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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติ กสจําแนกบริษัทจดทะเบียนที่มีความ
มั่นคงทางการเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลงบการเงิน 3 ป คือ ป 2549 – 2551 จํานวน
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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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บทที่ 1
บทนํา
1.ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ตลาดการเงิน (Financial Market) เปนตลาดกลางที่ทําหนาที่ในการระดมเงินออมจากผู
มีเงินออม โดยออกสินทรัพยทางการเงินตางๆ ที่มีผลตอบแทนเปนการจูงใจและนําเงินออมที่ระดม
มาไดจัดสรรตอไปแกผูลงทุนที่ตองการใชเงินในรูปของการใหสินเชื่อในรูปแบบตางๆ โดยตลาด
การเงินแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1) ตลาดเงิน (Money Market) คือ ตลาดที่ทําหนาที่ในการระดม
เงินทุนระยะสั้นไมเกิน 1 ป โดยอาศัยเครื่องมือเครดิตระยะสั้น เชน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน
เปนตน 2) ตลาดทุน (Capital Market) คือ เปนแหลงระดมเงินทุนระยะยาวเกิน 1 ป โดยผูที่ตองการ
ระดมเงินทุนจะออกตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพยในตลาดทุน เชน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ์
หุนกู พันธบัตรรัฐบาล ตราสารอนุพันธ เปนตน เพื่อขายใหกับประชาชนทั่วไปในตลาดแรก
(Primary Market) โดยมีตลาดรอง ( Secondary Market) ที่ทําหนาที่เปนแหลงกลางที่สงเสริมสภาพ
คลองของหลักทรัพยที่เคยผานการซื้อขายจากตลาดแรก ใหสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือความเปน
เจาของหลักทรัพย และเพื่อชวยสรางความมั่นใจแกผูซื้อหลักทรัพยในตลาดแรกวาจะสามารถขาย
หลักทรัพยนั้น เพื่อเปลี่ยนกลับคืนเปนเงินสดไดเมื่อมีความตองการ และ 3) ตลาดปริวรรตเงินตรา
(Currency Market) เปนแหลงสําหรับซื้อขายเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นหลังจากตลาดเงินและ
ตลาดทุน ซึ่งผูที่ทําหนาที่ซื้อขายตลาดนี้สวนใหญคือ ธนาคารพาณิชย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) เปนตลาดรองที่
จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการ ทําหนาที่ในการกํากับดูแลการชื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน การซื้อขาย
ของบริษัทสมาชิก และการเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียน และทําหนาที่ควบคุมดูแลใหการซื้อขายหลักทรัพยดําเนินไปอยางมีระเบียบ คลองตัว
โปรงใส และยุติธรรม เพื่อสรางความมั่นใจแกผูลงทุนและสงเสริมใหเกิดการระดมเงินออมจาก
ประชาชนไปลงทุนในกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้การ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยเปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงเชนเดียวกับการลงทุนประเภทอื่นๆ แตสิ่งที่
นาสนใจของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ก็คือ อัตราผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนนั้นจะสูงกวา
การลงทุนประเภทอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถหลีกเลี่ยงหรือปองกันการขาดทุนจากระดับอัตราเงินเฟอ
ได แตเนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่ไดรับอยูในระดับสูง ทําใหมีความเสี่ยงสูงดวยเชนกัน
1
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ดังนั้นผูที่ตองการลงทุนในตลาดหลักทรัพย จึงจําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ไดแก 1) ภาพรวมของขอมูลขณะนั้น
เชน ดัชนีราคาหุน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย จํานวนหุนที่มีราคาปดสูงขึ้น ลดลง หรือเทาเดิม
เปนตน 2) ขอมูลเกี่ยวกับหุนรายตัว โดยดูจากราคา อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน อัตราเงินปน
ผลตอบแทน ปริมาณการซื้อขายหุน เปนตน และ 3) ขอมูลปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เชน สภาพ
คลองทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ สภาพเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ เปนตน อยางไรก็ตาม ขอมูลความมั่นคงทางการเงิน ( Financial Stability) ก็เปนปจจัยหนึ่ง
ที่สําคัญในการพิจารณาการลงทุนและเปนดัชนีสะทอนความนาเชื่อถือของบริษัท (ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 2552)
ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เปนปจจัยสําคัญตอความมั่นคงของตลาดหลักทรัพย และสงผลตอความมั่นคงของ
ระบบการเงินของประเทศในภาพรวม ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการวิเคราะหความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนด
เกณฑบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน คือ บริษัทหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว
มีผลกําไรตอเนื่องกัน 3 ปนับถึงปปจจุบัน สวนบริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงิน คือ บริษัท
หลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แลวมีผลการขาดทุนตอเนื่องกัน 3 ปนับถึงปปจจุบัน
ซึ่งมีแนวทางหนึ่งที่นิยมใชในการวิเคราะหถึงความมั่นคงทางการเงิน คือ การจําแนกองคกรทาง
ธุรกิจที่มีความมั่นคงทางการเงินจากอัตราสวนทางการเงิน พบไดในรายงานวิจัยของปราณี นิลกรณ
และคณะ (2550) ประสพชัย พสุนนท และคณะ ( 2550) เปนตน สําหรับอัตราสวนทางการเงินที่ใช
ในการวิเคราะหความมั่นคงทางการเงินมีผูศึกษาไว อาทิ ชุติกาญจน ชํานาญพฤกษา ( 2547) และ
ประสพชัย พสุนนท และคณะ ( 2550) รวมอัตราสวนทางการเงินที่ไดทําการคัดเลือกมาใชในการ
วิเคราะห 5 ตัวแปรจากทั้งหมด 20 ตัวแปร ซึ่งแตกตางจากการทําการศึกษาของสตรีรัตน ไกรออน
(2550) และอาภรณ พัฒนรัชตอดุล ( 2551) กลาวคือ เมื่อพิจารณาแลวเห็นวา มีหลายอัตราสวนที่นํา
กําไรเขามารวมในการคํานวณ ซึ่งอาจไมเหมาะสมหากนํามาใชในการพยากรณเพื่อจําแนกความ
มั่นคงทางการเงิน เนื่องจากเกณฑที่ใชจําแนกความมั่นคงพิจารณาจากการมีกําไรตอเนื่องกัน 3 ป
ดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis : LRA)
2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหความมั่นคงทางการเงินของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส

3
3.ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาความมั่นคงทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2552 จํานวน 550 บริษัท และทําการศึกษาความมั่นคงทางการเงินของกลุมตัวอยาง
จํานวน 238 บริษัท โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้
3.1.1 บริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ที่มีผลประกอบการของบริษัท โดยไดรับกําไรตอเนื่องกัน 3 ป กําหนดเปนบริษัทที่มีความมั่นคง
ทางการเงิน จํานวน 213 บริษัท
3.1.2 บริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงิน คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยที่มีผลประกอบการของบริษัท โดยเกิดการขาดทุนตอเนื่องกัน 3 ป กําหนดเปนบริษัทที่
ไมมีความมั่นคงทางการเงิน จํานวน 25 บริษัท
3.2 ระยะเวลา
การวิจัยนี้ไดศึกษาความมั่นคงทางการเงินและไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทางการเงิน
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2552 โดยได
พิจารณาผลการดําเนินงานยอนหลังเปนเวลา 3 ป ตั้งแต พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 ซึ่งใชขอมูลจากงบ
การเงิน ณ สิ้นปของแตละป
3.3 ตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย คือ อัตราสวนทางการเงินตามแนวทางของชุติกาญจน ชํานาญ
พฤกษา (2547) และประสพชัย พสุนนท และคณะ (2550) จํานวน 5 อัตราสวน
3.4 การรวบรวมขอมูล
การวิจัยนี้มีการเก็บขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ (Secondary data) ดังนี้
3.4.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลผลประกอบการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนระยะเวลา 3
ป คือ พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 จํานวน 550 บริษัท เพื่อนํามาแยกเปนกลุมบริษัทที่มีความมั่นคง
ทางการเงิน และกลุมบริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงิน
3.4.2 เก็บรวบรวมขอมูลงบการเงินจากเว็บไซดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซึ่งไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของ
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แตละป ( 2549 – 2551) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ตองการ
ทําการศึกษาความมั่นคงทางการเงินจํานวน 238 บริษัท
4.ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย เปนอัตราสวนทางการเงินจํานวน 5 อัตราสวนของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 238 บริษัท ซึ่งไดจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของวา
เปนอัตราสวนที่มีผลตอฐานะทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน และความนาเชื่อถือของธุรกิจ มี
ดังนี้
4.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
4.2 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
4.3 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง
4.4 อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
4.5 อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
5.ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนในการทําวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
5.1 เก็บรวบรวมผลประกอบการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 รวม 3 ป เพื่อนํามาแบงกลุมบริษัทที่มีความมั่นคงและ
ไมมีความมั่นคงทางการเงิน
5.2 ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดอัตราสวน
ทางการเงินที่ใชในการวิเคราะห
5.3 เก็บรวบรวมขอมูลทางการเงิน ซึ่งประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสดของบริษัทที่ทําการศึกษา เพื่อนําขอมูลในงบการเงินมาคํานวณอัตราสวนทางการเงิน
5.4 นําผลจากการคํานวณอัตราสวนทางการเงินของกลุมบริษัทตัวอยางที่ได มาทําการ
วิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Excel และโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS และทําการ
สรุปผลการวิจัย
6.ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
6.1 ผูที่กําลังตัดสินใจลงทุนสามารถนําอัตราสวนทางการเงินที่ไดมีการวิเคราะหขอมูล
ทางการเงินแลว มาประกอบการตัดสินใจลงทุน เพื่อพิจารณาวาบริษัทที่ตองการรวมลงทุนดวยนั้น
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เปนบริษัทที่มีความมั่นคงหรือไมมีความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งเปนเครื่องมือที่สามารถชวยลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได
6.2 ผูลงทุนในบริษัทตางๆ สามารถพิจารณาความมั่นคงทางการเงินของบริษัทที่รวม
ลงทุนได ซึ่งจะทําใหทราบถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทนั้นๆ หากบริษัทนั้นไมมีความ
มั่นคงทางการเงิน ผูลงทุนก็สามารถหาวิธีการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได โดยไมกอใหเกิดการ
ขาดทุนเปนจํานวนมาก
6.2 ผูบริหารสามารถนําผลการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินไปพิจารณาความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทได
ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาบริษัทใหมี
ประสิทธิภาพตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและจําแนกบริษัทจดทะเบียนที่มีความมั่นคง
ทางการเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ซึ่งตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตลาดรองที่จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการ ทําหนาที่เปนศูนยกลางการ
ซื้อขายหลักทรัพยในการเชื่อมตอระหวางผูที่มีเงินออมและผูตองการเงินทุน อีกทั้งยังสงเสริมให
เกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยรวม โดยการวิจัยนี้ไดนําขอมูลอัตราสวนทางการเงินจากงานวิจัยที่เกี่ยวของจํานวน 5
อัตราสวนมาใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อศึกษาความมั่นคงทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จึงมีความจําเปนในการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ โดยแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สวนที่ 2 อัตราสวนทางการเงิน
สวนที่ 3 การตรวจสอบคาผิดปกติ
สวนที่ 4 การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส
สวนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
1.1 ประวัติความเปนมาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตลาดทุนไทยยุคใหม มีจุดเริ่มตนจากการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) เพื่อรองรับการเติบโตและสงเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตอมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2510 - 2514) ไดเสนอใหมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพยที่มีระบบระเบียบขึ้นเปนครั้งแรก โดยเนนให
มีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงระดมเงินทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศ พัฒนาการของตลาดทุนของไทยในยุคใหมนั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 ยุค เริ่มจาก
“ตลาดหุนกรุงเทพ” (Bangkok Stock Exchange) ซึ่งเปนองคกรเอกชน และตอมาเปน “ตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทย” ภายใตชื่อภาษาอังกฤษวา “The Securities Exchange of Thailand”
(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2552)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) เปนตลาด
หลักทรัพยของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.
2517 อยูภายใตการกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) เปดทําการซื้อขายขึ้นอยางเปนทางการครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน 2518 (ชื่อภาษาอังกฤษ
ขณะนั้นคือ The Securities Exchange of Thailand) และไดเปลี่ยนชื่อเปน “The Stock Exchange of
Thailand” (SET) เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 ซึ่งตลาดหลักทรัพยทําหนาที่เปนตลาดรอง เพื่อ
แลกเปลี่ยนซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารทุนของบริษัทที่ขึ้นทะเบียนไว และเพื่อใหสามารถระดม
เงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะไดโดยสะดวก ปจจุบันการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย อยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยมีการกําหนด
พันธกิจใหเปนศูนยกลางและทางเลือกหลักของผูลงทุนและผูระดมทุน เพื่อสรางความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ ดวยการจัดใหมีตราสารและบริการทางการเงินครบวงจร และมีระบบที่นาเชื่อถือและ
เขาถึงไดงาย และกําหนดวิสัยทัศนใหเปนตลาดทุนที่ไดรับการยอมรับและมีความนาเชื่อถือ พรอม
พรั่งดวยทีมงานที่มีความสามารถ มุงมั่นในการสรางสรรคสินคาและบริการที่ทันสมัยและมีสภาพ
คลอง เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา ผูที่เกี่ยวของ และสังคม
1.2 โครงสรางการกํากับดูแลตลาดทุน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหการดําเนินงาน
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยูภายใตการกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และกําหนดอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนผูกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
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กระทรวงการคลัง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
ตลาดแรก

