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ใส่ อย่างดี ยิ่ง จนการค้นคว้าแบบอิ สระฉบับนี้ เสร็ จสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุ ณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ
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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างกลยุทธ์การเงิ นกับผล
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยจะศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเงิน ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต โดยใช้การเจริ ญเติบโต
ของยอดขาย และศักยภาพการเจริ ญเติบโต วัดโดยราคาหุ น้ ต่อมูลค่าทางบัญชี กลยุทธ์สภาพคล่อง โดย
ใช้อตั ราส่ วนสภาพคล่ อง กับผลการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั โดยใช้อตั ราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น และ
กระแสเงิ นสดอิ สระต่อหุ ้น โดยเก็บ ข้อมูล จากงบการเงิ นรายปี ของธุ รกิ จของบริ ษ ทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 จานวน 191 บริ ษทั ต่อปี และวิเคราะห์
โดยใช้การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการศึ กษาพบว่า การเจริ ญเติบโตของยอดขาย ศักยภาพการเจริ ญ เติ บ โตของธุ รกิ จ และ
อัตราส่ วนสภาพคล่ องของธุ รกิ จ มี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น ได้อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ยงั พบว่า อัตราส่ วนหนี้ สินและขนาดของธุ รกิจ มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจ อัตราส่ วนสภาพคล่องของธุ รกิจ และ
ขนาดของธุ รกิ จ มี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับ กระแสเงิ นสดอิ สระต่อหุ ้นได้อย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับ
0.05 นอกจากนี้ยงั พบว่า การเจริ ญเติบโตของยอดขายและอัตราส่ วนหนี้สิน มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
กระแสเงินสดอิสระต่อหุ น้ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05

ง

Independent Study Title

Relationship Between Financial Strategies and Corporate
Performance of Listed Companies in the Stock Exchange of
Thailand During 2002–2011

Author

Mr. Chollawat Boonmesook

Degree

Master of Business Administration

Advisor

Assistant Professor Dr.Chaiwuth Tangsomchai

ABSTRACT
This independent study aimed to study the relationship between financial strategies and
corporate performances of listed companies in The Stock Exchange of Thailand. This study
focused on the relationship between financial strategies which consisted of growth strategies
measured by sales growth and growth potential measured by price per book value, liquidity
strategies measured by liquidity ratio and corporate performance which consisted of return on
common equity and free cash flow per share. The data used in this study were from the annual
report and financial statement of 191 listed companies in the SET during 2002–2011 on yearly
basis. The statistical method for analyzing the data was multiple regression.
The findings showed that sales growth, growth potential, and liquidity affected in the
positive direction to return on common equity at a significant level of 0.05. Moreover, debt ratio and
