83 และ 

90.83 ตามลําดับ เม่ือนําไปทดสอบกับขอมูลในป 2551 

 

 

 

 



 38 

ตารางที ่12 การพยากรณความม่ันคงทางการเงินของบริษัทดวยตัวแบบของป 2551 

บริษัทที่ 

คาพยากรณของบริษัทที่ 
รอยละของ

การจําแนกถูก 

รอยละรวมของ

การจําแนกถูก 
มีความมั่นคง

ทางการเงิน 

ไมมีความมั่นคง

ทางการเงิน 

ป 2551 

มีความมั่นคงทางการเงิน 206 3 90.5 
90.5 

ไมมีความมั่นคงทางการเงิน 19 4 17.4 

 

จากตารางท่ี 12 เปนผลการนําตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2551 ไปพยากรณ

บริษัทท่ีมีความม่ันคงและไมมีความม่ันคงทางการเงินของป 2551 เพื่อหารอยละของการจําแนกถูก 

และจากตารางท่ี 12 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี ้

ตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2551 สามารถพยากรณความม่ันคงทางการเงิน

ไดถูกตอง โดยแบงเปนรอยละของการจําแนกถูกของบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงิน บริษัทท่ีไมมี

ความม่ันคงทางการเงิน และรอยละของการจําแนกถูกรวม มีการจําแนกถูกรอยละ 90.5 17.4 และ 

90.5 ตามลําดับ เม่ือนําไปทดสอบกับขอมูลในป 2551 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ในการทําวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและจําแนกบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความม่ันคง

ทางการเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส เม่ือทําการ

วิเคราะหขอมูลอัตราสวนทางการเงินของกลุมบริษัทจํานวน 238 บริษัทแลว สามารถสรุปและ

อภิปรายผลการวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี ้

 

สวนท่ี 1 สรุปผลการวิจัย  

สวนท่ี 2 ขอเสนอแนะ 

 

1.สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาและวิเคราะหความม่ันคงทางการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยในการวิจัยนี้ เพื่อใชในการอธิบายโครงสรางทางการเงินของกลุมบริษัท 

2 กลุม คือ กลุมบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงิน และกลุมบริษัทท่ีไมมีความม่ันคงทางการเงิน ซ่ึง

สามารถสรุปผลการวิจัยโดยแบงเปน 5 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 ผลการทดสอบคาเฉล่ีย คามัธยฐาน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิการ

แปรผัน คาความเบ และคาความโดง 

สวนท่ี 2 ผลการตรวจสอบคาผิดปกติเชิงพหุ 

สวนท่ี 3 ผลการทดสอบการเลือกตัวแบบและความเหมาะสมของตัวแบบ 

สวนท่ี 4 ผลการหาคาประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแบบ 

สวนท่ี 5 ผลการพยากรณความม่ันคงทางการเงินดวยตัวแบบของป 2549-2551 

 

1.1 ผลการทดสอบคาเฉล่ีย คามัธยฐาน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิการแปร

ผัน คาความเบ และคาความโดง 

     1.1.1 คาเฉล่ีย จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คาเฉล่ียของอัตราสวนทางการเงิน

ระหวางบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงิน และบริษัทท่ี ไมมีความม่ันคงทางการเงินสวนใหญมีคา

เปนบวกและไมไดมีความแตกตางกันอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังมีคาเฉล่ียของบริษัทท่ีไมมีความ 
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ม่ันคงทางการเงินและคาเฉล่ียรวมของบางตัวแปรท่ีมีคาเปนลบอยางเห็นไดชัดเจน ซ่ึงมีอยูเพียง 1 

ตัวแปร ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (X1) ของป 2549 มีคาเฉล่ียของบริษัทท่ี

ไมมีความม่ันคงทางการเงินเทากับ -0.651 ป 2550 มีคาเฉล่ียของบริษัทท่ีไมมีความม่ันคงทางการ

เงินเทากับ -1.409 และคาเฉล่ียรวมเทากับ -0.012 และป 2551 มีคาเฉล่ียของบริษัทท่ีไมมีความม่ันคง

ทางการเงินเทากับ -0.979 

   1.1.2 คามัธยฐาน จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คามัธยฐานของอัตราสวนทาง

การเงินมีความแตกตางกันอยางชัดเจนระหวางบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงินและบริษัทท่ีไมมี

ความม่ันคงทางการเงิน เชน อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม ( X1) ของป 2549 ท่ีมี

คามัธยฐานของบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงินเทากับ 0.115 และคามัธยฐานของบริษัทท่ีไมมี

ความม่ันคงทางการเงินเทากับ -0.057 ป 2550 มีคามัธยฐานของบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงิน

เทากับ 0.129 และคามัธยฐานของบริษัทท่ีไมมีความม่ันคงทางการเงินเทากับ -0.178 และป 2551 มี

คามัธยฐานของบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงินเทากับ 0.112 และคามัธยฐานของบริษัทท่ีไมมี

ความม่ันคงทางการเงินเทากับ -0.031 เปนตน ซ่ึงจะเห็นไดวาตัวแปร X1 ของบริษัทท่ีไมมีความ

ม่ันคงทางการเงินจะมีคามัธยฐานเปนลบ และนอกจากนี้คามัธยฐานของทุกตัวแปรยังมีคาไม

แตกตางกันจนเกินไป ซ่ึง แสดงใหเห็นวาไมมีคาใดของคามัธยฐานมีคาสูงหรือต่ําผิดปกติไปจากตัว

แปรอ่ืนๆ 

   1.1.3 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ไมมีคาใดของคา

เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีคาสูงหรือต่ําผิดปกติไปจากตัวแปรอ่ืนๆ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของทุกตัว

แปรไมมีความแตกตางกันมากนัก โดยสวนใหญคาท่ีไดมีคาเปนบวก 

   1.1.4 คาสัมประสิทธ์ิการแปรผัน จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คาสัมประสิทธ์ิ