ตลาดรอง

ผูประกอบ
ธุรกิจ

กลุมตลาดหลักทรัพยและบริษัทในเครือ
ภาพที่ 1 โครงสรางกํากับดูแลตลาดทุน
ทีม่ า : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ภาพรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2552)
1.2.1 ตลาดแรก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) ทําหนาที่กํากับและ
ดูแลตลาดแรก
โดยบริษัทใดที่ตองการออกหลักทรัพยใหมเสนอขายหุนตอประชาชนครั้งแรก
(Initial Public Offering) หรือเสนอขายหลักทรัพยอื่นๆ แกประชาชน ตองขออนุมัติจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และดําเนินการตามเกณฑที่กําหนด
จากนั้นคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะตองตรวจสอบสถานะทางการเงิน
และการดําเนินงานของบริษัทนั้นกอนที่จะอนุมัติใหบริษัททําการออกหลักทรัพยขายแกประชาชน
ได
1.2.2 ตลาดรอง
หลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนครั้งแรก
หลักทรัพยจะสามารถทําการซื้อ
ขายในตลาดรองไดก็ตอเมื่อผูออกหลักทรัพยนั้นไดยื่นคําขอ และไดรับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแลว (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2552)
1.3 บทบาทตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 ตลาดหลักทรัพยมีบทบาทสําคัญ ดังนี้
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1.3.1 ทําหนาที่เปนศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน และพัฒนาระบบ
ตางๆ ที่จําเปนเพื่ออํานวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย
1.3.2 ดําเนินธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพย เชน การทําหนาที่เปน
สํานักหักบัญชี (Clearing House) ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย หรือกิจกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
1.3.3 การดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
1.4 บทบาทและหนาที่ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
วัตถุประสงคที่สําคัญในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ก็เพื่อใหเปน
ศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพทั้งในดานดานดําเนินงาน (Operation Efficiency)
และดานการเผยแพรขอมูลขาวสาร (Information Efficiency) มีความยุติธรรมและมีความเปน
มาตรฐานสากล อันจะเปนการสงเสริมใหเกิดการออมและระดมทุนภายในประเทศอันจะเปน
รากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศและนับวาเปนแนวทางหนึ่งในการดําเนินเปาหมายทาง
เศรษฐกิจ โดยบทบาทหลักๆ ของตลาดหลักทรัพยไดแก
1.4.1 การสงเสริมการออมและการระดมทุน สําหรับบทบาทในดานนี้เปนการ
พิจารณาวาตลาดหลักทรัพยเปนแหลงที่กอใหเกิดการออกหลักทรัพยใหมมาสูสาธารณชน ทําใหผูมี
ความตองการเงินทุนและผูที่ตองการลงทุนไดมาทําการซื้อขายกัน ทั้งนี้หลักทรัพยที่มีอยูในตลาดทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพก็เปนตัววัดพัฒนาการไดอยางหนึ่ง ซึ่งตราสารที่มีการระดมทุนนั้นมี
ระยะเวลายาวนานกวา 1 ป เงินทุนที่มีการระดมไดก็จะนําไปสูการลงทุนในภาคธุรกิจ เกิดการจาง
งานที่มากขึ้น ในแงของผูลงทุนก็สามารถใชการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเปนชองทางหนึ่งในการ
ลงทุน ซึ่งในการลงทุนนั้นจะใหผลตอบแทนในรูปสวนเกินมูลคาหุนและเงินปนผลที่จะไดจาก
หลักทรัพยเหลานั้น หนาที่ในขอแรกนี้อาจพิจารณาในมุมมองของการที่ตลาดหลักทรัพยที่มีการ
ออกหลักทรัพยใหมเปนตลาดแรกในการระดมทุน (Primary Market)
1.4.2 การสรางสภาพคลอง เปนผลดีอีกประการในการเกิดตลาดหลักทรัพย เพราะ
หากการระดมทุนกระทําเพียงในตลาดแรกเพียงอยางเดียวโดยไมมีตลาดรอง (Secondary Market)
ในการรองรับ การซื้อขายสินทรัพยเหลานั้นก็จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนไดอยางยากลําบาก ซึ่งตรง
จุดนี้จะไมสงผลดีในลักษณะที่บริษัทจะออกหลักทรัพยแลว หาผูซื้อไดยากเพราะไมมีความมั่นใจวา
หลักทรัพยเหลานั้นจะมีมูลคาที่สูงขึ้นหรือลดลง
และอาจไมสามารถทําการเปลี่ยนมือไดอยาง
รวดเร็ว ดังนั้นการมีตลาดรองชวยทําใหเกิดสภาพคลองในการซื้อขายเปลี่ยนมือในหลักทรัพยและ
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ทําใหผูตองการระดมทุนกับผูตองการลงทุนสามารถทําตามวัตถุประสงคที่แตละฝายตองการไดงาย
ขึ้น
1.4.3 การเปนตัวชวยในการปรับโครงสรางทางธุรกิจ ในประเด็นนี้อาจเปน
ลักษณะทางการเงินที่มีความสําคัญตอภาคธุรกิจ นั่นคือ มูลคาของกิจการจะมีคามากที่สุดหาก
กิจการมีการเลือกใชโครงสรางทางการเงินอยางเหมาะสม ซึ่งโครงสรางทางการเงินในที่นี้หมายถึง
สภาวะความเปนหนี้สินตอความเปนเจาของที่อาจวัดโดยอัตราสวนระหวาง หนี้สินตอสวนผูถือหุน
(Debt to Equity Ratio) ซึ่งในการจัดหาเงินทุนโดยใชหนี้สินนั้นก็เปนเรื่องเกี่ยวกับระบบสถาบัน
การเงินในสวนของธนาคารพาณิชยที่ทําการปลอยสินเชื่อใหกับภาคธุรกิจหรืออาจเปนตราสารหนี้ที่
บริษัทออกสูสาธารณชน ในขณะที่สวนของผูถือหุนในแงการระดมเงินทุนจากการออกหุนทุนก็
เปนบทบาททางตรงที่ตลาดหลักทรัพยเขามามีสวนเกี่ยวของ นอกจากนี้การที่บริษัทสามารถที่จะ
ระดมทุนไดเปนระยะๆ
ตามแผนการขยายตัวทางธุรกิจและสภาพหรือชองทางการลงทุนที่
เหมาะสม ตลอดจนผูระดมทุนสามารถจะเลือกใชตราสารไดอยางเหมาะสมเพื่อใหธุรกิจมีการ
เจริญเติบโตและมีความมั่นคง ก็ยอมเปนผลดีตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปนบทบาทหลักประการ
หนึ่งของตลาดที่มีตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.4.4 เปนแหลงกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพยอยางมีระเบียบ ในการ
ดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย นั้น ความเปนระเบียบของการซื้อขายตลอดจนความยุติธรรมใน
การซื้อขายหรือการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเกิดความเทาเทียมกันใหแกสมาชิกที่อยูในตลาด โดยที่
การซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพยเปนไปตามอุปสงคและอุปทานของตลาดในชวงระยะเวลา
หนึ่งๆ ซึ่งการเปนแหลงกลางในการซื้อขายตลาดก็จําเปนตองมีระบบที่เปนมาตรฐานในการรับและ
ชําระราคา และตองมีระบบปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานและมีระบบ
ตรวจสอบการกระทําอันมิชอบไดรวดเร็วและถูกตอง
1.4.5 การสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของกิจการ เปนขอดีอีก
ประการในการเกิดตลาดหลักทรัพย เพราะการลงทุนในหุนสามัญนั้นใหผลที่ตามมาก็คือการรวม
เปนเจาของกิจการรวมกับผูถือหุนรายอื่นตามสัดสวนของหุนที่มีอยู การมีตลาดทําใหผูลงทุน
สามารถที่จะเลือกการลงทุนในอุตสาหกรรมตางๆ ที่ไดตามเปาหมายที่ตองการ เปนการสนับสนุน
ใหคนรวมเปนเจาของกิจการในประเทศ อันจะเปนการสงผลดีตอการขยายตัวในทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว
1.4.6 ใหความคุมครองผลประโยชนแกบุคคลที่เกี่ยวของในตลาดหลักทรัพย การ
ใหความคุมครองนั้นเปนการใหความคุมครองในดานการใหขอมูลที่เปนประโยชนตามความจําเปน
และความเหมาะสม ราคาที่เกิดขึ้นในการซื้อขายจึงเปนราคาที่เปนธรรม และตลาดยังคงตองมีการ
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สอดสองดูแลการกระทําอันกอใหเกิดผลเสียตอตลาดและผูลงทุนตางๆ เชน ในกรณีการสรางราคา
อันเปนเท็จหรือการปนหุน การใชประโยชนในทางที่ผิดจากขอมูลวงใน เปนตน และการมีระบบ
สัญญาณเตือนภัยที่เหมาะสม
1.4.7 การสรางขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอระบบภาคเศรษฐกิจ การที่
กิจการจะเขามาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจําตองทําตามกฎระเบียบตางๆ ที่ตลาด
หลักทรัพยไดกําหนด รวมถึงการสงขอมูลเกี่ยวกับบริษัท รายงานทางการเงิน และขอมูลอื่นๆ ตามที่
ตลาดหลักทรัพย กําหนดใหสงตามเวลาที่กําหนด ซึ่งขอมูลสวนนี้หากเปนกิจการที่ไมไดอยูใน
ตลาดหลักทรัพยการเขาถึงก็จะทําไดยากกวา และขอมูลขาวสารเหลานี้ก็สามารถใชเปนเครื่องมือใน
การตัดสินใจการลงทุนสําหรับผูที่ลงทุน และสามารถทําใหบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบ
สถานภาพของกิจการ ความถูกตองโปรงใสในการดําเนินงานของผูบริหารกิจการได
1.4.8 ขยายฐานภาษีใหกับภาครัฐบาล ขอนี้เปนผลมาจากการที่ขอมูลที่ไหลเวียน
อยูในตลาดหลักทรัพยเปนขอมูลที่มีคุณภาพและถูกกลัน่ กรองมาในระดับหนึ่งและมีการตรวจสอบ
จากหลายๆ ฝาย จึงทําใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับกิจการมีความถูกตอง ซึ่งสามารถทําใหรัฐสามารถ
จัดเก็บภาษีไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย และการทําธุรกรรมบางอยางทําใหเกิดผลรายไดที่ทําใหรัฐ
สามารถใชเปนฐานภาษีได ซึ่งก็เปนบทบาทที่มีความสําคัญอีกประการของตลาดหลักทรัพย
1.4.9 การเปนดัชนีชี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เปนที่ทราบกันอยาง
กวางขวางวาการกลาวถึงความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ
การพัฒนาในดานเงินทุน
โดยเฉพาะตลาดหลักทรัพยจะเปนดัชนีชี้วัดความเจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มี
ความสําคัญอีกดัชนีหนึ่ง นอกจากนี้หากพิจาณาวาการที่ตลาด หลักทรัพย มีความเจริญเติบโตอาจ
เปนสัญญาณบางประการที่ชี้วาภาคธุรกิจมีความเติบโตดวย (ศุภชัย ศรีสุชาติ 2552)
1.5 ลักษณะการดําเนินงาน
1.5.1 เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2517
1.5.2 ทําหนาที่สงเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และเปนศูนยกลางในการซื้อขายหลักทรัพยและใหบริการที่เกี่ยวของ โดยไม
นําผลกําไรมาแบงปนกัน
1.5.3 สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของกิจการธุรกิจและ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ
1.5.4 เริ่มเปดทําการซื้อขายหลักทรัพยเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518
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พ.ศ. 2535