firm size affected in the negative direction to return on common equity at a significant level of 0.05.
The findings showed growth potential, liquidity and firm size affected in the positive
direction to free cash flow per share at a significant level of 0.05. Moreover, sales growth and debt
ratio affected in the negative direction to free cash flow per share at a significant level of 0.05.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
การดาเนินิุร รกน ในิัจ ใใรัิจ ี่มี่การข่ง่จิสู ง ัรน ษีจ ใะสาีารถัระสัควาีสาเนร็ใ ขละอยู
รอดได้ิ้ ิจ ผูั้ รน หาร่องัรน ษีจ ต้องดาเนินิการเนพืมอีานห้ัรน ษีจ ิจ้ิๆ ี่ผลการดาเนินิุร รกนใี่มด่ ี่ควาี
เนใรน ญเนตนัโต ขละัระสัควาีสาเนร็ใ เนพืมอนห้ได้ผลการดาเนินิุร รกนใเนั็ิี่มิาสินใขกิจกลงีริ เนพราะ
ิจกลงีร ิีจกใะี่การตจดสน ินใลงีร ินิหร ้ิ่องัรน ษีจ ี่มี่ผลการดาเนินิุร รกน ใี่ม ด่ ี่ควาีสาีารถนิ
การเนใรน ญเนตนัโตตอไันิอิาคต ดจงิจ้ิผลการดาเนินิุร รกนใใึงี่ควาีสาคจญอยางยนงม
ผลการดาเนินิุร รกนใี่มด่ิ้ ิจ ่ึ้ิอยูกจักลยรีุ์การดาเนินิุร รกนใ่องขตละัรน ษีจ ี่มิาีาัระกอั
นช้เนพืม อ นห้ ไ ด้ผ ลการด าเนิน ิ ุร รกน ใี่ม ด่ โดยกลยรี ุการดาเนิน ิ ุร รกน ใิจ้ิ ี่ ห ลายด้าิ ได้ขก กลยรี ุ์
ีางด้าิการตลาด กลยรี ุ์ ี างด้าิการัรน หารัร คคล กลยรีุ์ ีางด้าิการเนงนิ เนั็ ิต้ิ ซึม งกลยรี ุ์
การเนงนิิจ้ิเนั็ิหิึม งนิกลยรีุ์ี่มิาไัสู การัระสัควาีสาเนร็ใ ขละเนั็ิกลยรีุ์ี่มวดจ ได้ใากกนใกรรี
การดาเนินิงาิ่องุร รกน ใ โดยกลยรีุ์ การเนงนิิจ้ิสาีารถขังตาีระยะเนวลา่องการัรน หารใจดการ
ได้ขก กลยรีุ์การเนงนิระยะยาว ขละกลยรีุ์การเนงนิระยะสจ้ิ (สร วฒจ ิ์ ศนรนินรจิดร์, 2554)
กลยรีุ์การเนงนิระยะยาว ซึม งได้ขก กลยรีุ์การเนใรน ญเนตนัโต (Growth Strategies) เนั็ิกลยรีุ์ี่ม
ผูั้ รน หารนช้เนพืมอการเนใรน ญเนตนัโต่องัรน ษีจ โดยพนใารณาใากราคาหร ิ้ ่องัรน ษีจ ตอีูลคาีางัจญช่่อง
ัรน ษีจ ขละการเนใรน ญเนตนัโต่องยอด่าย เนพืมอเนพนมีัระสน ีุน ภาพ่องยอด่ายนห้สูง่ึ้ิ กาหิดต้ิีริ
การผลนตตอหิวยนห้ี่ัรน ีาณี่มเนหีาะสี เนพืมอิาไัสู ควาีสาเนร็ใ่องกนใการนิระยะยาวได้ ขละกล
ยรีุ์ การเนงนิระยะสจ้ิ ซึม งได้ขก กลยรีุ์ สภาพคลอง (Liquidity Strategies) เนั็ิกลยรีุ์ี่มผัู้ รน หารนช้
ใจดสรรสภาพคลองีางการเนงนิ่องัรน ษีจ โดยัรน ษีจ ี่มี่เนงนิีริหีริเนว่ยิอยางเนพ่ยงพอ ขละสาีารถ
ใายชาระภาระหิ่้ ได้ี ิจ ี่ เนีืม อต้องการิจ้ิ ใะสาีารถสิจัสิร ิ นห้ก ารดาเนินิงาิเนั็ ิไัได้โดย
ราัรืม ิ ิาไัสู ควาีสาเนร็ใ่องกน ใการนิระยะสจ้ิได้ หากัรน ษีจ ี่ ภาวการณ์ ่าดสภาพคลอง ใะี่
ควาีเนส่มยงนิการลงีริสู ง ีานห้ิกจ ลงีริ่าดควาีสินใี่มใะเนลือกลงีรินิัรน ษีจ ิจ้ิได้ ซึม งัจ ญหา
การ่าดสภาพคลองิจัเนั็ิัจ ญหาสาคจญี่มอาใีานห้ัรน ษีจ ต้องัน ดกนใการขี้วายจงสาีารถีากาไรได้ก็
ตาี โดยเนฉพาะนิชวงี่มไีสาีารถหาเนงนิีริเนพืมอีาใายภาระผูกพจิได้ีิจ ตาีกาหิด (เนรนงรจก ใาัา
เนงนิ, 2544)
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เนพราะฉะิจ้ิกลยรีุ์การเนงนิใึงี่สวิสาคจญตอการัระสัควาีสาเนร็ใ่องัรน ษีจ ตาีี่มได้
กลาวีา่้างต้ิ ดจงิจ้ิผูศ้ ึกษาใึงี่ควาีสินใี่มใะศึกษาวา กลยรีุ์การเนงนิี่ผลตอผลการดาเนินิุร รกนใ
โดยศึกษาใากัรน ษีจ ใดีะเนั่ยินิตลาดหลจกีรจพย์ขหงัระเนีศไีย ซึม งเนั็ิกลร ีตจวอยางี่มเนลือกนิ