การแปรผันมีความแตกตางกันอยางชัดเจนระหวางคาสัมประสิทธ์ิการแปรผันของบริษัทท่ีมีความ

ม่ันคงทางการเงิน บริษัทท่ีไมมีความม่ันคงทางการเงิน และคาสัมประสิทธ์ิการแปรผันรวม ไดแก 

ตัวแปร X1 ของป 2549 มีคาสัมประสิทธ์ิการแปรผันของบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงินเทากับ 

1.429 บริษัทท่ีไมมีความม่ันคงทางการเงินมีคาเทากับ -2.553 และมีคาสัมประสิทธ์ิการแปรผันรวม

เทากับ 8.553 ป 2550 มีคาสัมประสิทธ์ิการแปรผันของบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงินเทากับ        

-1.680 บริษัทท่ีไมมีความม่ันคงทางการเงินมีคาเทากับ -2.873 และมีคาสัมประสิทธ์ิการแปรผันรวม

เทากับ -111.695 และป 2551 มีคาสัมประสิทธ์ิการแปรผันของบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงิน

เทากับ 1.913 บริษัทท่ีไมมีความม่ันคงทางการเงินมีคาเทากับ -4.473 และคาสัมประสิทธ์ิการแปร

ผันรวมเทากับ 73.592 



 41 

  จะเห็นไดวา มีตัวแปรเพียง 1 ตัวแปรท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการแปรผันสูงและต่ํา

ผิดปกติจากคาสัมประสิทธ์ิการแปรผันของตัวแปรอ่ืนๆ ซ่ึงไดแก ตัวแปรอัตราสวนเงินทุน

หมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (X1) 

   1.1.5 คาความเบ จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คาความเบของอัตราสวนทาง

การเงินไมไดมีความแตกตางกันอยางชัดเจนและสวนใหญมีคาเปนบวก นั่นหมายถึงขอมูลสวน

ใหญจะเบขวามากกวาท้ังบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงินและบริษัทท่ีไมมีความม่ันคงทางการเงิน 

และนอกจากนี้ยังมีตวัแปรบางตัวแปรท่ีคาความเบมีคาเปนลบ ซ่ึงไดแกตัวแปร X1 (อัตราสวน

เงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม) ของป 2549 มีคาความเบของบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงิน

เทากับ -2.846 และคาความเบรวมเทากับ -7.771 ป 2550 มีคาความเบของบริษัทท่ีมีความม่ันคง

ทางการเงินเทากับ -0.412 บริษัทท่ีไมมีความม่ันคงทางการเงินมีคาเทากับ -3.847 และมีคาความเบ

รวมเทากับ -11.584 และป 2551 มีคาความเบของบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงินเทากับ -0.437  

บริษัทท่ีไมมีความม่ันคงทางการเงินมีคาเทากับ -4.936 และคาความเบรวมเทากับ -14.636  

   1.1.6 คาความโดง จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา มีบางตัวแปรท่ีคาความโดง

รวมของอัตราสวนทางการเงินของบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงิน และบริษัทท่ีไมมีความม่ันคง

ทางการเงินมีคาสูงกวาตัวแปรอ่ืนๆ ไดแก ตัวแปร X1 ของป 2550 ท่ีมีคาความโดงรวมสูงถึง 

151.358 และป 2551 คาความโดงรวมมีคา 22.625 ตัวแปร X4 ของป 2550 มีคาความโดงรวมสูงถึง 

158.803 และป 2551 คาความโดงรวมมีคา 229.811 และตัวแปร X5 ของป 2549 มีคาความโดงรวม

สูงถึง 204.552 และป 2551 คาความโดงรวมมีคา 193.232 

   จะเห็นไดวา มีตัวแปร 3 ตัวแปร ท่ีมีคาความโดงสูงผิดปกติจากคาความโดงของตัว

แปรอ่ืนๆ ซ่ึงไดแก ตัวแปรอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม ( X1) อัตราสวนหนี้สิน

หมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (X4) และอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (X5) 

 

1.2 ผลการตรวจสอบคาผิดปกเชิงพห ุ

จากการตรวจสอบคาผิดปกติเชิงพหุดวยระยะทางมหาลาโนบิสกําลังสองหรือ Di
2 

พบวา ในป 2549 - 2551 มีคาผิดปกติจํานวน 8 9 และ 6 บริษัทตามลําดับ โดยท่ีมีบริษัทท่ีพบคา

ผิดปกติซํ้ากันท้ัง3 ป จํานวน 4 บริษัท ไดแก 1) บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

2) บริษัท บานร็อคการเดน  จํากัด (มหาชน)  3) บริษัท เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ  จํากัด 

(มหาชน) และ4) บริษัท ไดโดมอน กรุปจํากัด (มหาชน) 
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1.3 ผลการทดสอบการเลือกตัวแบบและความเหมาะสมของตัวแบบ 

จากการทดสอบการเลือกตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2549 - 2551 ดวยตัว

สถิติ 2χ  พบวา ตัวแบบความม่ันคงทางการเงินท้ัง 3 ป มีสัมประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสติกสอยาง

นอย 1 คาท่ีไมเทากับ 0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และจากการทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบ

ความม่ันคงทางการเงินของป 2549 - 2551 ดวยตัวสถิติ Hosmer-Lemeshow พบวา ตัวแบบความ

ม่ันคงทางการเงินของท้ัง 3 ตัวแบบ มีความเหมาะสมในการนําไปใชอธิบายความม่ันคงทางการเงิน 

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เชนเดียวกัน 

 

1.4 ผลการหาคาประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแบบ 

จากการคํานวณหาคาประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแบบความม่ันคงทางการ

เงินของท้ัง 3 ป พบวา ตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2549 มีตัวแปรเพียงตัวเดียวเทานั้นท่ีมี