1.5.5 ปจจุบันดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

1.5.6 การดําเนินงานหลัก ไดแก การรับหลักทรัพยจดทะเบียนและดูแลการเปดเผย
ขอมูลของบริษัทจดทะเบียน การซื้อขายหลักทรัพยและการกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย การ
กํากับดูแลบริษัทสมาชิกสวนที่เกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพย ตลอดจนถึงการเผยแพรขอมูล
และการสงเสริมความรูใหแกผูลงทุน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2552)
2. อัตราส่ วนทางการเงิน
2.1 ความหมายของอัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนทางการเงิน ( Financial Ratio) เปนเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่ใช
เปรียบเทียบระหวางรายงานการเงินที่เกี่ยวของกันจากงบการเงิน หรือเปรียบเทียบขอมูลตัวเลขใน
งบการเงิน ซึ่งไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบ กระแสเงินสด ตั้งแต 2 ขอมูลที่เกี่ยวของกันหรือ
มีความสัมพันธกันเพื่อหาอัตราสวนหรือรอยละ ความสัมพันธระหวางรายการอาจเปนรายการในงบ
เดียวกันหรือตางงบที่อยูในชวงเวลาเดียวกันก็ได เชน เปรียบเทียบรายการในงบดุลดวยกันหรืองบ
กําไรขาดทุนดวยกัน หรือเปรียบเทียบรายการในงบ ดุลกับงบกําไรขาดทุนที่อยูในชวงเวลาเดียวกัน
เปนตน แลวทําใหตีความหมายของงบการเงินนั้นได ซึ่งตัวเลขที่ไดสามารถที่จะสื่อไปถึงธุรกิจวา
ธุรกิจนั้นมีผลประกอบการที่ดีหรือไมดีอยางไร มีปญหาที่ธุรกิจควรจะแกไขตรงจุดใดบางอย างไร
ซึ่งถาหากวามีการตัดสินใจลงทุนบนขอมูลเหลานี้ ก็จะเปนทางหนึ่งที่ชวยใหลดความเสี่ยงจากการ
ขาดทุนได ดังนั้นการวิเคราะหโดยใชอัตราสวนทางการเงิน ทําใหสามารถวิเคราะห งบการเงินได
ประโยชนมากขึ้น โดยอาจนําอัตราสวนทางการเงินที่ไดของบริษัทหนึ่งไปเปรียบเทียบกับอีกบริษัท
หนึ่ง หรืออาจนําไปเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม หรือกับอัตราสวนของบริษัทนั้นๆ ใน
อดีตได จึงนับวาการวิเคราะหงบการเงินเปนขอมูลพื้น ฐานที่นําไปใชเพื่อคาดการณแนวโนมของ
ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริษัทนั้นๆ ซึ่งจะทําใหการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพยของผูลงทุนเปนไปอยางมีหลักเกณฑและถูกตองแมนยํามากขึ้น
2.2 ประโยชนของการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
2.2.1 ทําใหทราบถึงสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน โดยพิจารณาวา
ธุรกิจสามารถบริหารสภาพคลองของธุรกิจใหสามารถดําเนินงานไปไดตามปกติ และมี
ความสามารถในการชําระหนี้สินระยะสั้นที่เกิดจากการดําเนินงานไดทันเวลา ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอผูลงทุน ผูบริหาร และเจาหนี้ที่ตองการขอมูลประกอบการตัดสินใจ
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2.2.2 ทําใหทราบถึงความสามารถในการใชสินทรัพยของบริษัท ซึ่งแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานหรือความสามารถในการบริหารสินทรัพยที่มีอยู ประเภทสินทรัพย
หมุนเวียนและสินทรัพยถาวร เชน ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยรวมและประสิทธิภาพในการใช
สินทรัพยถาวร ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอผูลงทุน ผูบริหาร และเจาหนี้
2.2.3 ทําใหทราบถึงโครงสรางทางการเงินหรือโครงสรางเงินทุน วาแหลงเงินทุน
ของกิจการนั้นมาจากเงินทุนที่ไดมาจากสวนของผูถือหุนหรือการกอหนี้สิน และแสดงใหเห็นถึง
ความอยูรอดของกิจการในระยะยาว ซึ่งจะบอกถึงความเสี่ยงทางการเงินของกิจการนั้น
2.2.4
ทําใหทราบถึงความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจและแนวโนมใน
อนาคต ซึ่งจะเปนตัวชี้ถึงโอกาสที่ผูลงทุนจะสามารถทํากําไรในอนาคตจากการลงทุนในหุนของ
บริษัท รวมทั้งทราบถึงผลการดําเนินงานของกิจการ และประสิทธิภาพในการบริหารของฝาย
บริหารในการใชสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดรายไดแกกิจการ
2.2.5 ทําใหทราบถึงความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี้ของกิจการ
เพื่อใชในการประเมินความมั่นคงของกิจการที่มีตอภาระผูกพัน และทราบถึงความสามารถในการ
ชําระดอกเบี้ย หนี้สิน และดอกเบี้ยจาย รวมทั้งความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารกิจการ
นั้น
2.3 ประโยชนที่จะไดรับจากขอมูลงบการเงิน
2.3.1 ทําใหทราบวาบริษัทที่จะลงทุนมีความสามารถในการทํากําไรในอดีตเปน
อยางไร ในอนาคตมีแนวโนมจะทํากําไรไดมากขึ้นหรือไม ดังนั้นจึงตองใสใจกับความสามารถใน
การทํากําไรของธุรกิจดวย ซึ่งนั้นหมายถึงผลตอบแทนที่จะไดรับ
2.3.2 ทําใหทราบวามีปญหาทางการเงินหรือไม และถาหากกิจการมีการลมเลิกไป
จะรับไดหรือไม ทรัพยสินที่มีอยูนั้นตองจายชําระคืนใหแกเจาหนี้ทั้งหมดกอน กิจการจึงจะไดรับ
สวนที่เหลือคืน ซึ่งบางครั้งทรัพยสินที่มีอยูหลังจายคืนเจาหนี้แลวอาจจะไมพอจายคืนสวนของ
เจาของ นั่นหมายถึงความเสี่ยงที่ผูเปนเจาของจะไดรับ
2.3.3 ทําใหทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยของบริษัท เชน
ลูกหนี้ของบริษัทมีคุณภาพหรือไม มีการชําระหนี้ตามปกติหรือลาชา ถามีความลาชาบริษัทไดหา
แนวทางในการแกไขหรือไม หรือในการบริหารสินคาคงคลัง มีการเก็บสินคาคงคลังมากเกินความ
จําเปนหรือไม และการที่บริษัทสามารถเปลี่ยนสินคาใหเปนเงินสดไดเร็ว ธุรกิจจะมีเงินทุน
หมุนเวียนไปหาผลประโยชนไดเร็วถือวามีประสิทธิภาพ การบริหารสินทรัพยที่ขาดประสิทธิภาพ
จะทําใหธุรกิจเกิดปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินอาจจะตองปดกิจการได เปนตน
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2.4 ประเภทของอัตราสวนทางการเงิน
ในการวิจัยนี้ไดใชอัตราสวนทางการเงิน ( Financial Ratio) เปนเครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะหงบการเงิน ซึ่งเกิดจากการทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบของงบ
การเงิน ไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด รายการทางบัญชีตางๆ ที่อยูในงบ
การเงินจะถูกนํามาหาความสัมพันธระหวากัน เพื่อใหเห็นถึงสถานะทางการเงินของธุรกิจในแตละ
ดาน ซึ่งวิเคราะหออกมาในรูปของสัดสวนหรืออัตรารอยละ โดยสามารถแบงออกเปน 5 ประ เภท
ไดแก อัตราสวนวัดสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน ( Liquidity Ratio) อัตราสวนวัด
ความสามารถในการใชสินทรัพย ( Activity Ratio) อัตราสวนวิเคราะหโครงสรางทางการเงินหรือ
โครงสรางเงินทุน ( Capital Structure Ratio) อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร
(Profitability Ratio) และอัตราสวนวิเคราะหความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี้
(Coverage Ratio) แตหากพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนําตัวแปรอัตราสวนทางการเงินทั้ง 5
ดาน ซึ่งมีตัวแปร ทั้งหมด 20 ตัวแปร และมีหลายอัตราสวนที่นํากําไร เขามารวมในการคํานวณ ซึ่ง
อาจไมเหมาะสมหากนําตัวแปรอัตราสวนทางการเงินเหลานั้นมาใชพยากรณเพื่อจําแนกความมั่นคง
ทางการเงิน เนื่องจากเกณฑที่ใชในการจําแ นกความมั่นคงพิจารณาจากการมีกําไรตอเนื่องกัน 3 ป
ผูวิจัยจึงทําการคัดเลือกอัตราสวนทางการเงินทั้ง 5 ดาน ที่ไมไดนํากําไรเขามารวมในการคํานวณ
จํานวน 5 อัตราสวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.4.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (Net working Capital to Total
Assets Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน ซึ่งแสดงให
เห็นถึงสัดสวนของมูลคาสินทรัพยหมุนเวียนหลังจากการชําระหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม = สินทรัพยหมุนเวียน – หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
สําหรับการวิเคราะหอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม หากคาที่ไดมีคา
สูง แสดงวา กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนมากเพียงพอที่จะชําระคาใชจายอื่นที่นอกเหนือจากหนี้สิน
หมุนเวียน เชน จายดอกเบี้ย เงินปนผล เปนตน ถาคาที่ไดมีคาต่ําแตไมถึงกับติดลบ แสดงวากิจการ
ประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน ไมมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะชําระหนี้สินระยะสั้น
2.4.2 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ( Current Ratio) อัตร าสวนนี้เปนอัตราสวนที่
แสดงใหเห็นถึงสภาพคลองของกิจการในระยะสั้น โดยพิจารณาถึงความสามา รถของกิจการในการ
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แปลงสภาพสินทรัพยหมุนเวียนใหกลายเปนเงินสดไดเพียงพอและทันตอการชําระหนี้สินระยะสั้น
ซึ่งชี้ใหเห็นถึงฐานะทางการเงินระยะสั้น โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพยหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สําหรับการวิเคราะหอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน หากคาที่ไดเกิน
1 แสดงวากิจการ
มีสภาพคลองทางการเงินที่ดี คานี้ยิ่งมีคามากเทาใดก็ยิ่งสะทอนใหเห็นถึงความคลองตัวทางการเงิน
ที่มีมากทานั้น แตถาหากคาที่ไดต่ํากวา 1 แสดงวากิจการกําลังประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน
นั่นคือ กิจการไมสามารถแปลงสินทรัพยหมุนเวียนใหกลายเปนเงินสด เพื่อชําระหนี้สินระยะสั้นได
ทันเวลา
2.4.3 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง ( Acid Test Ratio) อัตราสวนนี้เปน
อัตราสวนที่แสดงใหเห็นถึงสภาพคลองของกิจการ โดยพิจารณาถึงเงินสดและสินทรัพยที่สามารถ
แปลงสภาพใหเปนเงินสดไดเพียงพอและทันตอการชําระหนี้สินระยะสั้น โดยมีสูตรการคํานวณ
ดังนี้
อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง = สินทรัพยหมุนเวียน – สินคาคงคลัง
หนี้สินหมุนเวียน
สําหรับการวิเคราะหอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง หากคาที่ไดมีคาสูง แสดงวา
กิจการมีสินทรัพยสภาพคลองมากเพียงพอที่จะชําระหนี้สินหมุนเวียน ถาคาที่ไดมีคาต่ําแตไมถึงกับ
ติดลบ แสดงวาสินทรัพยสภาพคลองนอย กิจการกําลังประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน มี
สินทรัพยสภาพคลองไมเพียงพอที่จะชําระหนี้สินระยะสั้น
2.4.4
อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
(Current Liabilities to Total Debt and Equity Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนที่แสดงใหเห็นถึง
โครงสรางเงินทุนที่เกิดจากการจัดหาเงินจากภายนอกในระยะสั้น วาเปนสัดสวนเทาใดกับ
โครงสรางเงินทุนทั้งหมดของกิจการ และเปนการประเมินภาระผูกพันที่กิจการจะตองจายชําระหนี้
ในระยะสั้น โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
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อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียน
=
หนี้สินหมุนเวียน
ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน ยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
สําหรับการวิเคราะหอัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผู
ถือหุน หากไดคาที่ต่ํา แสดงวา กิจการมีความเสี่ยงทางการเงินนอย ซึ่งกิจการสามารถจะชําระหนี้ได
ตามกําหนดเวลา แตถาหากคาที่ไดมีคาสูง แสดวากิจการมีความเสี่ยงทางการเงินสูง ซึ่งกิจการอาจ
ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา หรือกิจการกําลังประสบปญหาทางดานการเงิน
2.4.5 อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน ( Long
Term Debt to Total Debt and Equity Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนที่แสดงถึงโครงสรางเงินทุน
ที่เกิดจากการจัดหาเงินทุนจากภายนอกในระยะยาว วาเปนสัดสวนเทาใดกับโครงสรางเงินทุน
ทั้งหมดของกิจการ และเปนการประเมินภาระผูกพันที่กิจการจะตองจายชําระหนี้ในระยะยาว โดยมี
สูตรการคํานวณดังนี้
อัตราสวนหนี้สินระยะยาว
=
หนี้สินระยะยาว
ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน ยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
สําหรับการวิเคราะหอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผู
ถือหุน หากไดคาที่ต่ํา แสดงวา กิจการมีความเสี่ยงทางการเงินนอย ซึ่งกิจการสามารถจะชําระหนี้ได
ตามกําหนดเวลา แตถาหากคาที่ไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความเสี่ยงทางการเงินสูง ซึ่งกิจการอาจ
ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา หรือกิจการกําลังประสบปญหาทางดานการเงิน
3. การตรวจสอบค่ าผิดปกติ
คาผิดปกติ ( Outliers) เปนขอมูลที่มีคาแยกออกจากกลุมหรือผิดแผกแตกตางไปจากขอ
มูลคาอื่น ๆ ตัวอยางของคาผิดปกติก็เชน IQ ของเด็กได 195 น้ําหนักของคน 220 กิโลกรัม ความสูง
ของคน 210 ซ.ม. ซึ่งคาผิดปกติมีโอกาสเกิดขึ้นไดบนพื้นฐานของเหตุผล 2 ประการคือ 1) การจด
บันทึกหรือเก็บขอมูลมีความคลาดเคลื่อน หรือ 2) กลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมขอมูลมา มีความ
แตกตางไปจากกลุมจริง ซึ่งการเกิดคาผิดปกติประการแรกนั้น สามารถเกิดขึ้นไดเสมอ จึงควรมีการ
ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกอนวิเคราะหสถิติใด ๆ เสียกอน
ปญหาในการวิเคราะหการถดถอยที่มีตัวแปรอิสระหลายตัวที่วิเคราะหขอมูล โดยไมมี
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ผลปรากฏวา ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม
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และมีตัวแปรอิสระบางตัวเขาสมการพยากรณตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สาเหตุ
ประการหนึ่งของปญหานี้ก็คือตัวแปรบางตัวมีขอมูลที่ผิดปกติไปจากกลุมนั่นเอง
จึงทําใหตองมีการตรวจสอบคาผิดปกติ และในการวิจัยนี้ เปนการตรวจสอบคาผิดปกติ
เชิงพหุ (Multivariate Outlier) ดวยระยะทางมหาลาโนบิสกําลังสอง (Squared Mahalanobis
Distances :

D i2

) ซึ่ง

D i2

มีการแจกแจงแบบ

p(n − 1) 2 Fp,n −p−1; α
2

n (n − p − 1 + pFp,n −p−1; α )

เมื่อ n และ p แทนขนาด

2

ขอมูลและจํานวนตัวแปร ตามลําดับ สวน
นัยสําคัญ

α
2

Fp,n −p−1; α
2

คือ คาวิกฤตจากการแจกแจงแบบ F ที่ระดับ

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

4. การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis : LRA) เปนอีกวิธี
หนึ่งของการวิเคราะหการถดถอย ซึ่งจะมีตัวแบบที่ใชในการจําแนกคือ
P(X) =

e β0 +β1X1+β2X 2+...+βk Xk
1+ e

β0 +β1X1+β2X 2+...+βk Xk

คาของ log odd ratio หรือ

 P(X) 

ln
 1 − P(X) 

จะแสดงถึงความนาจะ

เปนของการเปนสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่งที่มีอยู 2 กลุม วิธี LRA เปนการวิเคราะหตัวแปรเชิงพหุ
(Multivariate Analysis) ที่ตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงกลุม เชน กลุมกําไรหรือขาดทุน เปนตน และ
หากขอมูลไมไดมีการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุหรือเมทริกซความแปรปรวนรวมไมเทากันแลว การ
จําแนกดวยวิธี LRA จะมีประสิทธิภาพมากกวาวิธีการวิเคราะหการจําแนก (Discriminant Analysis)
ดังนั้นการวิจัยนี้ จะใชวิธี LRA ในการสรางตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลอัตราสวนทางการเงินของป 2549 – 2551
และเมื่อทําการสรางตัวแบบเพื่อพยากรณความมั่นคงทางการเงิน โดยใชวิธีการ
วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ทําใหมีขั้นตอนในการสรางตัวแบบ ดังนี้
1 ตัดขอมูลคาผิดปกติเชิงพหุที่พิจารณาจาก D i2 กอนนําขอมูลไปสรางตัวแบบความ
มั่นคงทางการเงิน โดยพิจารณาถึงเงื่อนไข n > 30p
2 พิจารณาความเหมาะสมของตัวแบบความมั่นคงทางการเงิน โดยจะทดสอบ
สมมติฐาน H0: β 0 = β1 = … = β5 VS H1: มี β j อยางนอย 1 คา ไมเทากับ 0 เมื่อ j = 1 , 2 , … , 5
ดวยตัวสถิติ χ 2 และใชตัวสถิติ Hosmer-Lemeshow ทดสอบสมมติฐาน H0: E(Y) =
exp(βˆ 0 + βˆ 1 + ... + βˆ 5 )
1 + exp(βˆ 0 + βˆ 1 + ... + βˆ 5 )

VS H1: E(Y) ≠

exp(βˆ 0 + βˆ 1 + ... + βˆ 5 )
1 + exp(βˆ 0 + βˆ 1 + ... + βˆ 5 )

3 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของตัวแบบความมั่นคงทางการเงิน โดยการนํา
ตัวแบบที่ถูกสรางขึ้นไปทดสอบความเที่ยงตรงกับขอมูลที่ใชสรางตัวแบบและขอมูลในปถัดไป