การศึกษาเนั็ิกลรีตจวอยางี่มี่่อ้ ีูลชจดเนใิ โดยการศึกษาครจ้งิ่้ ใะนช้่อ้ ีูลระหวางั่ พ.ศ.2545-2554
โดยผูั้ รน หารสาีารถิา่้อีูลี่มได้ไันช้ัระกอัการตจดสน ินในิการดาเนินิกลยรีุ์การเนงนิ ี่มสงผล
ตอผลการดาเนินิุร รกน ใ่องัรน ษีจ นห้ี่ควาีเนหีาะสี ขละิจกลงีริสาีารถิา่้อีูลี่ม ได้ไันช้นิ
การัระกอัการพนใารณาตจดสน ินใลงีรินิหลจกีรจพย์ได้อยางี่ัระสน ีุน ภาพ
1.2 วัตถุประสงค์
เนพืมอศึกษาควาีสจีพจิุ์ระหวางกลยรีุ์การเนงนิกจัผลการดาเนินิุร รกนใ่องัรน ษีจ ใดีะเนั่ยิ
นิตลาดหลจกีรจพย์ขหงัระเนีศไีย ระหวางั่ พ.ศ. 2545-2554
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ี านห้ี ราัควาีสจี พจิุ์ ระหวางกลยรี ุ์ การเนงนิกจัผลการดาเนินิุร รกน ใ่องัรน ษ ีจ ใด
ีะเนั่ยินิตลาดหลจกีรจพย์ขหงัระเนีศไีย
2. ผูั้ รน ห ารสาีารถิ า่้อ ีู ล ใากการศึ ก ษาไันช้พน ใ ารณาเนั็ ิขิวีางนิการตจดสน ิ นใ
กาหิดกลยรีุ์การเนงนิ่องัรน ษีจ
3. ิจกลงีริสาีารถิา่้อีูลี่มได้ไันช้นิการัระกอัการพนใารณาตจดสน ินใลงีรินิหร ้ิ
สาีจญ่องัรน ษีจ ใดีะเนั่ยินิตลาดหลจกีรจพย์ขหงัระเนีศไีย
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1.4 นิยำมศัพท์
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หีายถึง ัรน ษีจ ี่มใดีะเนั่ยินิตลาด
หลจกีรจพย์ขหงัระเนีศไีย (The Stock Exchange of Thailand หรื อ SET) ระหวางั่ พ.ศ. 2545-2554
ขละอยูตอเนิืมองรวีระยะเนวลา 10 ั่ โดยไีรวีถึงกลรีุร รกนใการเนงนิ ได้ขก กลรีุิาคาร กลรีเนงนิีริ
ขละหลจก ีรจ พ ย์ กลร ีัระกจิ ภจย ขละัระกจิ ช่ วน ต ขละไี รวีถึ ง ัรน ษ จี ใดีะเนั่ ย ิอยูนิตลาด
หลจกีรจพย์ เนอี็ เนอไอ
กลยุทธ์ กำรเงิน (Financial Strategies) หีายถึง ิโยัายีางการเนงนิ่องัรน ษีจ ซึม งี่ี้ งจ ระยะ
ยาวขละระยะสจ้ิ ี่มสาีารถผลจกดจิัรน ษีจ นห้สาีารถดาเนินิการได้ โดยี่การกาหิดกลยรีุ์ ขละการ
นช้ก ลยรี ุ์ นห้ ส าีารถัรรลร เนั้ าหีายีางการเนงน ิ ได้ ซึม งกลยรี ุ์ ก ารเนงน ิ ี่ม ส าคจญ คื อ กลยรี ุ์ ก าร
เนใรน ญเนตนัโต (Growth Strategies) ขละกลยรีุ์สภาพคลอง (Liquidity Strategies)
กลยุทธ์ กำรเจริญเติบโต (Growth Strategies) หีายถึง กลยรีุ์ี่มใดจ ีา่ึ้ิเนพืมอชวยนห้ยอด่าย
ก าไร ขละสน ิีรจ พ ย์เนพนม ี ่ึ้ ิ โดยเนฉพาะอย างยนม ง นิระหว างี่ม ั รน ษ จี อยู นิ่จ้ิ ี่ม ก าลจง ่ยายตจว
วจตถรัระสงค์เนพืมอการเนใรน ญเนตนัโตขละการสร้างควาีเนใรน ญเนตนัโตอยางตอเนิืมอง อจิใะิาีาซึม งยอด่าย
ี่มสูง่ึ้ิ ต้ิีริตอหิวยลดลง เนั็ิผลเนิืมองีาใากการี่ัระสัการณ์นิการผลนต ขละเนั็ิผลีานห้
กาไรสู ง่ึ้ิอ่กด้วย นิการศึกษาิ่้ นช้การวจดการเนใรน ญเนตนัโตใากการวจดการเนใรน ญเนตนัโต่องยอด่าย
ขละศจกยภาพการเนใรน ญเนตนัโต่องุร รกน ใซึม งวจดใาก อจตราสวิระหวางราคาหร ้ิกจัีูลคาีางัจญช่ ่อง
ัรน ษีจ (Price-Book Value : P/BV)
กลยุทธ์ สภำพคล่ อง (Liquidity Strategies) หีายถึ ง กลยรีุ์ี่มใดจ ีา่ึ้ิเนพืมอชวยนห้ัรน ษีจ ี่
สภาพคลองีางการเนงนิ ัรน ษีจ ใะต้องี่เนงนิีริหีร ิเนว่ยิอยางเนพ่ยงพอขละสาีารถใายชาระภาระ
ผูกพจิได้ีิจ ี่เนีืมอต้องการ อจิใะีานห้ี่ผลนห้การดาเนินิงาิเนั็ิไัได้โดยราัรืม ิ นิการศึกษาิ่้ นช้
การวจดสภาพคลองใาก อจตราสวิสภาพคลอง่องุร รกนใ (Liquidity Ratio)
ผลกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท (Firm Performance) หีายถึ ง การวจดผลการดาเนินิงาิ่อง
ัรน ษีจ ีจ้งีางัจญช่ ขละการวจดีางการเนงนิ นิการศึกษาิ่้ วดจ ผลการดาเนินิงาิีางัจญช่่องัรน ษีจ ใาก