นัยสําคัญตอความม่ันคงทางการเงินท่ีระดับนัยสําคัญ 0.10 ซ่ึงไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ

สินทรัพยรวม ( X1) ตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2550 มีตัวแปรหลายตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ

ตอความม่ันคงทางการเงินท่ีระดับนัยสําคัญ 0.10 ซ่ึงไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพย

รวม (X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (X2) และอัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและ

สวนของผูถือหุน (X4) และตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของป 2551 มีตัวแปร 2 ตัวท่ีมีนัยสําคัญ

ตอความม่ันคงทางการเงินท่ีระดับนัยสําคัญ 0.10 เชนเดียวกัน ซ่ึงไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน

ตอสินทรัพยรวม (X1) และอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (X5)  

จะเห็นไดวา ตัวแบบความม่ันคงทางการเงินของท้ัง 3 ป มีตัวแปร X1 ท่ีมีนัยสําคัญตอ

ความม่ันคงทางการเงินท่ีระดับนัยสําคัญ 0.10 นอกจากนี้คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแบบท้ัง 

3 ปท่ีมีกลุมตัวแปรหนึ่งเปนบวก ไดแก ตัวแปร X1 (อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม) 

และตัวแปร X3 (อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง) และอีกกลุมตัวแปรหนึ่งเปนลบ ไดแก ตัวแปร 

X2 (อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน) ตัวแปร X4 (อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและ

สวนของผูถือหุน) และตัวแปร X5 (อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือ

หุน) 

 

1.5 ผลการพยากรณความม่ันคงทางการเงินของบริษัทดวยตัวแบบของป 2549 - 2551  

ผลการพยากรณความม่ันคงทางการเงินของบริษัทดวยตัวแบบความม่ันคงทางการเงิน

ของป 2549 - 2551 พบวา ตัวแบบความม่ันคงทางการเงินท่ีไดจากวิธีการวิเคราะหการถดถอยโลจิ

สติกสมีการจําแนกถูกไมต่ํากวารอยละ 90 แสดงวาตัวแบบดังกลาวมีความเท่ียงตรงสูง อยางไรก็
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ตามยังควรท่ีจะตองระวังในการนําตัวแบบไปพยากรณเพื่อจําแนกบริษัทท่ีไมมีความม่ันคงทางการ

เงิน เนื่องจากรอยละการจําแนกถูกคอนขางต่ํา โดยเฉพาะในป 2549 แตผลการวิจัยก็มีความ

นาสนใจในประเด็นท่ีเม่ือนําตัวแบบไปพยากรณในปถัดไปกลับพบวา การจําแนกบริษัทท่ีไมมี

ความม่ันคงทางการเงินมีแนวโนมถูกเพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีรอยละการจําแนกถูกของบริษัทท่ีมีความ

ม่ันคงทางการเงินก็อยูในระดับท่ีนาพอใจ ดังนั้น ตัวแบบความม่ันคงทางการเงินจากการวิจัยนี้ จึงมี

ความเหมาะสมในการนําไปใชประกอบการตัดสินใจเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

 

2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 การวิจัยนี้เปนการพิจารณาบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ท่ีมีผลประกอบการโดยไดรับกําไรและเกิดการขาดทุนตอเนื่องกัน 3 ปเทานั้น ซ่ึงอาจทําใหไดขอมูล

ท่ีนักลงทุนตองการหรือกําลังพิจารณาท่ีจะลงทุนในบริษทันั้นๆ ได 

2.2 การวิจัยนี้เปนการศึกษาขอมูลในอดีต สามารถนํามาใชคาดการณแนวโนมของการ

ลงทุนในอนาคตได แตท้ังนี้อาจมีขอมูลไมเพียงพอท่ีจะนําไปใชตัดสินใจในการลงทุนได ดังนั้น 

เพื่อใหการลงทุนในหลักทรัพยใดๆ ไดรับผลตอบแทนอยางคุมคาและลดความเส่ียงได นักลงทุนจึง

ควรพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยนั้นๆ กอนการ

ตัดสินใจลงทุนรวมดวย 

2.3 การวิจัยนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการวิจัยคร้ังตอไป เพื่อสรางเคร่ืองมือชวย

ในการตัดสินใจกอนการลงทุนในหลักทรัพย ท้ังนี้เพื่อใหเกิดประโยชนตอนักลงทุนและประชาชน

ท่ัวไปในการชวยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในระดับหนึ่ง และผูบริหารสามารถ

นําไปใชเปนแนวทางในการวิเคราะหความม่ันคงบริษัทของตนเอง เพื่อเปนแนวทางในการแกไข

ปญหาหรือพัฒนาบริษัทใหมีประสิทธ์ิภาพตอไป 
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ตารางแสดงรายช่ือบริษัทหรือหลกัทรัพย์จดทะเบียนทีใ่ช้สําหรับการวจัิย 
 

ลาํดับที ่ ช่ือย่อ ช่ือเต็ม 

1 ADVANC  บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  

2 AH  บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  

3 AHC  บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)  

4 AI  บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน)  

5 AJ  บริษัท เอ.เจ.พลาสท จํากัด (มหาชน)  

6 ALUCON  บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)  

7 AMC  บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)  

8 AP  บริษัท เอเช่ียนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  

9 APRINT  บริษัท อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน)  

10 ASK  บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  

11 BAFS  บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

12 BANPU  บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  

13 BAT-3K  บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จํากัด (มหาชน)  

14 BATA  บริษัท รองเทาบาจาแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน)   

15 BCP  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

16 BECL  บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

17 BGH  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)  

18 BH  บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)  

19 BIGC  บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  

20 BJC  บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)  

21 BROCK  บริษัท บานร็อคการเดน จํากัด (มหาชน)  

22 BWG  บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)   

23 CCET  บริษัท แคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

24 CENTEL  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  

25 CFRESH  บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  
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ลาํดับที ่ ช่ือย่อ ช่ือเต็ม 