18
โดยตัดคาผิดปกติเชิงพหุออกกอนการทําการทดสอบ คาความเที่ยงตรงแสดงในรูปรอยละของการ
จําแนกถูก
5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อาภรณ พัฒนรัชตอดุล ( 2551) ศึกษาในหัวขอเรื่องการวิเคราะหขอมูลความมั่นคงของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประจําป 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
วิเคราะหขอมูลความมั่นคงทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยใชขอมูลงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประจําป พ.ศ.
2550 เพื่อนํามาจําแนกบริษัทที่มีความมั่นคงและไมมีความมั่นคงทางการเงิน โดยการวิเคราะห
อัตราสวนทางการเงิน 15 ตัวแปร ซึ่งผลการวิจัยพบวา มีอัตราสวนทางการเงิน 2 อัตราสวนที่มีคา
กลางไมแตกตางกัน และมีการตรวจพบคาผิดปกติในทุกอัตราสวนทางการเงิน นอกจากนี้ ทุก
อัตราสวนทางการเงินเปนขอมูลที่ไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ
สตรีรัตน ไกรออน ( 2550) ศึกษาในหัวขอเรื่องการศึกษาความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลงบการเงิน
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประจําป พ.ศ. 2549 และพิจารณาผล
การดําเนินงานยอนหลังของบริษัทที่มีผลกําไรและผลขาดทุนตอเนื่องกัน 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2547 2549 เพื่อนํามาจําแนกเปนบริษัทที่มีความมั่นคงและไมมีความมั่นคงทางการเงิน โดยการวิเคราะห
อัตราสวนทางการเงินจํานวน 20 ตัวแปร ซึ่งผลการวิจัยพบวา มีอัตราสวนทางการเงิน 4 อัตราสวนที่
มีคากลางไมแตกตางกัน และมีการตรวจพบคาผิดปกติในทุกอัตราสวนทางการเงิน นอกจากนี้ ทุก
อัตราสวนทางการเงินเปนขอมูลที่ไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ
ชุติกาญจน ชํานาญพฤกษา ( 2547) ศึกษาในหัวขอเรื่องความสัมพันธของดัชนีชี้วัดทาง
การเงินกับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อพัฒนาตัวแบบที่ใชในการพยากรณการจัดอันดับเครดิตของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และทดสอบความสามารถในการพยากรณของตัวแบบที่
พัฒนาขึ้น โดยตัวแบบนั้นสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการพยากรณแนวโนมการจัดอันดับ
เครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได โดยขอมูลทางการเงินที่ใชใน
การศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบประกอบดวย อัตราสวนทางการเงินในงบการเงินในชวงป พ.ศ. 2542 -
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2545 ผลการวิจัยพบวา ขอมูลทางการเงินที่มีความสัมพันธกับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก อัตราสวนหนี้สินรวมตอยอดรวมหนี้สินและ
สวนของผูถือหุน อัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขาย และอัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คา
เสื่อมราคาและรายการตัดจายตอหนี้สินรวม
รัตติยา ปาทาน ( 2547) ศึกษาในหัวขอเรื่องการเปรียบเทียบความมั่นคงทางการเงิน
ระหวางบริษัทขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินระหวางบริษัท
ขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแบงขอมูล
บริษัทที่ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมบริษัทขนาดเล็ก โดยกําหนดให
Market Capitalization นอยกวา 3,000 ลานบาท และ 2) กลุมบริษัทขนาดใหญ โดยกําหนดให
Market Capitalization มากกวา 3,000 ลานบาท ซึ่งใชขอมูลอัตราสวนทางการเงินในป พ.ศ. 2432545 จํานวน 13 อัตราสวน มาทําการวิเคราะหเพื่อชี้ใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและฐานะทางการ
เงินในอดีตของบริษัทได และไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก การวิเคราะห
ดวยสถิติเชิงพรรณนา สถิติ ANOVA และแบบจําลองของ Mann Whitney U Test พบวา บริษัท
ขนาดใหญมีสภาพคลอง ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ความสามารถในการชําระหนี้และมี
สมรรถภาพในการทํากําไรสูงกวาบริษัทขนาดเล็ก
ขวัญใจ วิชัยยุทธ ( 2546) ศึกษาในหัวขอเรื่องการใชขอมูลทางการเงินในการพยากรณ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่เขาขายถูกฟนฟู
กิจการ ศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบที่ใชในการพยากรณการเขาขายถูกฟนฟูกิจการของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย และทดสอบความสามารถในการพยากรณของตัวแบบที่ไดพัฒนาขึ้น โดยตัวแบบ
ที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถนําไปใชเปนระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนาของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การศึกษาใชการวิเคราะหจําแนก
ประเภท ( Multivariate Discriminant Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก ส ( Logistic
Regression Analysis) ในการระบุขอมูลทางการเงินที่มีความสัมพันธกับประเภทของบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ซึ่งแบงเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ถูกฟนฟูกิจการ และบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยที่ไมถูกฟนฟูกิจการ โดยขอมูลทางการเงินที่ใชในการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบ
ประกอบดวย อัตราสวนทางการเงินและขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิ นในชวงป พ.ศ. 2537-2541
ผลการวิจัยพบวา ขอมูลทางการเงินที่มีความสัมพันธกับประเภทของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย
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ไดแก อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตราสวนการ
หมุนเวียนของสินทรัพยรวม และอัตราสวนคาใชจายในการดําเนินงานรวมกับสินทรัพยรวมตอ
ยอดขาย โดยความถูกตองในการจัดประเภทจากขอมูลที่ใชในการพัฒนาตัวแบบ สามารถแสดงให
เห็นวา ตัวแบบทั้ง 2 ตัวแบบมีความแมนยําในการพยากรณการเขาขายถูกฟนฟูกิจการไดถูกตองมาก
ขึ้น ถาระยะเวลาที่พยากรณใกลเคียงกับปที่ถูกฟนฟูกิจการ
วีระศักดิ์ อาภาธรนวกิจ ( 2545) ศึกษาในหัวขอเรื่องดัชนีแสดงฐานะการเงินของบริษัท
จดทะเบียนที่อาจถูกเพิกถอน โดยมีวั ตถุประสงคเพื่อสรางดัชนีที่ใชแสดงฐานะทางการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีโอกาสประสบกับความยุงยากทาง
การเงินและอาจถูกเพิกถอน โดยใชวิธีวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินควบคูกับการวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิสติกสและใชขอมูลทางงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนเฉลี่ย 5 ปยอนหลัง ในชวงป
พ.ศ. 2537 - 2541 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางการเงินในกลุมที่แสดงถึงความสามารถในการทํา
กําไรและกลุมแสดงสภาพคลองมีผลตอโอกาสของการถูกเพิกถอนหลักทรัพย ประกอบดวยตัวแปร
อัตราสวนกําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีตอสินทรัพยรวม อัตราสวนทุนหมุนเวียนสุทธิตอ
สินทรัพยรวม และอัตราสวนทุนหมุนเวียนมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 74.5068 18.0055 และ -3.7423
ตามลําดับ
ฉัตรชัย จันทรสองศรี (
2543) ศึกษาในหัวขอเรื่องความมั่นคงของบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อวิเคราะหความมั่นคงของบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย โดยเลือกบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ยังอยูในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และใชการวิเคราะหการถดถอยแบบโลจิสติกส ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
ที่มีผลตอความมั่นคงของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย ไดแก อัตราสวนสินทรัพย
หมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา และอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยถาวร ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และระยะเวลาการ
เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ไพรินทร นาคจั่น ( 2543) ศึกษาในหัวขอเรื่องปจจัยที่กําหนดความลมเหลวทางธุรกิจ
กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําการศึกษาวาปจจัยใดบางที่จะ
เปนตัวชี้นําหรือเปนปจจัยที่ใชพยากรณความลมเหลวของธุรกิจ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหทาง
สถิติแบบจําแนกประเภทมาสรางแบบจําลองพยากรณความลมเหลวทางธุรกิจ โดยใชอัตราสวนทาง
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การเงินจํานวน 25 อัตราสวนที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน การวิเคราะห
ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร การวิเคราะห
ความสามารถในการชําระหนี้ และการวิเคราะหงบกระแสเงินสดที่คํานวณจากงบการเงินในชวงป
2539 ของแตละบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 351 บริษัท โดย
แบงกลุมบริษัทตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมบริษัทที่มิไดถูกเพิกถอนหลักทรัพยโดยตลาด
หลักทรัพยในชวงป 2540 คือ บริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินมีทั้งหมด 332 บริษัท และ 2) กลุม
บริษัทที่ถูกเพิกถอนหลักทรัพยโดยตลาดหลักทรัพยในชวงป 2540 คือ บริษัทที่ไมมีความมั่นคง
ทางการเงินจํานวน 19 บริษัท ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนทางการเงินที่มีความสามารถในการแยก
กลุมบริษัทตัวอยางที่มีและไมมีความมั่นคงทางการเงินออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญ ประกอบดวย
4 อัตราสวน โดยเรียงลําดับอัตราสวนที่ถูกคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับแรก ไดแก อัตราสวนกําไร
สะสมตอสินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรสะสมตอกําไรสุทธิ อัตราสวนกําไรสะสมตอขาดทุนสะสม
และอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน เมื่อนําทั้ง 4 อัตราสวนทางการเงินดังกลาว มาสรางเปน
สมการจําแนกประเภทความสามารถในการพยากรณมีความแมนยําในการพยากรณรอยละ 96.3 ซึ่ง
ถือวามีความแมนยําในการพยากรณสูง โดยมี Type I Error รอยละ 63.2 Type II Error รอยละ 0.30
สวนคาจุดวิกฤตในการกําหนดความมั่นคงทางการเงินเทากับ -2.02 หมายความวา ถาบริษัทใดมีคา
ดัชนีวัดความมั่นคงนอยกวา -2.02 แสดงวาบริษัทนั้นไมมีความมั่นคงทางการเงิน หรือมีโอกาสใน
การถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพยในอัตราสูง สวนบริษัทใดมีคาดัชนีวัดความมั่นคงมากกวา
-2.02 แสดงวาบริษัทนั้นมีความมั่นคงทางการเงิน

บทที่ 3
วิธีดําเนินวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาการจําแนกบริษัทจดทะเบียนที่มีความมั่นคงทางการเงินในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จึงมีวิธีการดําเนินการวิจัยเพื่อ
ศึกษาความมั่นคงทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยแบง
ออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
สวนที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูล
สวนที่ 3 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูล
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป 2552 จํานวน
550 บริษัท
ตัวอยาง คือ กลุมบริษัทที่มีความมั่นคงและไมมีความมั่นคงทางการเงินที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป 2552 จํานวน 238 บริษัท โดยมีการแบงขอมูลออกเปน 2
กลุม ดังนี้
1.1 บริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินจํานวน 213 บริษัท
1.2 บริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงินจํานวน 25 บริษัท
2.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดังนี้
2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยได
พิจารณาผลการดําเนินงานยอนหลังเปนระยะเวลา 3 ป คือ ตั้งแตป 2549 - 2551 โดยใชขอมูลจากงบ
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การเงิน ณ สิ้นปของแตละป เพื่อนํามาสรางตัวแบบความมั่นคงทางการเงิน โดยใช
เกณฑการแบงดังนี้
2.1.1 บริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ที่มีผลประกอบการของบริษัทโดยไดรับกําไรตอเนื่องกัน 3 ป มีจํานวน 213
บริษัท
2.1.2 บริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงิน คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีผลประกอบการของบริษัทโดยเกิดการขาดทุนตอเนื่องกัน 3 ป
จํานวน 25 บริษัท
2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลงบการเงินจากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซึ่งไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประจําป 2549 ป 2550 และป 2551 ตามลําดับ ซึ่งตองทําการศึกษาความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 238 บริษัท
3.ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยเปนอัตราสวนทางการเงิน ( Financial Ratio) มีจํานวน
อัตราสวน ซึ่งสามารถแทนดวยตัวแปรดังตอไปนี้
3.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม แทน X1
3.2 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน แทน X2
3.3 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง แทน X3
3.4 อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน แทน X4
3.5 อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน แทนX5
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4.การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากขอมูลขางตน ไดนํามาทําการวิเคราะหและคํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
Microsoft Excel และโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 สถิติพรรณา ประกอบดวย 1) คาเฉลี่ย ( Mean) 2) คามัธยฐาน (Median) 3) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 4) สัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of
Variation : CV) 5) ความเบ (Skewness) และ6) ความโดง (Kurtosis)
4.2 การตรวจสอบคาผิดปกติ ซึ่งในการวิจัยนี้ เปนการตรวจสอบคาผิดปกติเชิงพหุ
(Multivariate Outlier) ดวยระยะทางมหาลาโนบิสกําลังสอง(Squared Mahalanobis Distances : Di2 )
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ซึ่ง

D i2

มีการแจกแจงแบบ

p(n − 1) 2 Fp,n −p−1; α
2

n (n − p − 1 + pFp,n −p−1; α )

เมื่อ n และ p แทนขนาดขอมูลและจํานวนตัว

2

แปร ตามลําดับ สวน

Fp,n −p−1; α
2

คือ คาวิกฤตจากการแจกแจงแบบ F ที่ระดับนัยสําคัญ

α
2

และองศา

อิสระ (Degree of Freedom : df) เทากับ (p , n-p-1)
4.3 การสรางตัวแบบเพื่อพยากรณความมั่นคงทางการเงิน โดยจะใชการวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิสติกส มีขั้นตอนการสรางตัวแบบ ดังนี้
4.3.1 ตัดขอมูลคาผิดปกติเชิงพหุที่พิจารณาจาก D i2 กอนนําขอมูลไปสรางตัวแบบ
ความมั่นคงทางการเงิน โดยพิจารณาถึงเงื่อนไข n > 30p
4.3.2 พิจารณาความเหมาะสมของตัวแบบความมั่นคงทางการเงิน โดยจะทดสอบ
สมมติฐาน H0: β 0 = β1 = … = β5 VS H1: มี β j อยางนอย 1 คา ไมเทากับ 0 เมื่อ j = 1 , 2 , … , 5
ดวยตัวสถิติ χ 2 และใชตัวสถิติ Hosmer-Lemeshow ทดสอบสมมติฐาน H0: E(Y) =
exp(βˆ 0 + βˆ 1 + ... + βˆ 5 )
1 + exp(βˆ 0 + βˆ 1 + ... + βˆ 5 )

VS H1: E(Y) ≠

exp(βˆ 0 + βˆ 1 + ... + βˆ 5 )
1 + exp(βˆ 0 + βˆ 1 + ... + βˆ 5 )