การวจดอจตราผลตอัขีิผูถ้ ือหร ้ิ (Return on Common Equity : ROE) ขละการวจดผลการดาเนินิงาิ
ีางการเนงนิใากการวจดกระขสเนงนิสดตอหร ้ิ (Free Cash Flow per Share: FCFPS) โดย่้อีูลี่มได้เนั็ิ
่้ อ ีู ล ีร ตน ย ภู ีน ี าใากฐาิ่้ อ ีู ล Thomson Reuters Datastream ณ ศู ิ ย์เนร่ ยิรู้ ก ารลงีร ิ (SET
Investment Center) คณะัรน หารุร รกน ใ ีหาวนียาลจยเนช่ยงนหี รวีีจ้งงัการเนงนิรายั่ ่องุร รกน ใ่อง
ัรน ษีจ ใดีะเนั่ยินิตลาดหลจกีรจพย์ขหงัระเนีศไียระหวางั่ พ.ศ. 2545-2554 ขละอยูตอเนิืมอง
รวีระยะเนวลา 10 ั่
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อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Common Equity : ROE) หีายถึง ผลตอัขีิ่อง
ผูถ้ ือหร ิ้ ี่มลงีริกจััรน ษีจ ิจ้ิๆ ซึม งคาิวณได้ใาก การหาอจตราสวิระหวางกาไรสร ีุน กัจ สวิ่องผูถ้ ือ
หร ิ้ ่องัรน ษีจ ิจ้ิๆ ผลลจพุ์ี่มได้ใะขสดงนห้ีราัวาผูถ้ ือหร ้ิลงีริไัขล้วใะได้ผลตอัขีิีากิ้อย
เนพ่ยงนด
กระแสเงินสดอิสระต่ อหุ้ น (Free Cash Flow per Share: FCFPS) หีายถึ ง กระขสเนงนิสด
อนสระตอใาิวิหร ้ิสาีจญ่องัรน ษีจ ิจ้ิๆ ซึม งคาิวณได้ใาก การหาอจตราสวิระหวางเนงนิสดสร ีุน
หลจงหจกคานช้ใายตอใาิวิหร ้ิ่องัรน ษีจ เนั็ิตจวช่้ วดจ ควาีสาีารถนิการสร้างกระขสเนงนิสดี่มเนหลือ
หลจงหจกคานช้ใาย่องัรน ษีจ
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎี
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเงิน กับผลการ
ดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554
ซึ่งผูศ้ ึกษาได้รวบรวมทฤษฎี แนวคิดซึ่งประกอบด้วย
1.แนวคิดกลยุทธ์การเงิน (Financial Strategies)
2.แนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั (Firm Performance)
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับกลยุทธ์ การเงิน (Financial Strategies)
กลยุทธ์การเงิน (Financial Strategies) หมายถึง นโยบายทางการเงินของบริ ษทั ซึ่ งมีท้ งั ระยะ
ยาว คือ กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต (Growth Strategies) และระยะสั้น คือ กลยุทธ์สภาพคล่อง (Liquidity
Strategies) ซึ่ งช่วยให้บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการกาหนดกลยุทธ์ และการใช้
กลยุทธ์ ให้บริ ษทั สามารถบรรลุเป้ าหมายทางการเงินได้ (Su & Vo, 2010)
2.1.1 กลยุทธ์ การเจริญเติบโต (Growth Strategies)
กลยุท ธ์การเจริ ญเติบโต (Growth Strategies) เป็ นกลยุทธ์ระยะยาว มี วตั ถุ ประสงค์
เพื่ อสร้ างการเจริ ญ เติ บ โตของบริ ษ ทั ช่ วยให้บ ริ ษ ทั มี ยอดขายสู งขึ้ นต้นทุ นต่ อหน่ วยลดลง เป็ นผล
เนื่ องมาจากการมีประสบการณ์ในการผลิตและเป็ นผลทาให้กาไรสู งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่าง
ที่บริ ษทั อยูใ่ นระยะขยายตัว ซึ่ งมักเป็ นบริ ษทั ที่เน้นการขยายฐานลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ หรื อมี
นโยบายเชิงรุ กในการเสนอสิ นค้าใหม่ๆ เพิ่มจากฐานลูกค้าเดิม บริ ษทั เหล่านี้สามารถดาเนินการโดยไม่
ทาให้ความสามารถในการท ากาไรของบริ ษทั ลดลง แต่กลับช่ วยให้บริ ษ ทั มี อตั รากาไรมากขึ้ นจาก
ขอบเขตธุ รกิจที่กว้างขึ้น (เทียนทิพ สุ พานิช, 2555)
บริ ษ ทั ที่ เน้นกลยุท ธ์ การเจริ ญเติบโต โดยเน้นการเจริ ญ เติบโตของยอดขาย (Sales
Growth: SG) นั้น มักจะเป็ นบริ ษทั อยู่ในระยะเจริ ญเติบโตและระยะขยายตัว บริ ษทั ต้องทาให้สินค้า