26 CI  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน)  

27 CNT  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)  

28 CPALL  บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  

29 CPF  บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)  

30 CPN  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

31 CSC  บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)  

32 CSL  บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)  

33 CSP  บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  

34 CTW  บริษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบ้ิล จํากัด (มหาชน)  

35 DCC  บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด (มหาชน)  

36 DCON  บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน)  

37 DELTA  บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

38 DRT  บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)  

39 DTAC  บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  

40 DTC  บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  

41 EASON  บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน)  

42 EASTW  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)  

43 EGCO  บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)  

44 EIC  บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  

45 EMC  บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน)  

46 EPCO  บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน)  

47 ERAWAN  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)  

48 FE  บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)  

49 FMT  บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)  

50 FORTH  บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

51 GC  บริษัท โกลบอล คอนเน็คช่ันส จํากัด (มหาชน)  
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ลาํดับที ่ ช่ือย่อ ช่ือเต็ม 

52 GENCO  บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน)  

53 GFPT  บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)  

54 GL  บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)  

55 GLOW  บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)  

56 GRAMMY  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน)  

57 GSTEEL  บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)  

58 HEMRAJ  บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน)  

59 HMPRO  บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  

60 HTC  บริษัท หาดทิพย จํากัด (มหาชน)  

61 ICC  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  

62 IFEC  บริษัท อินเตอร ฟารอีสท วิศวการ จํากัด (มหาชน)  

63 INOX  บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)  

64 IRP  บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน)  

65 IRPC  บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

66 JTS  บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)  

67 JUTHA  บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)  

68 KC  บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)  

69 KCAR  บริษัท กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส จํากัด (มหาชน)  

70 KDH  บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)  

71 KH  บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน)  

72 KSL  บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)  

73 KTC  บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

74 KWC  บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)  

75 KYE  บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)  

76 LALIN  บริษัท ลลิล พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)  

77 LANNA  บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)  
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ลาํดับที ่ ช่ือย่อ ช่ือเต็ม 

78 LH  บริษัทแลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)  

79 LPN  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  

80 LST  บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

81 LTX  บริษัท ลัคกี้เท็คซ (ไทย) จํากัด (มหาชน)  

82 M-CHAI  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)  

83 MAJOR  บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  

84 MAKRO  บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)  

85 MATI  บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)  

86 MBK  บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)  

87 MCOT  บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)  

88 MDX  บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)  

89 MEDIAS  บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน)  

90 METCO  บริษัท มูราโมโต อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

91 MFEC  บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)  

92 MIDA  บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)  

93 MINOR  บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

94 MINT  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

95 MJD  บริษัท เมเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  

96 MK  บริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน)  

97 ML  บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  

98 MLINK  บริษัท เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

99 NEP  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  

100 NNCL  บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน)  

101 NOBLE  บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  

102 OCC  บริษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน)  

103 OGC  บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)  
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ลาํดับที ่ ช่ือย่อ ช่ือเต็ม 

104 OISHI  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)  

105 P-FCB  บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)  

106 PB  บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร่ี จํากัด (มหาชน)  

107 PDI  บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)  

108 PE  บริษัท พรีเมียรเอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน)   

109 PERM  บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)  

110 PF  บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)  

111 PL  บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  

112 PLE  บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน)  

113 POST  บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)  

114 PRANDA  บริษัท แพรนดา จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน)  

115 PRG  บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)  

116 PRIN  บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)  

117 PS  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  

118 PSL  บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)  

119 PT  บริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

120 PTL  บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

121 PTTCH  บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  

122 PTTEP  บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

123 QH  บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน)  

124 RAM  บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  

125 RANCH  บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)  

126 RATCH  บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  

127 RCL  บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)  

128 ROBINS  บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน)  

129 ROCK  บริษัท รอกเวิธ จํากัด (มหาชน)  
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ลาํดับที ่ ช่ือย่อ ช่ือเต็ม 

130 ROJANA  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  

131 RPC  บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน)  

132 S&P  บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  

133 SAMART  บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

134 SAMCO  บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)  

135 SAMTEL  บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)  

136 SAT  บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

137 SC  บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

138 SCC  บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  

139 SCCC  บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)  

140 SCG  บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  

141 SE-ED  บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  

142 SEAFCO  บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)  

143 SF  บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  

144 SHIN  บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

145 SIM  บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน)  

146 SINGHA  บริษัท สิงห พาราเทค จํากัด (มหาชน)  

147 SIRI  บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)  

148 SITHAI  บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)  

149 SKR  บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)  

150 SMIT  บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากัด (มหาชน)  

151 SMPC  บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)  

152 SNC  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน)  

153 SPACK  บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พร้ินท จํากัด (มหาชน)  

154 SPALI  บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)  

155 SPC  บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)  
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ลาํดับที ่ ช่ือย่อ ช่ือเต็ม 

156 SPG  บริษัท สยามภัณฑกรุป จํากัด (มหาชน)  

157 SPI  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  

158 SPPT  บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

159 SSF  บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) 

160 SST  บริษัท ทรัพยศรีไทยคลังสินคา จํากัด (มหาชน)  

161 STANLY  บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  

162 SUC  บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)  

163 SVH  บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)  

164 SVI  บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)  

165 SVOA  บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)  

166 TASCO  บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)  

167 TCB  บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  

168 TCCC  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)  

169 TCJ  บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จํากัด (มหาชน)  

170 TCMC  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน)  

171 TCOAT  บริษัท อุตสาหกรรมผาเคลือบพลาสติกไทย จํากัด (มหาชน)  

172 TCP  บริษัท ไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)  

173 TEAM  บริษัท ทีมพรีซิช่ัน จํากัด (มหาชน)  

174 TF  บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)  

175 TFD  บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  

176 THAI  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  

177 THANI  บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  

178 TICON  บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)  

179 TIPCO  บริษัท ทิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

180 TIW  บริษัท ไทยแลนดไอออนเวิคส จํากัด (มหาชน)  

181 TKS  บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  
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ลาํดับที ่ ช่ือย่อ ช่ือเต็ม 