4.3.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของตัวแบบความมั่นคงทางการเงิน โดย
การนําตัวแบบที่ถูกสรางขึ้นไปทดสอบความเที่ยงตรงกับขอมูลที่ใชสรางตัวแบบและขอมูลในป
ถัดไป โดยตัดคาผิดปกติเชิงพหุออกกอนการทําการทดสอบ ซึ่งคาความเที่ยงตรงแสดงในรูปรอยละ
ของการจําแนกถูก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการจําแนกบริษัทจดทะเบียนที่มีความมั่นคงทางการเงินในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส โดยไดเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทตัวอยาง โดยวิเคราะหผลประกอบการยอนหลังเปนระยะเวลา 3 ป คือ
ตั้งแตป 2549 - 2551 จํานวน 238 บริษัท ประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
จากนั้นนํามาคํานวณหาอัตราสวนทางการเงินจํานวน 5 อัตราสวน และเมื่อนํามาวิเคราะหทําให
ไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.สถิติพรรณนา
คาสถิติพรรณนา ประกอบดวย คาเฉลี่ย คามัธยฐาน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์การแปรผัน ความเบ และความโดง ซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางที่ 1 - 6 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยของอัตราสวนทางการเงินของบริษัทที่มีความมั่นคงและไมมีความมั่นคงทางการ
เงินของป 2549 - 2551
ตัว
แปร
X1
X2
X3
X4
X5

ป 2549
บริษัทที่ บริษัทที่
มั่นคง ไมมั่นคง
0.157
2.101
1.476
0.309
0.155

-0.651
1.111
0.770
0.974
0.556

รวม
0.073
1.997
1.402
0.379
0.197

คาเฉลี่ย
ป 2550
บริษัทที่ บริษัทที่
มั่นคง ไมมั่นคง
0.149
2.004
1.403
0.308
0.138

-1.409
0.993
0.650
1.706
0.182

รวม
-0.012
1.899
1.324
0.453
0.143

ป 2551
บริษัทที่ บริษัทที่
มั่นคง ไมมั่นคง
0.135
2.298
1.504
0.309
0.140

-0.979
1.574
1.125
1.291
0.530

รวม
0.020
2.223
1.464
0.411
0.180

จากตารางที่ 1 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
(X1) มีคาเฉลี่ยของบริษัทที่มีความมั่นคง
บริษัทที่ไมมีความมั่นคง และคาเฉลี่ยรวม ป 2549 เทากับ 0.157 -0.651 และ 0.073
25
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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) มีคาเฉลี่ยของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมี
ความมั่นคง และคาเฉลี่ยรวม 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) มีคาเฉลี่ยของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมี
ความมั่นคง และคาเฉลี่ยรวม 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) มีคาเฉลี่ย
ของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง และคาเฉลี่ยรวม 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) มีคาเฉลี่ยของ
บริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง และคาเฉลี่ยรวม 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
ตารางที่ 2 คามัธยฐานของอัตราสวนทางการเงินของบริษัทที่มีความมั่นคงและไมมีความมั่นคง
ทางการเงินของป 2549 - 2551
ตัว
แปร
X1
X2
X3
X4
X5

ป 2549
บริษัทที่ บริษัทที่
มั่นคง ไมมั่นคง
0.115
-0.057
1.486
0.723
0.934
0.417
0.257
0.458
0.116
0.122

รวม
0.098
1.397
0.893
0.275
0.116

บริษัทที่
มั่นคง
0.129
1.445
0.976
0.263
0.096

คามัธยฐาน
ป 2550
บริษัทที่
ไมมั่นคง
-0.178
0.604
0.342
0.543
0.151

รวม
0.101
1.297
0.927
0.271
0.096

ป 2551
บริษัทที่ บริษัทที่
มั่นคง ไมมั่นคง
0.112
-0.031
1.333
0.639
0.899
0.323
0.270
0.402
0.095
0.070

รวม
0.097
1.296
0.865
0.272
0.093
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จากตารางที่ 2 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (X1) มีคามัธยฐานของบริษัทที่มีความ
มั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง 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) มีคามัธยฐานของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมี
ความมั่นคง 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) มีคามัธยฐานของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่
ไมมีความมั่นคง 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
ของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง 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
ของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง 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
ตารางที่ 3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราสวนทางการเงินของบริษัทที่มีความมั่นคงและไมมี
ความมั่นคงทางการเงินของป 2549 - 2551
ตัว
แปร
X1
X2
X3
X4
X5

ป 2549
บริษัทที่ บริษัทที่
มั่นคง ไมมั่นคง
0.225
1.663
2.134
1.325
1.753
1.032
0.291
1.582
0.169
1.841

รวม
0.621
2.084
1.704
0.608
0.618

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ป 2550
บริษัทที่ บริษัทที่ รวม
มั่นคง ไมมั่นคง
0.251
4.049 1.387
1.829
1.475 1.819
1.458
1.002 1.434
0.191
3.970 1.338
0.162
0.173 0.163

ป 2551
บริษัทที่ บริษัทที่
มั่นคง ไมมั่นคง
0.259
4.377
3.295
2.924
2.242
2.241
0.202
4.304
0.139
1.550

รวม
1.446
3.260
2.240
1.407
0.521
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จากตารางที่ 3 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (X1) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
บริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 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) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบริษัทที่มีความ
มั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 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) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบริษัทที่มีความ
มั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 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
เบี่ยงเบนมาตรฐานของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง และคาสวนเบี่ยงเบน
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
เบี่ยงเบนมาตรฐานของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง และคาสวนเบี่ยงเบน
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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ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์การแปรผันของอัตราสวนทางการเงินของบริษัทที่มีความมั่นคงและไมมี
ความมั่นคงทางการเงินของป 2549 - 2551
ตัว
แปร
X1
X2
X3
X4
X5

ป 2549
บริษัทที่ บริษัทที่
มั่นคง ไมมั่นคง
1.429
-2.553
1.016
1.193
1.188
1.341
0.942
1.624
1.085
3.313

รวม
8.553
1.043
1.216
1.606
3.133

คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน
ป 2550
บริษัทที่ บริษัทที่ รวม
มั่นคง ไมมั่นคง
1.680
-2.873 -111.7
0.913
1.485 0.958
1.040
1.541 1.083
0.620
2.327 2.954
1.171
0.950 1.143

ป 2551
บริษัทที่ บริษัทที่
มั่นคง ไมมั่นคง
1.913
-4.473
1.434
1.857
1.491
1.992
0.655
3.333
1.000
2.922

รวม
73.59
1.466
1.530
3.423
2.895

จากตารางที่ 4 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (X1) มีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันของ
บริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง และคาสัมประสิทธิ์การแปรผันรวม 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) มีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันของบริษัทที่มีความ
มั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง และคาสัมประสิทธิ์การแปรผันรวม 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) มีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันของบริษัทที่มีความ
มั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง และคาสัมประสิทธิ์การแปรผันรวม 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
สัมประสิทธิ์การแปรผันของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง และคาสัมประสิทธิ์การ
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
สัมประสิทธิ์การแปรผันของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง และคาสัมประสิทธิ์การ
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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
ตารางที่ 5 คาความเบของอัตราสวนทางการเงินของบริษัทที่มีความมั่นคงและไมมีความมั่นคง
ทางการเงินของป 2549 - 2551

ตัว
แปร
X1
X2
X3
X4
X5

ป 2549
บริษัทที่ บริษัทที่
มั่นคง ไมมั่นคง

0.331
3.430
3.648
8.595
2.484

-2.846
2.520
2.515
2.859
4.936

รวม

-7.771
3.432
3.679
7.598
13.807

คาความเบ
ป 2550
บริษัทที่ บริษัทที่
มั่นคง ไมมั่นคง

-0.412
2.819
2.860
1.745
3.361

-3.847
3.386
2.936
3.876
1.161

รวม

11.584
2.777
2.853
11.959
3.070

ป 2551
บริษัทที่ บริษัทที่
มั่นคง ไมมั่นคง
-0.437

-4.936

4.907
5.297
2.095
0.949

3.938
3.417
4.966
4.686

รวม

14.636
4.811
5.070
14.989
13.242

จากตารางที่ 5 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (X1) มีคาความเบของบริษัทที่มีความ
มั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง 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) มีคาความเบของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมี
ความมั่นคง 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) มีคาความเบของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่
ไมมีความมั่นคง 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
ของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง 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
ของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง 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
ตารางที่ 6 คาความโดงของอัตราสวนทางการเงินของบริษัทที่มีความมั่นคงและไมมีความมั่นคง
ทางการเงินของป 2549 - 2551
ตัว
แปร
X1
X2
X3
X4
X5

ป 2549
บริษัทที่ บริษัทที่
รวม
มั่นคง ไมมั่นคง
-0.269
8.092
75.209
15.718
6.898
16.111
17.832
6.094
18.507
103.132 8.155
67.068
13.285 24.550 204.552

บริษัทที่
มั่นคง
2.582
11.593
10.577
6.300
23.536

คาความโดง
ป 2550
บริษัทที่
ไมมั่นคง
15.974
12.873
8.708
16.211
0.682

รวม
151.358
11.266
10.683
158.803
20.164

ป 2551
บริษัทที่ บริษัทที่
มั่นคง ไมมั่นคง
2.988 24.555
29.637 17.030
36.401 12.691
9.808 24.761
-0.050 22.687

รวม
222.625
28.702
33.741
229.811
193.232

จากตารางที่ 6 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (X1) มีคาความโดงของบริษัทที่มีความ
มั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง 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) มีความโดงของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมี
ความมั่นคง 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) มีคาความโดงของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่
ไมมีความมั่นคง 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
โดงของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง 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
ของบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่ไมมีความมั่นคง 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.การตรวจสอบค่ าผิดปกติ
ผลการตรวจสอบคาผิดปกเชิงพหุดวยระยะทางมหาลาโนบิสกําลังสอง
(Squared
Mahalanobis Distances : Di2) ทั้งบริษัทที่มีความมั่นคงและไมมีความมั่นคงทางการเงิน เมื่อเทียบ
กับคาวิกฤติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีขอมูลทั้งหมด 238 บริษัท และมีตัวแปรจํานวน 5 ตัวแปร
ทําใหไดคาวิกฤติเทากับ 23.1218 และจากการตรวจสอบพบวา ทั้ง 3 ปพบคาผิดปกติในบริษัทตางๆ
จํานวน 12 บริษัท โดยแบงเปนบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน 9 บริษัท และบริษัทที่ไมมีความ
มั่นคงทางการเงิน 3 บริษัท ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดของบริษัทที่พบคาผิดปกติตั้งแตป 2549 2551 ไดดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ผลการตรวจสอบคาผิดปกติเชิงพหุดวยระยะทางมหาลาโนบิสกําลังสองของขอมูลป
2549 - 2551
บริษัทที่ตรวจพบคาผิดปกติ

ป 2549
บริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน
1. EIC (อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส)
109.748
2. SMPC ( สหมิตรถังแกส )
3. BROCK (บานร็อคการเดน)
63.516
4. CFRESH (ซีเฟรชอินดัสตรี)
26.012
5. LALIN (ลลิล พร็อพเพอรตี้)
6. MEDIAS (มีเดีย ออฟ มีเดียส)
7. MDX (เอ็ม ดี เอ็กซ)
28.532
8. UV (ยูนิ เวนเจอร)
9. TF (ไทยเพรซิเดนทฟูดส)
139.321
บริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงิน
1. CPICO (เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ)
221.743
2. DAIDO (ไดโดมอน กรุป)
127.006
3. TDT (ไทยเกรียง กรุป)
51.828

ป 2550

ป 2551

79.43
78.331
41.668
27.766
26.869
26.136
24.232
-

99.66
74.331
96.047
53.737
-

193.782
23.771
-

232.915
213.779
-

จากตารางที่ 7 พบวาในป 2549 - 2551 มีคาผิดปกติจํานวน 8 9 และ 6 บริษัท ตามลําดับ
โดยในป 2549 พบคาผิดปกติเชิงพหุที่เปนบริษัทที่มีความมั่นคงและไมมีความมั่นคงทางการเงิน
จํานวน 5 และ 3 บริษัทตามลําดับ ป 2550 พบคาผิดปกติเชิงพหุที่เปนบริษัทที่มีความมั่นคงและไมมี
ความมั่นคงทางการเงินจํานวน 7 และ 2 บริษัทตามลําดับ และป 2551 พบคาผิดปกติเชิงพหุที่เปน
บริษัทที่มีความมั่นคงและไมมีความมั่นคงทางการเงินจํานวน 4 และ 2 บริษัทตามลําดับ และจะเห็น
ไดวามีบริษัทที่พบคาผิดปกติซ้ํากันทั้ง 3 ป จํานวน 4 บริษัท โดยแบงเปนบริษัทที่มีความมั่นคง
ทางการเงิน 2 บริษัท ไดแก 1) บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 2) บริษัท
บานร็อคการเดน จํากัด (มหาชน) และเปนบริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงิน 2 บริษัท ไดแก 1)
บริษัท เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ จํากัด (มหาชน) 2) บริษัท ไดโดมอน กรุปจํากัด (มหาชน)
3.การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบความมั่นคงทางการเงิน
ผลการทดสอบตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2549 - 2551 เพื่อพิจารณาการ
เลือกตัวแบบและทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบ ( Goodness of Fit) ดวยตัวสถิติ χ 2 และตัว
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สถิติ Hosmer-Lemeshow ซึ่งมีคาองคศาอิสระ ( Degree of Freedom : df) เทากับ 5 ซึ่งสามารถ
แสดงผลการทดสอบไดดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบคาสถิติ χ 2 และคาสถิติ Hosmer-Lemeshow ของตัวแบบความ
มั่นคงทางการเงิน
ป
2549
2550
2551

การทดสอบตัวแบบ
คาสถิติ χ 2
df
Sig.
23.338
5
0.000
44.129
5
0.000
27.517
5
0.000

ตัวสถิติ Hosmer-Lemeshow
คาสถิติ
df
Sig.
1.878
5
0.985
6.121
5
0.634
5.990
5
0.648