และบริ การของบริ ษทั เป็ นที่ยอมรับของตลาดและนักลงทุน ผูบ้ ริ หารต้องสามารถสร้างความต้องการ
ให้ผบู้ ริ โภคสนใจและหันมาใช้สินค้า มีการดาเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อส่ งเสริ มการขาย การสร้ างการรับรู ้และความเข้าใจในสิ นค้าและบริ การให้แก่ผบู ้ ริ โภค ทั้งลูกค้า
เดิม และดึงดูดลูกค้าใหม่ๆด้วย เพื่อส่ งเสริ มให้มียอดขายและผลกาไรในอัตราที่สูงขึ้น บริ ษทั สามารถ
นาผลกาไรที่ ได้รับ เพิ่ มมากขึ้ นนั้นไปลงทุ นต่อ เพื่ อสามารถผลิ ตสิ นค้าและบริ การมารองรั บ ความ
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ต้องการของตลาดได้ รวมทั้งนาผลกาไรนั้นไปขยายกิจการให้เติบโตต่อไป บริ ษทั ที่มียอดขายและผล
กาไรในอดี ตที่ ผ่านมาสู งกว่ามาตรฐานในอุ ตสาหกรรมเดี ยวกัน จะมี ความสามารถในการบริ หาร มี
ความเป็ นไปได้ที่จะลงทุ นในโครงการที่ ให้อตั ราผลตอบแทนสู งกว่าที่ คาดไว้ ดังนั้นผลที่ ได้รับคื อ
ยอดขายและผลก าไรของบริ ษ ัท จะเพิ่ ม ขึ้ นในอัต ราที่ สู ง กว่ า มาตรฐานและของบริ ษ ัท อื่ น ๆใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ส่ งผลให้หุ้นของบริ ษทั ที่กาลังเจริ ญก้าวหน้าและมีผลการดาเนิ นธุ รกิจที่ดี เป็ น
ที่ส นใจของนักลงทุ นด้วย การวัดการเจริ ญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth: SG) ค านวณได้จาก
อัตราส่ วนระหว่างยอดขายในปี ที่ ตอ้ งการวัดลบกับยอดขายของปี ก่อนหน้า หารด้วยยอดขายของปี
ก่อนหน้า (เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม, 2557)
การวัดศักยภาพการเจริ ญเติ บโตของธุ รกิ จใช้ อัตราส่ วนระหว่างราคาหุ ้นกับมูลค่า
ทางบัญชีของบริ ษทั (Price-Book Value : P/BV) เนื่องจากราคาของหุ ้นเป็ นมูลค่าของบริ ษทั ในสายตา
นักลงทุนภายนอก ถ้าราคาของหุ ้นเพิ่มขึ้น แสดงว่าบริ ษทั อาจมีโครงการในอนาคต ซึ่ งนักลงทุนมอง
ว่าเป็ นโอกาสที่บริ ษทั จะเติบโต เมื่อราคาของหุ ้นเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ P/BV เพิ่มขึ้นด้วย โดยทัว่ ไปแล้ว
การที่ P/BV ของบริ ษทั มากกว่า 1 (ราคาหุ ้นมีค่ามากกว่ามูลค่าตามบัญชี ต่อหุ ้น) หมายความว่า มูลค่า
ของบริ ษทั ในตลาดหุ ้นมีค่ามากกว่ามูลค่าของสิ นทรัพย์ที่บริ ษทั มีอยูจ่ ริ ง ซึ่ งส่ วนใหญ่ P/BV ที่สูงกว่า
1 มาก สะท้อนว่า บริ ษทั มีผลประกอบการดี กาไรสู ง และคนส่ วนใหญ่เชื่ อว่าบริ ษทั มีมูลค่ามากกว่า
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่จบั ต้องได้ มูลค่าที่เพิ่มขึ้นมานั้น อาจจะเกิดจากความสามารถในการจัดการของ
ผูบ้ ริ หาร มูลค่าของยี่ห้อสิ นค้า หรื อแม้กระทัง่ อานาจผูกขาดในตลาดที่บริ ษทั ทาธุ รกิจอยู่ สิ่ งเหล่านี้ ทา
ให้ราคาที่คนยอมรับซื้ อขายกันในตลาดหุ ้นนั้นสู งกว่ามูลค่าของสิ นทรัพย์ต่อหุ ้นของบริ ษทั (เทียนทิพ
สุ พานิช, 2555)
ในทางตรงข้าม P/BV ของบริ ษทั ที่ต่ ากว่า 1 (ราคาหุ ้นมีค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี ต่อ
หุ ้น) หมายความว่า มูลค่าของบริ ษทั ในตลาดหุ ้นต่ ากว่ามูลค่าของสิ นทรัพย์ที่บริ ษทั มีอยูจ่ ริ ง ซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะเป็ นกรณี ที่บริ ษทั มีผลประกอบการไม่ดี ขาดทุนบ่อย และคนส่ วนใหญ่ไม่เชื่ อมัน่ มูลค่าที่คน
ยอมรับซื้ อขายกันในตลาดหุ ้นจึงต่ากว่าสิ นทรัพย์ที่บริ ษทั มี อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ที่อยูต่ ่างภาคธุ รกิจกัน
มัก จะมี P/BV ไม่ เท่ ากัน บริ ษ ทั ที่ เน้น การให้บ ริ ก าร และใช้เครื่ องจัก รและสิ นทรัพ ย์น้อย มักจะมี