182 TKT  บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  

183 TLUXE  บริษัท ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)  

184 TMD  บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)  

185 TNITY  บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  

186 TNL  บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)  

187 TNPC  บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน)  

188 TOP  บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)  

189 TPA  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)  

190 TPC  บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)  

191 TPCORP  บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน)  

192 TPIPL  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)  

193 TPP  บริษัท ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ จํากัด (มหาชน)  

194 TR  บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)  

195 TSC  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)  

196 TSTE  บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)  

197 TSTH  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

198 TTA  บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  

199 TUCC  บริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  

200 TUF  บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน)  

201 TVO  บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)  

202 TWP  บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)  

203 TWZ  บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

204 UP  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน)  

205 UPF  บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน)  

206 UST  บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จํากัด (มหาชน)  

207 UTP  บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จํากัด (มหาชน)  
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208 UV  บริษัท ยูนิ เวนเจอร จํากัด (มหาชน)  

209 VARO  บริษัท วโรปกรณ จํากัด (มหาชน)  

210 VIBHA  บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)  

211 VNG  บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)  

212 VNT  บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)  

213 WG  บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน)  

214 BMCL  บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

215 CCP  บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน)  

216 CPICO  บริษัท เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ จํากัด (มหาชน)  

217 CWT  บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุป จํากัด (มหาชน)  

218 DAIDO  บริษัท ไดโดมอน กรุป จํากัด (มหาชน)  

219 DISTAR  บริษัท ไดสตาร อิเลคทริก คอรเปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

220 F&D  บริษัท ฟูดแอนดดร๊ิงส จํากัด (มหาชน)  

221 GJS  บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)  

222 MATCH  บริษัท แม็ทช่ิง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน)  

223 N-PARK  บริษัท แนเชอรัล พารค จํากัด (มหาชน)  

224 NMG  บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  

225 NPK  บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จํากัด (มหาชน)  

226 NWR  บริษัทเนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน)  

227 POMPUI  บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกวางไพศาล จํากัด (มหาชน)  

228 POWER  บริษัท เพาเวอร-พี จํากัด (มหาชน)  

229 SAFARI  บริษัท ซาฟารีเวิลด จํากัด (มหาชน)  

230 SMC  บริษัท เอสเอ็มซี มอเตอรส จํากัด (มหาชน)  

231 SSE  บริษัท ซันไชน คอรเปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

232 STHAI  บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน)  

233 TDT  บริษัท ไทยเกรียง กรุป จํากัด (มหาชน)  
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234 TFI  บริษัท ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน)  

235 TGCI  บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทร่ี จํากัด (มหาชน)  

236 TRS  บริษัท ตรังผลิตภัณฑอาหารทะเล จํากัด (มหาชน)  

237 TT&T  บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)  

238 TTL  บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  
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อตัราส่วนทางการเงิน 

อัตราสวนทางการเงิน ( Financial Ratio) สามารถแบงออกเปนประเภทได 5 ประเภท 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1.อัตราสวนวัดสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน ( Liquidity Ratio) อัตราสวน

ประเภทนี้ใชวิเคราะหความคลองตัวทางการเงินในระยะส้ัน แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ

บริหารสภาพคลองของธุรกิจใหสามารถดําเนินไปไดตามวงจรการดําเนินงานปกติและสามารถ

ชําระหนี้สินระยะส้ันอันเกิดจากการดําเนินงานไดทันเวลา ธุรกิจท่ีมีสภาพคลองทางการเงินท่ีดียอม

ช้ีใหเห็นวาสามารถดําเนินธุรกิจไปไดอยางตอเนื่องโดยไมติดขัด อัตราสวนท่ีอยูในกลุมนี้ ไดแก 

  1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม ( Net working Capital to Total 

Assets Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนท่ีใชในการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน โดยแสดงให

เห็นถึงสัดสวนของมูลคาสินทรัพยหมุนเวียนหลังจากการชําระหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม มี

สูตรดังนี้ 

 

 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม = สินทรัพยหมุนเวียน – หนี้สินหมุนเวียน 

                          สินทรัพยรวม 

 

  ในการตีความอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม หากคาท่ีไดมีคาสูง 

แสดงวา กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนมากเพียงพอท่ีจะชําระคาใชจายอ่ืนท่ีนอกเหนือจากหนี้สิน

หมุนเวียน เชน จายดอกเบ้ีย เงินปนผล เปนตน ถาคาท่ีไดมีคาต่ําแตไมถึงกับติดลบ แสดงวากิจการมี

เงินทุนหมุนเวียนนอยแตก็ยังสามารถชําระหนี้สินระยะส้ันได แตหากคาท่ีไดติดลบ  แสดงวากิจการ

ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน ไมมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอท่ีจะชําระหนี้สินระยะส้ัน 

  1.2 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนท่ีแสดง

ใหเห็นถึงสภาพคลองของกิจการในระยะส้ัน โดยพิจารณาถึงความสาม ารถของกิจการในการแปลง

สภาพสินทรัพยหมุนเวียนใหกลายเปนเงินสดไดเพียงพอและทันตอการชําระหนี้สินระยะส้ัน ซ่ึง

ช้ีใหเห็นถึงฐานะทางการเงินระยะส้ัน โดยมีสูตรคํานวณดังนี ้

 