จากตารางที่ 8 เมื่อทดสอบการเลือกตัวแบบดวยตัวสถิติ χ 2 และทดสอบความ
เหมาะสมของตัวแบบดวยตัวสถิติ Hosmer-Lemeshow พบวา
ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2549 มีคาสถิติ χ 2 เทากับ 23.338 มีคา Sig. ของ
คาสถิติ χ 2 เทากับ 0.000 และมีคาสถิติ Hosmer-Lemeshow เทากับ 1.878 ค า Sig. ของคาสถิติ
Hosmer-Lemeshow เทากับ 0.985 ตามลําดับ
ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2550 มีคาสถิติ χ 2 เทากับ 44.129 มีคา Sig. ของ
คาสถิติ χ 2 เทากับ 0.000 และมีคาสถิติ Hosmer-Lemeshow เทากับ 6.121 ค า Sig. ของคาสถิติ
Hosmer-Lemeshow เทากับ 0.634 ตามลําดับ
ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2551 มีคาสถิติ χ 2 เทากับ 27.517 มีคา Sig. ของ
คาสถิติ χ 2 เทากับ 0.000 และมีคาสถิติ Hosmer-Lemeshow เทากับ 5.990 ค า Sig. ของคาสถิติ
Hosmer-Lemeshow เทากับ 0.648 ตามลําดับ
4.การประมาณค่ าสั มประสิ ทธิ์การถดถอยของตัวแบบความมั่นคงทางการเงิน
คาประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบความมั่นคงทางการเงิน เปนการนํา
ขอมูลที่ไดจากการคํานวณอัตราสวนตางๆในแตละปไปคํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS
โดยสามารถแสดงผลคาประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป
2549 - 2551 ไดดังตารางที่ 9

35
ตารางที่ 9 แสดงคาประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป
2549-2551
ตัวแปร
คาคงที่
X1
X2
X3
X4
X5

ป 2549
β̂
***

3.502
5.450**
-0.681
0.296
-1.963
-0.637

***มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01

ป 2550
Sig.
0.000
0.020
0.177
0.573
0.217
0.595

β̂
***

5.089
7.159***
-1.098**
0.307
-2.766*
-4.070

ป 2551
Sig.
0.000
0.000
0.020
0.551
0.083
0.430

β̂
***

-3.931
3.965***
-0.452
0.070
-1.815
-2.704**

Sig.
0.000
0.005
0.174
0.854
0.242
0.023

** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 * มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.10

จากตารางที่ 9 สามารถอธิบายรายละเอียดของขอมูลได ดังนี้
ป 2549 คาคงที่มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 3.502 มีนัยสําคัญเทากับ 0.01 และ
คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 โดยที่ตัวแปร X1 - X5 มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 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 ที่มีนัยสําคัญตอความมั่นคงทางการเงินที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.10
ป 2550 คาคงที่มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 5.089 มีนัยสําคัญเทากับ 0.01 และ
คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 โดยที่ตัวแปร X1 - X5 มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 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 - 1.098X2 + 0.307 X3 2.766X4 - 4.07 0X5 และจะเห็นวามี X1 X2 และ X4 ที่มีนัยสําคัญตอความมั่นคงทางการเงินที่
ระดับนัยสําคัญ 0.10
ป 2551 คาคงที่มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ -3.931 มีนัยสําคัญเทากับ 0.01 และ
คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 โดยที่ตัวแปร X1 - X5 มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 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 ที่มีนัยสําคัญตอความมั่นคงทางการเงินที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.10
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5.การตรวจสอบผลการนําตัวแบบความมั่นคงทางการเงินไปพยากรณ์
ผลการนําตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2549 - 2551 ไปพยากรณบริษัทที่มี
ความมั่นคงและไมมีความมั่นคงทางการเงินจํานวน 238 บริษัท โดยไดนําไปทดสอบกับขอมูลใน
แตละป ซึ่งสามารถแสดงผลการทดสอบที่ไดในตารางที่ 10 - 12 ตามลําดับ ดังนี้
ตารางที่ 10 ผลการพยากรณความมั่นคงทางการเงินของบริษัทดวยตัวแบบของป 2549
บริษัทที่

มีความมั่นคงทางการเงิน
ไมมีความมั่นคงทางการเงิน
มีความมั่นคงทางการเงิน
ไมมีความมั่นคงทางการเงิน
มีความมั่นคงทางการเงิน
ไมมีความมั่นคงทางการเงิน

คาพยากรณของบริษัทที่
รอยละของ
มีความมั่นคง ไมมีความมั่นคง
การจําแนกถูก
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ป 2549
207
1
99.52
20
2
9.09
ป 2550
204
4
98.08
16
6
27.27
ป 2551
202
6
97.12
11
9
40.91

รอยละรวมของ
การจําแนกถูก
90.87

91.30

91.74

จากตารางที่ 10 เปนผลการนําตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2549 ไปพยากรณ
บริษัทที่มีความมั่นคงและไมมีความมั่นคงทางการเงินของป 2549 - 2551 ตามลําดับ เพื่อหารอยละ
ของการจําแนกถูก และจากตารางที่ 10 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2549 สามารถพยากรณความมั่นคงทางการเงิน
ไดถูกตอง โดยแบงเปนรอยละของการจําแนกถูกของบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน บริษัทที่ไมมี
ความมั่นคงทางการเงิน และรอยละของการจําแนกถูกรวม มีการจําแนกถูกรอยละ 99.52 9.09 และ
90.87 ตามลําดับ เมื่อนําไปทดสอบกับขอมูลในป 2549
ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2549 สามารถพยากรณความมั่นคงทางการเงิน
ไดถูกตอง โดยแบงเปนรอยละของการจําแนกถูกของบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน บริษัทที่ไมมี
ความมั่นคงทางการเงิน และรอยละของการจําแนกถูกรวม มีการจําแนกถูกรอยละ 98.08 27.27 และ
91.30 ตามลําดับ เมื่อนําไปทดสอบกับขอมูลในป 2550
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ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2549 สามารถพยากรณความมั่นคงทางการเงิน
ไดถูกตอง โดยแบงเปนรอยละของการจําแนกถูกของบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน บริษัทที่ไมมี
ความมั่นคงทางการเงิน และรอยละของการจําแนกถูกรวม มีการจําแนกถูกรอยละ 97.12 40.91 และ
91.74 ตามลําดับ เมื่อนําไปทดสอบกับขอมูลในป 2551
ตารางที่ 11 ผลการพยากรณความมั่นคงทางการเงินของบริษัทดวยตัวแบบของป 2550
บริษัทที่

มีความมั่นคงทางการเงิน
ไมมีความมั่นคงทางการเงิน
มีความมั่นคงทางการเงิน
ไมมีความมั่นคงทางการเงิน

คาพยากรณของบริษัทที่
รอยละของ
มีความมั่นคง ไมมีความมั่นคง
การจําแนกถูก
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ป 2550
204
2
99.03
16
7
30.43
ป 2551
197
9
92.49
12
11
47.83

รอยละรวมของ
การจําแนกถูก

92.14

90.83

จากตารางที่ 11 เปนผลการนําตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2550 ไปพยากรณ
บริษัทที่มีความมั่นคงและไมมีความมั่นคงทางการเงินของป 2550-2551 ตามลําดับ เพื่อหารอยละ
ของการจําแนกถูก และจากตารางที่ 11 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2550 สามารถพยากรณความมั่นคงทางการเงิน
ไดถูกตอง โดยแบงเปนรอยละของการจําแนกถูกของบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน บริษัทที่ไมมี
ความมั่นคงทางการเงิน และรอยละของการจําแนกถูกรวม มีการจําแนกถูกรอยละ 99.03 30.43 และ
92.14 ตามลําดับ เมื่อนําไปทดสอบกับขอมูลในป 2550
ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2550 สามารถพยากรณความมั่นคงทางการเงิน
ไดถูกตอง โดยแบงเปนรอยละของการจําแนกถูกของบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน บริษัทที่ไมมี
ความมั่นคงทางการเงิน และรอยละของการจําแนกถูกรวม มีการจําแนกถูกรอยละ 92.49 47.83 และ
90.83 ตามลําดับ เมื่อนําไปทดสอบกับขอมูลในป 2551
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ตารางที่ 12 การพยากรณความมั่นคงทางการเงินของบริษัทดวยตัวแบบของป 2551
บริษัทที่

มีความมั่นคงทางการเงิน
ไมมีความมั่นคงทางการเงิน

คาพยากรณของบริษัทที่
รอยละของ
มีความมั่นคง ไมมีความมั่นคง
การจําแนกถูก
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ป 2551
206
3
90.5
19
4
17.4

รอยละรวมของ
การจําแนกถูก

90.5

จากตารางที่ 12 เปนผลการนําตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2551 ไปพยากรณ
บริษัทที่มีความมั่นคงและไมมีความมั่นคงทางการเงินของป 2551 เพื่อหารอยละของการจําแนกถูก
และจากตารางที่ 12 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2551 สามารถพยากรณความมั่นคงทางการเงิน
ไดถูกตอง โดยแบงเปนรอยละของการจําแนกถูกของบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน บริษัทที่ไมมี
ความมั่นคงทางการเงิน และรอยละของการจําแนกถูกรวม มีการจําแนกถูกรอยละ 90.5 17.4 และ
90.5 ตามลําดับ เมื่อนําไปทดสอบกับขอมูลในป 2551