มู ล ค่ า ทางบัญ ชี (Book Value : BV) ที่ ค่ อ นข้า งต่ า ส่ ง ผลให้ มี P/BV ที่ ค่ อ นข้า งสู ง ไปด้ว ย ในทาง
ตรงกันข้าม บริ ษทั ที่ตอ้ งใช้เครื่ องจักรมากในการผลิตสิ นค้า หรื อต้องใช้สินทรัพย์ราคาสู งบางอย่างใน
การประกอบกิ จการ ก็ม กั จะมี มูลค่ าทางบัญชี ที่ สู ง ส่ งผลให้ P/BV นั้นต่ าตามธรรมชาติ ของธุ รกิ จ
(เทียนทิพ สุ พานิช, 2555)
ทั้งนี้ มีขอ้ สังเกตว่า บริ ษทั ที่ เน้นการเจริ ญเติ บโตส่ วนใหญ่ จะเน้นการขยายกิ จการ
กล่าวคือ มีการเติบโตของรายได้หรื อมีการลงทุนเพิ่มสู งกว่าบริ ษทั อื่นๆ ในธุ รกิจเดียวกัน โดยลักษณะ
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เด่ นของบริ ษทั เหล่ านี้ มักเป็ นบริ ษทั ที่ มีขนาดใหญ่ และมี ประสบการณ์ ในการดาเนิ นธุ รกิ จมาอย่าง
ยาวนาน ขณะที่บริ ษทั ที่มีขนาดเล็กกว่าและมีประสบการณ์นอ้ ยกว่าเน้นการรักษาความสามารถในการ
ทากาไรเป็ นหลัก สะท้อนให้เห็นว่าบริ ษทั ที่มีขนาดเล็กและประสบการณ์นอ้ ยมักเริ่ มต้นด้วยการสร้าง
กาไรให้มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ งก่อนจะขยายกิจการให้เติบโตต่อไปในอนาคต
2.1.2 กลยุทธ์ สภาพคล่ อง (Liquidity Strategies)
กลยุท ธ์ ส ภาพคล่ อง (Liquidity Strategies) เป็ นกลยุท ธ์ ระยะสั้ น ซึ่ งเป้ าหมายหนึ่ ง
ของกิจกรรมการจัดการทางการเงินของธุ รกิจคือ จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอและสามารถ
ใช้จ่ายชาระภาระผูกพันได้ทนั ที เมื่ อต้องการ อันจะทาให้มีผลการดาเนิ นงานเป็ นไปได้โดยราบรื่ น
หากธุ รกิจมีภาวการณ์ขาดสภาพคล่องจะมีความเสี่ ยงในการลงทุนสู ง ทาให้นกั ลงทุนขาดความสนใจที่
จะเลื อกลงทุ นในหลักทรั พ ย์น้ ันได้ ซึ่ งปั ญหาการขาดสภาพคล่ องนับเป็ นปั ญหาส าคัญที่ อาจท าให้
ธุ รกิจต้องปิ ดกิจการแม้วา่ ยังสามารถทากาไรได้ก็ตาม โดยเฉพาะในช่วงที่ไม่สามารถหาเงินทุนเพื่อมา
จ่ายภาระผูกพันได้ทนั ตามกาหนด (เริ งรัก จาปาเงิน, 2544)
เงินสดเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ให้ความคล่องตัวกับธุ รกิจมากที่สุด ธุ รกิจจะต้องถือ
เงินสดไว้จานวนหนึ่ ง เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นงาน แต่ในขณะเดียวกันการถือเงินสดก็ทาให้ธุรกิจ
เสี ยโอกาสจากการนาเงินสดไปลงทุนให้ได้รับผลตอบแทน ดังนั้นธุ รกิ จจึงถือเงินสดไว้ในจานวนต่ า
ที่สุดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการดาเนิ นธุ รกิจ เพื่อรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับเหมาะสม สาหรับเงิ น
สดส่ วนเกิ นนั้นธุ รกิ จจะนาไปลงทุ นในหลักทรัพ ย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด และเมื่ อมี ความ
จาเป็ นต้องใช้เงินสดก็สามารถเปลี่ ยนสภาพหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นความต้องการของตลาดนั้นมาเป็ นเงิน
สดได้ทนั ที ดังนั้นจานวนเงินสดของธุ รกิจที่เก็บรักษาไว้จึงเปลี่ยนแปลงไป โดยสัมพันธ์กบั เงินทุนใน
หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วย (สิ ริเกี ยรติ รัชชุ ศานติ, 2545, น.150) ดังนั้นเงินสดจะ
ถูกกระทบโดยปั จจัยหลายประการดังต่อไปนี้
1.กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (Cash Flow from Operating Activities) ถ้า
รายการอื่นๆ คงที่ และการที่กระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานเป็ นบวก หมายถึงว่า ธุ รกิจจะมีเงินสด
ในธนาคารเพิ่มขึ้น