 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน = สิทรัพยหมุนเวียน 

            หนี้สินหมุนเวียน 
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   ในการตีความอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน หากคาท่ีไดเกิน 1 แสดงวากิจการมี

สภาพคลองทางการเงินท่ีดี คานี้ยิ่งมีคามากเทาใดก็ยิ่งสะทอนใหเห็นถึงความคลองตัวทางการเงินท่ี

มีมากเทานั้น แตถาหากคาท่ีไดต่ํากวา 1 แสดงวากิจการกําลังประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน 

นั่นคือ กิจการไมสามารถแปลงสภาพสินทรัพยหมุนเวียนใหกลายเปนเงินสดเพื่อชําระหนี้สินระยะ

ส้ันไดทันเวลา 

  1.3 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง (Acid Test Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวน

ท่ีแสดงใหเห็นถึงสภาพคลองของกิจการ โดยพิจารณาถึงเงินสดและสินทรัพยท่ีสามารถแปลงสภาพ

ใหเปนเงินสดไดเพียงพอและทันตอการชําระหนี้สินระยะส้ัน โดยมีสูตรคํานวณดังนี ้

 

 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง = สินทรัพยหมุนเวียน – สินคาคงคลัง  

      หนี้สินหมุนเวียน  

 

 ในการตีความอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง หากคาท่ีไดมีคาสูง แสดงวากิจการมี

สินทรัพยสภาพคลองมากเพียงพอท่ีจะชําระหนี้สินหมุนเวียน ถาคาท่ีไดมีคาต่ําแตไมถึงกับติดลบ 

แสดงวากิจการมีสินทรัพยสภาพคลองนอย แตก็ยังสามารถชําระหนี้สินระยะส้ันได แตหากคาท่ีได

ติดลบ แสดงวากิจการประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน ไมมีสินทรัพยสภาพคลองเพียงพอท่ีจะ

ชําระหนี้สินระยะส้ันได 

2.อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Activity Ratio) ไดแก 

  2.1 อัตราสวนยอดขายตอสินทรัพยรวม (Sales to Total Asset Ratio) อัตราสวนนี้

เปนการแสดงถึงความสามารถในการบริหารสินทรัพยท่ีมีอยู เพื่อใชสรางรายไดหลักใหเกิดข้ึนใน

องคกร ซ่ึงถือไดวาเปนการวัดประสิทธิภาพของการลงทุนโดยรวม หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะพิจารณา

ไดวา เปนการแสดงถึงความสามารถของผูบริหารองคกร วาเม่ือเทียบกับคูแขงขันอุตสาหกรรมแลว

มีความสามารถในการจัดการลงทุน ซ่ึงอยูในรูปของสินทรัพยตางๆ ขององคกรไดดีเพียงใด โดยมี

สูตรการคํานวณดังนี ้

 

 อัตราสวนยอดขายตอสินทรัพยรวม =     ยอดขาย 

            สินทรัพยรวม 

 

3.อัตราสวนวิเคราะหโครงสรางทางการเงินหรือโครงสรางเงินทุน ( Capital Structure 

Ratio) อัตราสวนประเภทนี้ใชวิเคราะหแหลงเงินทุนของกิจการ วาจะจัดหาเงินทุนมาจากสวนของผู
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ถือหุนหรือกอหนี้สิน แสดงใหเห็นถึงความอยูรอดของกิ จการในระยะยาว โดยเฉพาะเงินทุนระยะ

ยาวซ่ึงประกอบไปดวยหนี้สินระยะยาวและสวนของผูถือหุน ซ่ึงจะบอกถึงความเส่ียงทางการเงิน

ของกิจการ อัตราสวนท่ีอยูในกลุมนี้ไดแก 

  3.1 อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน ( Current 

Liabilities to Total Debt and Equity Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนท่ีแสดงใหเห็นถึงโครงสราง

เงินทุนท่ีเกิดจากการจัดหาเงินจากภายนอกในระยะส้ันวาเปนสัดสวนเทาใดกับโครงสรางเงินทุน

ท้ังหมดของกิจการ และเปนการประเมินภาระผูกพันท่ีกิจการจะตองจายชําระหนี้ในระยะส้ัน โดยมี

สูตรคํานวณดังนี ้

 

 อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียน             =                หนี้สินหมุนเวียน 

      ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน      ยอดรวมหนี้สินและสวนขงผูถือหุน 

 

  ในการตีความอัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หากคาท่ีไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมีความเส่ียงทางการเงินนอย ซ่ึงกิจการสามารถจะชําระหนี้ได

ตามกําหนดเวลา แตหากคาท่ีไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความเส่ียงทางการเงินสูง ซ่ึงกิจการอาจไม

สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา หรือกิจการกําลังประสบปญหาทางดานการเงิน 

  3.2 อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน ( Long 

Term Debt to Total Debt and Equity Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึงโครงสรางเงินทุน

ของกิจการท่ีเกิดจากการจัดหาเงินทุนจากภายนอกในระยะยาววาเปนสัดสวนเทากับโครงสราง

เงินทุนท้ังหมดของกิจการ และเปนการประเมินภาระผูกพันท่ีกิจการจะตองจายชําระหนี้ในระยะ

ยาว โดยมีสูตรคํานวณดังนี ้

 

 อัตราสวนหนี้สินระยะยาว              =                  หนี้สินระยะยาว 

     ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน       ยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 

 

  ในการตีความอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หากคาท่ีไดมีคาต่ําแสดงวากิจการมีความเส่ียงทางการเงินนอย ซ่ึงกิจการสามารถชําระหนี้ไดตาม

กําหนดเวลา แตหากคาท่ีไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความเส่ียงทางการเงินสูง ซ่ึงกิจการอาจไม

สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา หรือกิจการกําลังประสบปญหาทางดานการเงิน 
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  3.3 อัตราสวนหนี้สินรวมตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน ( Total Debt to 