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการทําวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและจําแนกบริษัทจดทะเบียนที่มีความมั่นคง
ทางการเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส เมื่อทําการ
วิเคราะหขอมูลอัตราสวนทางการเงินของกลุมบริษัทจํานวน 238 บริษัทแลว สามารถสรุปและ
อภิปรายผลการวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 2 ขอเสนอแนะ
1.สรุปผลการวิจัย
การศึกษาและวิเคราะหความมั่นคงทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในการวิจัยนี้ เพื่อใชในการอธิบายโครงสรางทางการเงินของกลุมบริษัท
2 กลุม คือ กลุมบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน และกลุมบริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงิน ซึ่ง
สามารถสรุปผลการวิจัยโดยแบงเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการทดสอบคาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การ
แปรผัน คาความเบ และคาความโดง
สวนที่ 2 ผลการตรวจสอบคาผิดปกติเชิงพหุ
สวนที่ 3 ผลการทดสอบการเลือกตัวแบบและความเหมาะสมของตัวแบบ
สวนที่ 4 ผลการหาคาประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบ
สวนที่ 5 ผลการพยากรณความมั่นคงทางการเงินดวยตัวแบบของป 2549-2551
1.1 ผลการทดสอบคาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การแปร
ผัน คาความเบ และคาความโดง
1.1.1 คาเฉลี่ย จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คาเฉลี่ยของอัตราสวนทางการเงิน
ระหวางบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน และบริษัทที่ ไมมีความมั่นคงทางการเงินสวนใหญมีคา
เปนบวกและไมไดมีความแตกตางกันอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังมีคาเฉลี่ยของบริษัทที่ไมมีความ
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มั่นคงทางการเงินและคาเฉลี่ยรวมของบางตัวแปรที่มีคาเปนลบอยางเห็นไดชัดเจน ซึ่งมีอยูเพียง 1
ตัวแปร ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (X1) ของป 2549 มีคาเฉลี่ยของบริษัทที่
ไมมีความมั่นคงทางการเงินเทากับ -0.651 ป 2550 มีคาเฉลี่ยของบริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการ
เงินเทากับ -1.409 และคาเฉลี่ยรวมเทากับ -0.012 และป 2551 มีคาเฉลี่ยของบริษัทที่ไมมีความมั่นคง
ทางการเงินเทากับ -0.979
1.1.2 คามัธยฐาน จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คามัธยฐานของอัตราสวนทาง
การเงินมีความแตกตางกันอยางชัดเจนระหวางบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินและบริษัทที่ไมมี
ความมั่นคงทางการเงิน เชน อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม ( X1) ของป 2549 ที่มี
คามัธยฐานของบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินเทากับ 0.115 และคามัธยฐานของบริษัทที่ไมมี
ความมั่นคงทางการเงินเทากับ -0.057 ป 2550 มีคามัธยฐานของบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน
เทากับ 0.129 และคามัธยฐานของบริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงินเทากับ -0.178 และป 2551 มี
คามัธยฐานของบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินเทากับ 0.112 และคามัธยฐานของบริษัทที่ไมมี
ความมั่นคงทางการเงินเทากับ -0.031 เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาตัวแปร X1 ของบริษัทที่ไมมีความ
มั่นคงทางการเงินจะมีคามัธยฐานเปนลบ และนอกจากนี้คามัธยฐานของทุกตัวแปรยังมีคาไม
แตกตางกันจนเกินไป ซึ่ง แสดงใหเห็นวาไมมีคาใดของคามัธยฐานมีคาสูงหรือต่ําผิดปกติไปจากตัว
แปรอื่นๆ
1.1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ไมมีคาใดของคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีคาสูงหรือต่ําผิดปกติไปจากตัวแปรอื่นๆ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทุกตัว
แปรไมมีความแตกตางกันมากนัก โดยสวนใหญคาที่ไดมีคาเปนบวก
1.1.4 คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คาสัมประสิทธิ์
การแปรผันมีความแตกตางกันอยางชัดเจนระหวางคาสัมประสิทธิ์การแปรผันของบริษัทที่มีความ
มั่นคงทางการเงิน บริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงิน และคาสัมประสิทธิ์การแปรผันรวม ไดแก
ตัวแปร X1 ของป 2549 มีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันของบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินเทากับ
1.429 บริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงินมีคาเทากับ -2.553 และมีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันรวม
เทากับ 8.553 ป 2550 มีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันของบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินเทากับ
-1.680 บริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงินมีคาเทากับ -2.873 และมีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันรวม
เทากับ -111.695 และป 2551 มีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันของบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน
เทากับ 1.913 บริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงินมีคาเทากับ -4.473 และคาสัมประสิทธิ์การแปร
ผันรวมเทากับ 73.592
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จะเห็นไดวา มีตัวแปรเพียง
1 ตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันสูงและต่ํา
ผิดปกติจากคาสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวแปรอื่นๆ ซึ่งไดแก ตัวแปรอัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (X1)
1.1.5 คาความเบ จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คาความเบของอัตราสวนทาง
การเงินไมไดมีความแตกตางกันอยางชัดเจนและสวนใหญมีคาเปนบวก นั่นหมายถึงขอมูลสวน
ใหญจะเบขวามากกวาทั้งบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินและบริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงิน
และนอกจากนี้ยังมีตวั แปรบางตัวแปรที่คาความเบมีคาเปนลบ ซึ่งไดแกตัวแปร X1 (อัตราสวน
เงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม) ของป 2549 มีคาความเบของบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน
เทากับ -2.846 และคาความเบรวมเทากับ -7.771 ป 2550 มีคาความเบของบริษัทที่มีความมั่นคง
ทางการเงินเทากับ -0.412 บริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงินมีคาเทากับ -3.847 และมีคาความเบ
รวมเทากับ -11.584 และป 2551 มีคาความเบของบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินเทากับ -0.437
บริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการเงินมีคาเทากับ -4.936 และคาความเบรวมเทากับ -14.636
1.1.6 คาความโดง จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา มีบางตัวแปรที่คาความโดง
รวมของอัตราสวนทางการเงินของบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน และบริษัทที่ไมมีความมั่นคง
ทางการเงินมีคาสูงกวาตัวแปรอื่นๆ ไดแก ตัวแปร X1 ของป 2550 ที่มีคาความโดงรวมสูงถึง
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 ที่มีคาความโดงสูงผิดปกติจากคาความโดงของตัว
แปรอื่นๆ ซึ่งไดแก ตัวแปรอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม ( X1) อัตราสวนหนี้สิน
หมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (X4) และอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (X5)
1.2 ผลการตรวจสอบคาผิดปกเชิงพหุ
จากการตรวจสอบคาผิดปกติเชิงพหุดวยระยะทางมหาลาโนบิสกําลังสองหรือ
D i2
พบวา ในป 2549 - 2551 มีคาผิดปกติจํานวน 8 9 และ 6 บริษัทตามลําดับ โดยที่มีบริษัทที่พบคา
ผิดปกติซ้ํากันทั้ง3 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
จากการทดสอบการเลือกตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2549 - 2551 ดวยตัว
สถิติ χ 2 พบวา ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินทั้ง 3 ป มีสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกสอยาง
นอย 1 คาที่ไมเทากับ 0 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และจากการทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
ความมั่นคงทางการเงินของป 2549 - 2551 ดวยตัวสถิติ Hosmer-Lemeshow พบวา ตัวแบบความ
มั่นคงทางการเงินของทั้ง 3 ตัวแบบ มีความเหมาะสมในการนําไปใชอธิบายความมั่นคงทางการเงิน
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เชนเดียวกัน
1.4 ผลการหาคาประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบ
จากการคํานวณหาคาประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบความมั่นคงทางการ
เงินของทั้ง 3 ป พบวา ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2549 มีตัวแปรเพียงตัวเดียวเทานั้นที่มี
นัยสําคัญตอความมั่นคงทางการเงินที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 ซึ่งไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม (X1) ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2550 มีตัวแปรหลายตัวแปรที่มีนัยสําคัญ
ตอความมั่นคงทางการเงินที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 ซึ่งไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพย
รวม (X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (X2) และอัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและ
สวนของผูถือหุน (X4) และตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของป 2551 มีตัวแปร 2 ตัวที่มีนัยสําคัญ
ตอความมั่นคงทางการเงินที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 เชนเดียวกัน ซึ่งไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ตอสินทรัพยรวม (X1) และอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (X5)
จะเห็นไดวา ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินของทั้ง 3 ป มีตัวแปร X1 ที่มีนัยสําคัญตอ
ความมั่นคงทางการเงินที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 นอกจากนี้คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบทั้ง
3 ปที่มีกลุมตัวแปรหนึ่งเปนบวก ไดแก ตัวแปร X1 (อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม)
และตัวแปร X3 (อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง) และอีกกลุมตัวแปรหนึ่งเปนลบ ไดแก ตัวแปร
X2 (อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน) ตัวแปร X4 (อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและ
สวนของผูถือหุน) และตัวแปร X5 (อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือ
หุน)
1.5 ผลการพยากรณความมั่นคงทางการเงินของบริษัทดวยตัวแบบของป 2549 - 2551
ผลการพยากรณความมั่นคงทางการเงินของบริษัทดวยตัวแบบความมั่นคงทางการเงิน
ของป 2549 - 2551 พบวา ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินที่ไดจากวิธีการวิเคราะหการถดถอยโลจิ
สติกสมีการจําแนกถูกไมต่ํากวารอยละ 90 แสดงวาตัวแบบดังกลาวมีความเที่ยงตรงสูง อยางไรก็
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ตามยังควรที่จะตองระวังในการนําตัวแบบไปพยากรณเพื่อจําแนกบริษัทที่ไมมีความมั่นคงทางการ
เงิน เนื่องจากรอยละการจําแนกถูกคอนขางต่ํา โดยเฉพาะในป
2549 แตผลการวิจัยก็มีความ
นาสนใจในประเด็นที่เมื่อนําตัวแบบไปพยากรณในปถัดไปกลับพบวา การจําแนกบริษัทที่ไมมี
ความมั่นคงทางการเงินมีแนวโนมถูกเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่รอยละการจําแนกถูกของบริษัทที่มีความ
มั่นคงทางการเงินก็อยูในระดับที่นาพอใจ ดังนั้น ตัวแบบความมั่นคงทางการเงินจากการวิจัยนี้ จึงมี
ความเหมาะสมในการนําไปใชประกอบการตัดสินใจเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
2. ข้ อเสนอแนะ
2.1 การวิจัยนี้เปนการพิจารณาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่มีผลประกอบการโดยไดรับกําไรและเกิดการขาดทุนตอเนื่องกัน 3 ปเทานั้น ซึ่งอาจทําใหไดขอมูล
ที่นักลงทุนตองการหรือกําลังพิจารณาที่จะลงทุนในบริษทั นั้นๆ ได
2.2 การวิจัยนี้เปนการศึกษาขอมูลในอดีต สามารถนํามาใชคาดการณแนวโนมของการ
ลงทุนในอนาคตได แตทั้งนี้อาจมีขอมูลไมเพียงพอที่จะนําไปใชตัดสินใจในการลงทุนได ดังนั้น
เพื่อใหการลงทุนในหลักทรัพยใดๆ ไดรับผลตอบแทนอยางคุมคาและลดความเสี่ยงได นักลงทุนจึง
ควรพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตออัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยนั้นๆ กอนการ
ตัดสินใจลงทุนรวมดวย
2.3 การวิจัยนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการวิจัยครั้งตอไป เพื่อสรางเครื่องมือชวย
ในการตัดสินใจกอนการลงทุนในหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนตอนักลงทุนและประชาชน
ทั่วไปในการชวยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในระดับหนึ่ง และผูบริหารสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการวิเคราะหความมั่นคงบริษัทของตนเอง เพื่อเปนแนวทางในการแกไข
ปญหาหรือพัฒนาบริษัทใหมีประสิทธิ์ภาพตอไป
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ตารางแสดงรายชื่อบริษัทหรือหลักทรัพย์ จดทะเบียนทีใ่ ช้ สําหรับการวิจัย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อย่ อ
ADVANC
AH
AHC
AI
AJ
ALUCON
AMC
AP
APRINT
ASK
BAFS
BANPU
BAT-3K
BATA
BCP
BECL
BGH
BH
BIGC
BJC
BROCK
BWG
CCET
CENTEL
CFRESH

ชื่อเต็ม
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ.เจ.พลาสท จํากัด (มหาชน)
บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท รองเทาบาจาแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานร็อคการเดน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
บริษัท แคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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ลําดับที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ชื่อเต็ม
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน)
CI
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)
CNT
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
CPALL
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
CPF
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
CPN
บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)
CSC
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)
CSL
บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
CSP
บริษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)
CTW
บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด (มหาชน)
DCC
บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน)
DCON
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
DELTA
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)
DRT
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
DTAC
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
DTC
บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)
EASON
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
EASTW
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
EGCO
บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
EIC
บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน)
EMC
บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน)
EPCO
ERAWAN บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
FE
บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
FMT
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
FORTH
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
GC
ชื่อย่ อ
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ลําดับที่
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ชื่อย่ อ
GENCO
GFPT
GL
GLOW
GRAMMY
GSTEEL
HEMRAJ
HMPRO
HTC
ICC
IFEC
INOX
IRP
IRPC
JTS
JUTHA
KC
KCAR
KDH
KH
KSL
KTC
KWC
KYE
LALIN
LANNA

ชื่อเต็ม
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท หาดทิพย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร ฟารอีสท วิศวการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)
บริษัท ลลิล พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)
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ลําดับที่
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

ชื่อย่ อ
LH
LPN
LST
LTX
M-CHAI
MAJOR
MAKRO
MATI
MBK
MCOT
MDX
MEDIAS
METCO
MFEC
MIDA
MINOR
MINT
MJD
MK
ML
MLINK
NEP
NNCL
NOBLE
OCC
OGC

ชื่อเต็ม
บริษัทแลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ลัคกี้เท็คซ (ไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)
บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน)
บริษัท มูราโมโต อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม ลิ้งค เอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน)
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)
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ลําดับที่
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

ชื่อย่ อ
OISHI
P-FCB
PB
PDI
PE
PERM
PF
PL
PLE
POST
PRANDA
PRG
PRIN
PS
PSL
PT
PTL
PTTCH
PTTEP
QH
RAM
RANCH
RATCH
RCL
ROBINS
ROCK

ชื่อเต็ม
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท พรีเมียรเอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)
บริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท รอกเวิธ จํากัด (มหาชน)
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ลําดับที่
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

ชื่อย่ อ
ROJANA
RPC
S&P
SAMART
SAMCO
SAMTEL
SAT
SC
SCC
SCCC
SCG
SE-ED
SEAFCO
SF
SHIN
SIM
SINGHA
SIRI
SITHAI
SKR
SMIT
SMPC
SNC
SPACK
SPALI
SPC

ชื่อเต็ม
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)
บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน)
บริษัท สิงห พาราเทค จํากัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
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ลําดับที่
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

ชื่อย่ อ
SPG
SPI
SPPT
SSF
SST
STANLY
SUC
SVH
SVI
SVOA
TASCO
TCB
TCCC
TCJ
TCMC
TCOAT
TCP
TEAM
TF
TFD
THAI
THANI
TICON
TIPCO
TIW
TKS

ชื่อเต็ม
บริษัท สยามภัณฑกรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรัพยศรีไทยคลังสินคา จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมผาเคลือบพลาสติกไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแลนดไอออนเวิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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ลําดับที่
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

ชื่อย่ อ
TKT
TLUXE
TMD
TNITY
TNL
TNPC
TOP
TPA
TPC
TPCORP
TPIPL
TPP
TR
TSC
TSTE
TSTH
TTA
TUCC
TUF
TVO
TWP
TWZ
UP
UPF
UST
UTP

ชื่อเต็ม
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน)
บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จํากัด (มหาชน)
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ลําดับที่
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

ชื่อย่ อ
UV
VARO
VIBHA
VNG
VNT
WG
BMCL
CCP
CPICO
CWT
DAIDO
DISTAR
F&D
GJS
MATCH
N-PARK
NMG
NPK
NWR
POMPUI
POWER
SAFARI
SMC
SSE
STHAI
TDT

ชื่อเต็ม
บริษัท ยูนิ เวนเจอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท วโรปกรณ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไดโดมอน กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไดสตาร อิเลคทริก คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฟูดแอนดดริ๊งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แนเชอรัล พารค จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทเนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกวางไพศาล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เพาเวอร-พี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซาฟารีเวิลด จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสเอ็มซี มอเตอรส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซันไชน คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเกรียง กรุป จํากัด (มหาชน)
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ลําดับที่
234
235
236
237
238

ชื่อย่ อ
TFI
TGCI
TRS
TT&T
TTL

ชื่อเต็ม
บริษัท ไทยฟลมอินดัสตรี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ตรังผลิตภัณฑอาหารทะเล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
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อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราสวนทางการเงิน ( Financial Ratio) สามารถแบงออกเปนประเภทได 5 ประเภท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.อัตราสวนวัดสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน ( Liquidity Ratio) อัตราสวน
ประเภทนี้ใชวิเคราะหความคลองตัวทางการเงินในระยะสั้น แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ
บริหารสภาพคลองของธุรกิจใหสามารถดําเนินไปไดตามวงจรการดําเนินงานปกติและสามารถ
ชําระหนี้สินระยะสั้นอันเกิดจากการดําเนินงานไดทันเวลา ธุรกิจที่มีสภาพคลองทางการเงินที่ดียอม
ชี้ใหเห็นวาสามารถดําเนินธุรกิจไปไดอยางตอเนื่องโดยไมติดขัด อัตราสวนที่อยูในกลุมนี้ ไดแก
1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม ( Net working Capital to Total
Assets Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน โดยแสดงให
เห็นถึงสัดสวนของมูลคาสินทรัพยหมุนเวียนหลังจากการชําระหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม มี
สูตรดังนี้
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม

= สินทรัพยหมุนเวียน – หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพยรวม

ในการตีความอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม หากคาที่ไดมีคาสูง
แสดงวา กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนมากเพียงพอที่จะชําระคาใชจายอื่นที่นอกเหนือจากหนี้สิน
หมุนเวียน เชน จายดอกเบี้ย เงินปนผล เปนตน ถาคาที่ไดมีคาต่ําแตไมถึงกับติดลบ แสดงวากิจการมี
เงินทุนหมุนเวียนนอยแตก็ยังสามารถชําระหนี้สินระยะสั้นได แตหากคาที่ไดติดลบ แสดงวากิจการ
ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน ไมมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะชําระหนี้สินระยะสั้น
1.2 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนที่แสดง
ใหเห็นถึงสภาพคลองของกิจการในระยะสั้น โดยพิจารณาถึงความสาม ารถของกิจการในการแปลง
สภาพสินทรัพยหมุนเวียนใหกลายเปนเงินสดไดเพียงพอและทันตอการชําระหนี้สินระยะสั้น ซึ่ง
ชี้ใหเห็นถึงฐานะทางการเงินระยะสั้น โดยมีสูตรคํานวณดังนี้
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน

= สิทรัพยหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
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ในการตีความอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน หากคาที่ไดเกิน 1 แสดงวากิจการมี
สภาพคลองทางการเงินที่ดี คานี้ยิ่งมีคามากเทาใดก็ยิ่งสะทอนใหเห็นถึงความคลองตัวทางการเงินที่
มีมากเทานั้น แตถาหากคาที่ไดต่ํากวา 1 แสดงวากิจการกําลังประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน
นั่นคือ กิจการไมสามารถแปลงสภาพสินทรัพยหมุนเวียนใหกลายเปนเงินสดเพื่อชําระหนี้สินระยะ
สั้นไดทันเวลา
1.3 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง (Acid Test Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวน
ที่แสดงใหเห็นถึงสภาพคลองของกิจการ โดยพิจารณาถึงเงินสดและสินทรัพยที่สามารถแปลงสภาพ
ใหเปนเงินสดไดเพียงพอและทันตอการชําระหนี้สินระยะสั้น โดยมีสูตรคํานวณดังนี้
อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง
หนี้สินหมุนเวียน