2.การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (Change in Working Capital) เงินทุน
หมุนเวียนสุ ทธิ (Net Working Capital) หมายถึง สิ นทรัพย์หมุนเวียนหักลบด้วยหนี้สินระยะสั้น ถ้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ยกเว้นเงินสด) เช่น ลูกหนี้การค้า หรื อสิ นค้าคงเหลือเพิม่ ขึ้น จะทาให้เงินสด
ลดลง ในทางตรงข้าม ถ้าสิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลงจะมีผลทาให้เงินสดเพิ่มขึ้น ส่ วนในด้านหนี้สิน
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ระยะสั้นนั้น ถ้าหนี้สินระยะสั้น เช่น เจ้าหนี้การค้าเพิม่ ขึ้นก็หมายถึง เงินสดเพิม่ ขึ้น (ได้แหล่งเงินทุน
เพิ่ม) หรื อถ้าหนี้สินระยะสั้นลดลงก็จะทาให้เงินสดลดลง (การชาระคืนหนี้ ระยะสั้น)
3.สิ นทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) ถ้าธุ รกิจมีการลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร ก็จะทาให้
เงินสดลดลง ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีการขายสิ นทรัพย์ถาวรออกไป เงินสดจะเพิ่มขึ้น
4.การซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ (Security Transactions) ถ้าธุรกิจมีการจาหน่ายหุ น้
สามัญหรื อพันธบัตรในระหว่างปี เงินที่ได้รับมาจะทาให้ธุรกิจมีเงินสดเพิม่ ขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้า
ธุ รกิจใช้เงินสดไถ่ถอนพันธบัตร หรื อซื้ อหุ น้ สามัญกลับคืน หรื อมีการจ่ายเงินปั นผล จะทาให้เงินสด
ลดลง
จากปั จจัยต่ างๆ มี ผ ลสะท้อนออกมาอยู่ในงบกระแสเงิ นสด ซึ่ งเป็ นการเปลี่ ยนแปลงของ
สถานะเงิ น สดของธุ รกิ จ ในงบนี้ สามารถแยกการได้ม าหรื อใช้ไ ปของเงิ นสดออกเป็ นกิ จกรรม 3
กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิ จกรรมจากการดาเนิ นงาน เกี่ยวกับการหารายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย หรื อต้นทุน
ของธุ รกิ จรวมถึ งกาไรสุ ทธิ ค่าเสื่ อมราคา และการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์หมุนเวียน และหนี้ สินระยะ
สั้น (ยกเว้นเงิ นสด) กิ จกรรมด้านการลงทุน เกี่ ยวกับการเจริ ญเติบโตและการลงทุนเป็ นการซื้ อ ขาย
สิ น ทรั พ ย์ถ าวร และสุ ด ท้า ยจากกิ จ กรรมการจัด หาเงิ น ทุ น จากแหล่ ง ต่ า งๆ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การ
ดาเนิ นงานและการลงทุน ซึ่ งมีตน้ ทุนและความเสี่ ยงแตกต่างกัน เป็ นการได้รับเงินสดมาในระหว่างปี
โดยการกูร้ ะยะสั้นหรื อการจาหน่ายพันธบัตรหรื อหุ ้นสามัญ และเนื่ องจากการจ่ายเงินปั นผล หรื อการ
ไถ่ถอนพันธบัตร หรื อการซื้ อหุ น้ สามัญคืน จะทาให้เงินสดลดลง (เริ งรัก จาปาเงิน, 2544, น.30-31)
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการวัดผลการดาเนินธุรกิจของบริษัท (Firm Performance)
การศึกษานี้ จะใช้การวัดผลการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น เป็ นอัตราส่ วนที่
ทาให้ทราบว่าเงิ นลงทุนของผูถ้ ือหุ ้นที่ลงทุนในกิ จการนั้น สามารถสร้ างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น
เป็ นเท่าไหร่ อัตราส่ วนนี้ เป็ นการวัดความสามารถในการทากาไรของกิ จการ หากอัตราที่ ได้มีค่าสู ง
แสดงว่าผูถ้ ื อหุ ้นได้รับผลตอบแทนสู งเช่นกัน ซึ่ งผลตอบแทนดังกล่าวอาจสะท้อนมาในรู ปของราคา
หุ ้นที่เพิ่มขึ้น หรื อการได้รับผลตอบแทนในรู ปของเงินปั นผล โดยในการศึกษาครั้งนี้ การวัดทางบัญชี