Total Debt and Equity Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึงโครงสรางเงินทุนของกิจการท่ี

เกิดจากการจัดหาเงินทุนในสวนของหนี้สินของกิจการวาเปนสัดสวนเทาใดกับโครงสรางเงินทุน

ท้ังหมดของกิจการ และเปนการประเมินภาระผูกพันท่ีกิจการจะตองจายชําระหนี้สินท้ังหมดของ

กิจการ โดยมีสูตรคํานวณดังนี ้

 

 อัตราสวนหนี้สินรวม                    =                   หนี้สินรวม 

    ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน    ยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 

 

  ในการตีความอัตราสวนหนี้สินรวมตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน หาก

คาท่ีไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมีความเส่ียงทางการเงินนอย ซ่ึงกิจการสามารถชําระหนี้ไดตาม

กําหนดเวลา แตหากคาท่ีไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความเส่ียงทางการเงินสูง ซ่ึงกิจการอาจไม

สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา หรือกิจการกําลังประสบปญหาทางดานการเงิน 

  3.4 อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสินทรัพยสุทธิ (Long Term Debt to Net Assets 

Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึงโครงสรางเงินทุนของกิจการท่ีเกิดจากการจัดหาเงินทุน

จากภายนอกของกิจการวาเปนสัดสวนเทาใดกับสินทรัพยสุทธิของกิจการ และเปนการประเมิน

ภาระผูกพันท่ีกิจการตองจายชําระหนี้ของกิจการ โดยมีสูตรคํานวณดังนี ้

 

 อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสินทรัพยสุทธิ =   หนี้สินระยะยาว 

               สินทรัพยสุทธิ 

 

  ในการตีความอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสินทรัพยสุทธิ หากคาท่ีไดมีคาต่ํา 

แสดงวากิจการมีความเส่ียงทางการเงินนอย ซ่ึงกิจการสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา แตหาก

คาท่ีไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความเส่ียงทางการเงินสูง ซ่ึงกิจการไมอาจสามารถชําระหนี้ไดตาม

กําหนดเวลา หรือกิจการกําลังประสบปญหาทางดานการเงิน 

  3.5 อัตราสวนมูลคาหุนสามัญตอหนี้สินรวม เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึงความเส่ียง

อันอาจจะเกิดข้ึนจากภาระผูกพันขององคกร โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้

 

 อัตรามูลคาหุนสามัญตอหนี้สินรวม =  มูลคาหุนสามัญ 

              หนี้สินรวม 
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4.อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร ( Profitability Ratio) อัตราสวน

ประเภทนี้ใชวิเคราะหผลการดําเนินงานของกิจการ ประสิทธิภาพในการบริหารของฝายบริหารวา

สามารถใชสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดรายไดแกกิจการมากนอยเพียงใด อัตราสวนท่ีอยูในกลุมนี้ไดแก 

  4.1 อัตราสวนกําไรข้ันตนตอยอดขาย ( Gross Profit to Sale Ratio) อัตราสวนนี้

เปนอัตราสวนท่ีแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมตนทุนขายของฝายบริหาร ซ่ึงหมายถึง

ความสามารถในการทํากําไรจากยอดขาย โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้

 

 อัตราสวนกําไรข้ันตนตอยอดขาย =   กําไรข้ันตน 

            ยอดขาย 

 

  ในการตีความอัตราสวนกําไรข้ันตนตอยอดขาย หากคาท่ีไดคาสูง แสดงวากิจการ

มีความสามารถในการทํากําไรข้ันตนจากยอดขายมาก แตหากคาท่ีไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมี

ความสามารถในการทํากําไรข้ันตนตอยอดขายนอย 

    4.2 อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย ( Operation Income to Sale 

Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนท่ีใชในการวิเคราะหความสามารถในการทํากําไรของกิจการ 

แสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพการสรางกําไรของผูบริหาร โดยแสดงใหเห็นถึงสัดสวนของ

กําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้

 

 อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย =   กําไรจากการดําเนินงาน 

                  ยอดขาย 

 

  ในการตีความอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย หากคาท่ีไดมีคาสูง 

แสดงวากิจการมีประสิทธิภาพในการทํากําไรสูง แตหากคาท่ีไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมี

ประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อสรางกําไรต่ํา 

  4.3 อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย ( Return on Assets Ratio) อัตราสวนนี้

เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึงสัดสวนของกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม โดยพิจารณาจากการใชสินทรัพย

ของกิจการท่ีกอใหเกิดกําไรสุทธิ นอกจากนี้ยังใชประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู

บริหารงานไดดวย โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้
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 อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย =      กําไรสุทธิ 

               สินทรัพยรวม 

 

  ในการตีความอัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย หากคาท่ีไดมีคาสูง แสดงวา

ผูบริหารของกิจการมีประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกิจการ แต

หากคาท่ีไดมีคาต่ํา แสดงวาผูบริหารของกิจการไมมีประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกกิจการได 

  4.4 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินไดตอสินทรัพยรวม ( Earning before 

Interest Tax to Total Assets Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพการ

บริหารงานของผูบริหารในการใชสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกิจการ โดยมีสูตรการ

คํานวณดังนี ้

 

 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษี =   กําไรกอดอกเบ้ียและภาษ ี

  ตอสินทรัพยรวม                   สินทรัพยรวม 

 

  ในการตีความอัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินไดตอสินทรัพยรวม หาก

คาท่ีไดมีคาสูง แสดงวาผูบริหารของกิจการมีประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยเพื่อกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกกิจการ แตหากคาท่ีไดมีคาต่ํา แสดงวาผูบริหารของกิจการไมมีประสิทธิภาพใน

การใชสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกิจการได 

  4.5 อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม ( Retained Earnings to Total Asset 