= สินทรัพยหมุนเวียน – สินคาคงคลัง

ในการตีความอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง หากคาที่ไดมีคาสูง แสดงวากิจการมี
สินทรัพยสภาพคลองมากเพียงพอที่จะชําระหนี้สินหมุนเวียน ถาคาที่ไดมีคาต่ําแตไมถึงกับติดลบ
แสดงวากิจการมีสินทรัพยสภาพคลองนอย แตก็ยังสามารถชําระหนี้สินระยะสั้นได แตหากคาที่ได
ติดลบ แสดงวากิจการประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน ไมมีสินทรัพยสภาพคลองเพียงพอที่จะ
ชําระหนี้สินระยะสั้นได
2.อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Activity Ratio) ไดแก
2.1 อัตราสวนยอดขายตอสินทรัพยรวม (Sales to Total Asset Ratio) อัตราสวนนี้
เปนการแสดงถึงความสามารถในการบริหารสินทรัพยที่มีอยู เพื่อใชสรางรายไดหลักใหเกิดขึ้นใน
องคกร ซึ่งถือไดวาเปนการวัดประสิทธิภาพของการลงทุนโดยรวม หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะพิจารณา
ไดวา เปนการแสดงถึงความสามารถของผูบริหารองคกร วาเมื่อเทียบกับคูแขงขันอุตสาหกรรมแลว
มีความสามารถในการจัดการลงทุน ซึ่งอยูในรูปของสินทรัพยตางๆ ขององคกรไดดีเพียงใด โดยมี
สูตรการคํานวณดังนี้
อัตราสวนยอดขายตอสินทรัพยรวม

= ยอดขาย
สินทรัพยรวม

3.อัตราสวนวิเคราะหโครงสรางทางการเงินหรือโครงสรางเงินทุน ( Capital Structure
Ratio) อัตราสวนประเภทนี้ใชวิเคราะหแหลงเงินทุนของกิจการ วาจะจัดหาเงินทุนมาจากสวนของผู
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ถือหุนหรือกอหนี้สิน แสดงใหเห็นถึงความอยูรอดของกิ จการในระยะยาว โดยเฉพาะเงินทุนระยะ
ยาวซึ่งประกอบไปดวยหนี้สินระยะยาวและสวนของผูถือหุน ซึ่งจะบอกถึงความเสี่ยงทางการเงิน
ของกิจการ อัตราสวนที่อยูในกลุมนี้ไดแก
3.1 อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน ( Current
Liabilities to Total Debt and Equity Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนที่แสดงใหเห็นถึงโครงสราง
เงินทุนที่เกิดจากการจัดหาเงินจากภายนอกในระยะสั้นวาเปนสัดสวนเทาใดกับโครงสรางเงินทุน
ทั้งหมดของกิจการ และเปนการประเมินภาระผูกพันที่กิจการจะตองจายชําระหนี้ในระยะสั้น โดยมี
สูตรคํานวณดังนี้
อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียน
=
หนี้สินหมุนเวียน
ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน ยอดรวมหนี้สินและสวนขงผูถือหุน
ในการตีความอัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หากคาที่ไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมีความเสี่ยงทางการเงินนอย ซึ่งกิจการสามารถจะชําระหนี้ได
ตามกําหนดเวลา แตหากคาที่ไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความเสี่ยงทางการเงินสูง ซึ่งกิจการอาจไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา หรือกิจการกําลังประสบปญหาทางดานการเงิน
3.2 อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน ( Long
Term Debt to Total Debt and Equity Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนที่แสดงถึงโครงสรางเงินทุน
ของกิจการที่เกิดจากการจัดหาเงินทุนจากภายนอกในระยะยาววาเปนสัดสวนเทากับโครงสราง
เงินทุนทั้งหมดของกิจการ และเปนการประเมินภาระผูกพันที่กิจการจะตองจายชําระหนี้ในระยะ
ยาว โดยมีสูตรคํานวณดังนี้
อัตราสวนหนี้สินระยะยาว
=
หนี้สินระยะยาว
ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน ยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
ในการตีความอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หากคาที่ไดมีคาต่ําแสดงวากิจการมีความเสี่ยงทางการเงินนอย ซึ่งกิจการสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนดเวลา แตหากคาที่ไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความเสี่ยงทางการเงินสูง ซึ่งกิจการอาจไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา หรือกิจการกําลังประสบปญหาทางดานการเงิน
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3.3 อัตราสวนหนี้สินรวมตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (Total Debt to
Total Debt and Equity Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนที่แสดงถึงโครงสรางเงินทุนของกิจการที่
เกิดจากการจัดหาเงินทุนในสวนของหนี้สินของกิจการวาเปนสัดสวนเทาใดกับโครงสรางเงินทุน
ทั้งหมดของกิจการ และเปนการประเมินภาระผูกพันที่กิจการจะตองจายชําระหนี้สินทั้งหมดของ
กิจการ โดยมีสูตรคํานวณดังนี้
อัตราสวนหนี้สินรวม
=
หนี้สินรวม
ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน ยอดรวมหนี้สนิ และสวนของผูถือหุน
ในการตีความอัตราสวนหนี้สินรวมตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน หาก
คาที่ไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมีความเสี่ยงทางการเงินนอย ซึ่งกิจการสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนดเวลา แตหากคาที่ไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความเสี่ยงทางการเงินสูง ซึ่งกิจการอาจไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา หรือกิจการกําลังประสบปญหาทางดานการเงิน
3.4 อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสินทรัพยสุทธิ (Long Term Debt to Net Assets
Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนที่แสดงถึงโครงสรางเงินทุนของกิจการที่เกิดจากการจัดหาเงินทุน
จากภายนอกของกิจการวาเปนสัดสวนเทาใดกับสินทรัพยสุทธิของกิจการ และเปนการประเมิน
ภาระผูกพันที่กิจการตองจายชําระหนี้ของกิจการ โดยมีสูตรคํานวณดังนี้
อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสินทรัพยสุทธิ

= หนี้สินระยะยาว
สินทรัพยสุทธิ

ในการตีความอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสินทรัพยสุทธิ หากคาที่ไดมีคาต่ํา
แสดงวากิจการมีความเสี่ยงทางการเงินนอย ซึ่งกิจการสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา แตหาก
คาที่ไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความเสี่ยงทางการเงินสูง ซึ่งกิจการไมอาจสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนดเวลา หรือกิจการกําลังประสบปญหาทางดานการเงิน
3.5 อัตราสวนมูลคาหุนสามัญตอหนี้สินรวม เปนอัตราสวนที่แสดงถึงความเสี่ยง
อันอาจจะเกิดขึ้นจากภาระผูกพันขององคกร โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
อัตรามูลคาหุนสามัญตอหนี้สินรวม

= มูลคาหุนสามัญ
หนี้สินรวม
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4.อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร ( Profitability Ratio) อัตราสวน
ประเภทนี้ใชวิเคราะหผลการดําเนินงานของกิจการ ประสิทธิภาพในการบริหารของฝายบริหารวา
สามารถใชสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดรายไดแกกิจการมากนอยเพียงใด อัตราสวนที่อยูในกลุมนี้ไดแก
4.1 อัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขาย ( Gross Profit to Sale Ratio) อัตราสวนนี้
เปนอัตราสวนที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมตนทุนขายของฝายบริหาร ซึ่งหมายถึง
ความสามารถในการทํากําไรจากยอดขาย โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
อัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขาย

= กําไรขั้นตน
ยอดขาย

ในการตีความอัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขาย หากคาที่ไดคาสูง แสดงวากิจการ
มีความสามารถในการทํากําไรขั้นตนจากยอดขายมาก แตหากคาที่ไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมี
ความสามารถในการทํากําไรขั้นตนตอยอดขายนอย
4.2 อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย ( Operation Income to Sale
Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะหความสามารถในการทํากําไรของกิจการ
แสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพการสรางกําไรของผูบริหาร โดยแสดงใหเห็นถึงสัดสวนของ
กําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย

= กําไรจากการดําเนินงาน
ยอดขาย

ในการตีความอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย หากคาที่ไดมีคาสูง
แสดงวากิจการมีประสิทธิภาพในการทํากําไรสูง แตหากคาที่ไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อสรางกําไรต่ํา
4.3 อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย ( Return on Assets Ratio) อัตราสวนนี้
เปนอัตราสวนที่แสดงถึงสัดสวนของกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม โดยพิจารณาจากการใชสินทรัพย
ของกิจการที่กอใหเกิดกําไรสุทธิ นอกจากนี้ยังใชประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู
บริหารงานไดดวย โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
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อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย

= กําไรสุทธิ
สินทรัพยรวม

ในการตีความอัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย หากคาที่ไดมีคาสูง แสดงวา
ผูบริหารของกิจการมีประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกิจการ แต
หากคาที่ไดมีคาต่ํา แสดงวาผูบริหารของกิจการไมมีประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกกิจการได
4.4 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดตอสินทรัพยรวม (Earning before
Interest Tax to Total Assets Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนที่แสดงถึงประสิทธิภาพการ
บริหารงานของผูบริหารในการใชสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกิจการ โดยมีสูตรการ
คํานวณดังนี้
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี
ตอสินทรัพยรวม

= กําไรกอดอกเบี้ยและภาษี
สินทรัพยรวม

ในการตีความอัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดตอสินทรัพยรวม หาก
คาที่ไดมีคาสูง แสดงวาผูบริหารของกิจการมีประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกกิจการ แตหากคาที่ไดมีคาต่ํา แสดงวาผูบริหารของกิจการไมมีประสิทธิภาพใน
การใชสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกิจการได
4.5 อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม ( Retained Earnings to Total Asset
Ratio) อัตราสวนนี้แสดงถึงการสะสมขุมกําลังในการดําเนินธุรกิจหรือเปนการสะสมผลสําเร็จใน
รูปของกําไรจากการดําเนินธุรกิจมาตั้งแตอดีต อาจจะพิจารณาไดอีกอยางหนึ่งก็คือ อายุขององคกร
กลาวคือ องคกรที่มีอายุการดําเนินงานมาตอเนื่องยาวนาน และตองเปนอดีตที่มีคุณภาพ หรือ
ประสบความสําเร็จมาตั้งแตในอดีต ก็จะมีอัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวมคอนขางสูง โดยมี
สูตรการคํานวณดังนี้
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม

= กําไรสะสม
สินทรัพยรวม
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5.อัตราสวนวิเคราะหความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี้ (
Coverage
Ratio) อัตราสวนกลุมนี้ใชวิเคราะหความเพียงพอของกระแสเงินสดที่ใชในการชําระหนี้สินของ
กิจการ เพื่อใช ในการประเมินความมั่นคงของกิจการที่มีตอภาระผูกพัน อัตราสวนที่อยูในกลุมนี้
ไดแก
5.1 อัตราสวนกําไรสุทธิตอดอกเบี้ยจาย (Net Income to Interest Expense Ratio)
อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะหความเพียงพอของกําไรสุทธิที่ใชในการชําระ
ดอกเบี้ยจายของกิจการ แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการชําระดอกเบี้ยจายของกิจการ แสดงให
เห็นถึงความสามารถในการบริหารของผูบริหารในการชําระดอกเบี้ยจาย โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
อัตราสวนกําไรสุทธิตอดอกเบี้ยจาย

= กําไรสุทธิ
ดอกเบี้ยจาย

ในการตีความอัตราสวนกําไรสุทธิตอดอกเบี้ยจาย หากคาที่ไดมีคาสูง แสดงวา
กิจการมีกําไรสุทธิเพียงพอในการชําระดอกเบี้ยจายสูง แตหากคาที่ไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมีความ
เพียงพอของกําไรสุทธิในการชําระดอกเบี้ยจายต่ํา
5.2 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดตอดอกเบี้ยจาย ( Earning
before Interest Tax to Interest Expense Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะห
ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยจาย แสดงใหเห็นถึงสัดสวนกระแสเงินสดที่มีอยูกับภาระหนี้สิน
วามีมากนอยเพียงใด โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี
ตอดอกเบี้ยจาย

= กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี
ดอกเบี้ยจาย

ในการตีความอัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดตอดอกเบี้ยจาย หากคาที่
ไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยจายสูง แตหากคาที่ไดมีคาต่ํา แสดงวา
กิจการมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยจายต่ํา
5.3 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผู
ถือหุน ( Earning before Interest Tax to Total Debt and Equity Ratio) เปนอัตราสวนที่ใชในการ
วิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้สิน แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารงานของ
ผูบริหารในการชําระหนี้สินของกิจการ โดยมีสูตรคํานวณดังนี้
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อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี
= กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได
ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน ยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
ในการตีความอัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดตอยอดรวมหนี้สินและ
สวนของผูถือหุน หากคาที่ไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความสามารถในการชําระหนี้สินสูง แตหาก
คาที่ไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมีความสามารถในการชําระหนี้สินต่ํา
5.4 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดตอหนี้สินรวม ( Earning before
Interest Tax to Total Debt Ratio) เปนอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะหความสามารถในการชําระ
หนี้สิน แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารในการชําระหนี้สินของกิจการ
โดนมีสูตรการคํานวณดังนี้
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี
ตอหนี้สินรวม

= กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได
หนี้สินรวม

ในการตีความอัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดตอหนี้สินรวม หากคาที่
ไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความสามารถในการชําระหนี้สินสูง แตหากคาที่ไดมีคาต่ํา แสดงวา
กิจการมีความสามารถในการชําระหนี้สินต่ํา
5.5 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และรายการตัดจายตอ
ดอกเบี้ยจาย ( Earning before Interest Tax Depreciation and Amortization to Interest Expense
Ratio) อัตราสวนนี้ใชในการวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ แสดงใหเห็นถึงความสามารถ
ของผูบริหารในการชําระดอกเบี้ยจาย โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา = กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และรายการตัดจาย
และรายการตัดจายตอดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจาย

ในการตีความอัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และรายการ
ตัดจายตอดอกเบี้ยจาย หากคาที่ไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยจาย
สูง แตหากคาที่ไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยจายต่ํา
5.6 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และรายการตัดจายตอ
หนี้สินรวม ( Earning before Interest Tax Depreciation and Amortization to Total Debt Ratio)
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อัตราสวนนี้ใชในการวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ
บริหารงานของผูบริหารของผูบริหารในการชําระหนี้สิน โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา = กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และรายการตัดจาย
และรายการตัดจายตอหนี้สินรวม
หนี้สินรวม

ในการตีความอัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และรายการ
ตัดจายตอหนี้สินรวม หากคาที่ไดมีคาสูงแสดงวา กิจการมีความสามารถในการชําระหนี้สินสูง แต
หากคาที่ไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมีความสามารถในการชําระหนี้สินต่ํา
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