Ratio) อัตราสวนนี้แสดงถึงการสะสมขุมกําลังในการดําเนินธุรกิจหรือเปนการสะสมผลสําเร็จใน

รูปของกําไรจากการดําเนินธุรกิจมาตั้งแตอดีต อาจจะพิจารณาไดอีกอยางหนึ่งก็คือ อายุขององคกร 

กลาวคือ องคกรท่ีมีอายุการดําเนินงานมาตอเนื่องยาวนาน และตองเปนอดีตท่ีมีคุณภาพ หรือ

ประสบความสําเร็จมาตั้งแตในอดีต ก็จะมีอัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวมคอนขางสูง โดยมี

สูตรการคํานวณดังนี ้

 

 อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม =     กําไรสะสม 

                   สินทรัพยรวม 
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5.อัตราสวนวิเคราะหความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี้ ( Coverage 

Ratio) อัตราสวนกลุมนี้ใชวิเคราะหความเพียงพอของกระแสเงินสดท่ีใชในการชําระหนี้สินของ

กิจการ เพื่อใช ในการประเมินความม่ันคงของกิจการท่ีมีตอภาระผูกพัน อัตราสวนท่ีอยูในกลุมนี้

ไดแก 

  5.1 อัตราสวนกําไรสุทธิตอดอกเบ้ียจาย ( Net Income to Interest Expense Ratio) 

อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนท่ีใชในการวิเคราะหความเพียงพอของกําไรสุทธิท่ีใชในการชําระ

ดอกเบ้ียจายของกิจการ แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการชําระดอกเบ้ียจายของกิจการ แสดงให

เห็นถึงความสามารถในการบริหารของผูบริหารในการชําระดอกเบ้ียจาย โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้

 

 อัตราสวนกําไรสุทธิตอดอกเบ้ียจาย =    กําไรสุทธิ 

             ดอกเบ้ียจาย 

 

  ในการตีความอัตราสวนกําไรสุทธิตอดอกเบ้ียจาย หากคาท่ีไดมีคาสูง แสดงวา

กิจการมีกําไรสุทธิเพียงพอในการชําระดอกเบ้ียจายสูง แตหากคาท่ีไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมีความ

เพียงพอของกําไรสุทธิในการชําระดอกเบ้ียจายต่ํา 

   5.2 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดตอดอกเบ้ียจาย ( Earning 

before Interest Tax to Interest Expense Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนท่ีใชในการวิเคราะห

ความสามารถในการชําระดอกเบ้ียจาย แสดงใหเห็นถึงสัดสวนกระแสเงินสดท่ีมีอยูกับภาระหนี้สิน

วามีมากนอยเพียงใด โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้

 

 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษี =   กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษี   

  ตอดอกเบ้ียจาย           ดอกเบ้ียจาย 

 

  ในการตีความอัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินไดตอดอกเบ้ียจาย หากคาท่ี

ไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียจายสูง แตหากคาท่ีไดมีคาต่ํา แสดงวา

กิจการมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียจายต่ํา 

  5.3 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินไดตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผู

ถือหุน ( Earning before Interest Tax to Total Debt and Equity Ratio) เปนอัตราสวนท่ีใชในการ

วิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้สิน แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารงานของ

ผูบริหารในการชําระหนี้สินของกิจการ โดยมีสูตรคํานวณดังนี ้
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 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษี  =    กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินได 

            ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   ยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 

 

  ในการตีความอัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินไดตอยอดรวมหนี้สินและ

สวนของผูถือหุน หากคาท่ีไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความสามารถในการชําระหนี้สินสูง แตหาก

คาท่ีไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมีความสามารถในการชําระหนี้สินต่ํา 

  5.4 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินไดตอหนี้สินรวม ( Earning before 

Interest Tax to Total Debt Ratio) เปนอัตราสวนท่ีใชในการวิเคราะหความสามารถในการชําระ

หนี้สิน แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารในการชําระหนี้สินของกิจการ 

โดนมีสูตรการคํานวณดังนี ้

 

 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษี =   กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินได 

  ตอหนี้สินรวม                หนี้สินรวม 

 

  ในการตีความอัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินไดตอหนี้สินรวม หากคาท่ี

ไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความสามารถในการชําระหนี้สินสูง แตหากคาท่ีไดมีคาต่ํา แสดงวา

กิจการมีความสามารถในการชําระหนี้สินต่ํา 

  5.5 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และรายการตัดจายตอ

ดอกเบ้ียจาย ( Earning before Interest Tax Depreciation and Amortization to Interest Expense 

Ratio) อัตราสวนนี้ใชในการวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ แสดงใหเห็นถึงความสามารถ

ของผูบริหารในการชําระดอกเบ้ียจาย โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้

 

       อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา  =    กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และรายการตัดจาย 

   และรายการตัดจายตอดอกเบี้ยจาย             ดอกเบี้ยจาย 

 

  ในการตีความอัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และรายการ

ตัดจายตอดอกเบ้ียจาย หากคาท่ีไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียจาย

สูง แตหากคาท่ีไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียจายต่ํา 

  5.6 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และรายการตัดจายตอ

หนี้สินรวม ( Earning before Interest Tax Depreciation and Amortization to Total Debt Ratio) 
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อัตราสวนนี้ใชในการวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ

บริหารงานของผูบริหารของผูบริหารในการชําระหนี้สิน โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้

 

       อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา  =    กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และรายการตัดจาย 

    และรายการตัดจายตอหน้ีสินรวม                    หน้ีสินรวม 

 

  ในการตีความอัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และรายการ

ตัดจายตอหนี้สินรวม หากคาท่ีไดมีคาสูงแสดงวา กิจการมีความสามารถในการชําระหนี้สินสูง แต

หากคาท่ีไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมีความสามารถในการชําระหนี้สินต่ํา 
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