จะใช้การวัดอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น (Return on Common Equity : ROE) จากการหาความสัมพันธ์
ระหว่างกาไรสุ ทธิ กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของธุ รกิจนั้นๆ ซึ่ งจะแสดงให้ทราบว่า การลงทุนของผูถ้ ือหุ ้น
จะทาให้ได้ผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด (กมลวรรณ พิมพ์แพทย์, 2554) และการศึกษานี้ จะใช้การวัด
การวัดผลการดาเนิ นงานโดยใช้กระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้น (Free Cash Flow per Share) ซึ่ งเป็ นข้อมูล
หนึ่ งที่ ส าคัญ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ท างการเงิ น และการประเมิ น มู ล ค่ า ของบริ ษ ั ท ซึ่ งบอกถึ ง
ความสามารถในการสร้ างกระแสเงิ นสดอิ สระของบริ ษทั บริ ษทั สามารถนาเงิ นดังกล่ าวไปจ่ายคื น
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ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในรู ปของเงินปั นผลและนาไปขยายการลงทุนในด้านอื่นๆ ในอนาคตซึ่ งเป็ นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั บริ ษทั กระแสเงินสดอิสระเกิดจากกาไรสุ ทธิ บวกค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย หัก
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนสุ ทธิ หักค่าใช้จ่ายในการลงทุน ในการศึกษาครั้งนี้ จะทาการวัด
ทางการเงิ น โดยใช้ ก ารวัด กระแสเงิ น สดต่ อ หุ ้ น (Free Cash Flow per Share) ซึ่ งจะเป็ นตัว ชี้ วัด
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอิสระของบริ ษทั (อรพิน เหล่าประเสริ ฐ, 2547)
2.3 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
Capon, Farley & Hoenig (1990) ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลการ
ดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั จากกรณี ศึกษา 320 กรณี ศึกษา ซึ่ งตีพิมพ์ระหว่าง ปี ค.ศ. 1921 - 1987 โดยเก็บ
ข้อมูลวิธีการศึกษาของกรณี ศึกษาทั้งหมด จากนั้นเปรี ยบเทียบผลของกรณี ศึกษาที่ใช้ สมการถดถอย
พหุ คูณ ในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์ การเจริ ญเติบโต วัดโดย อัตราการเจริ ญเติบโตของ
ยอดขายและราคาหุ ้นต่อมูล ค่าทางบัญ ชี เป็ นตัวแปรอิ สระ และ ผลการดาเนิ นธุ รกิ จ วัดโดย อัตรา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น เป็ นตัวแปรตาม ทั้งหมด 189 กรณี ศึกษา พบว่า กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต กับผล
การดาเนิ นธุ รกิจ จากการวิเคราะห์ใน 88 กรณี ศึกษา กลยุทธ์การเจริ ญเติบโตเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับผล
การดาเนินงานที่ดีข้ ึน การเจริ ญเติบโตในสิ นทรัพย์และยอดขายเพิ่มมากขึ้น แสดงถึงความสัมพันธ์เชิ ง
บวกต่อผลการดาเนิ นงานทั้งในระดับการวิเคราะห์อุตสาหกรรม และระดับการวิเคราะห์ธุรกิจ รวมทั้ง
ได้ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งโครงสร้ า งหนี้ และผลการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่า ง
กรณี ศึกษา 149 กรณี ศึกษา ใช้สมการถดถอยพหุ คูณในการหาความสัมพันธ์ โดยใช้อตั ราส่ วนหนี้ สิน
เป็ นตัวแปรอิสระและใช้ผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ วัดโดยอัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น เป็ นตัวแปร
ตาม พบว่า 90 กรณี ศึกษา หากธุ รกิ จมีโครงสร้างหนี้ สินเพิ่มขึ้นจะส่ งผลทาให้ผลการดาเนิ นงานของ
ธุ รกิจลดลง ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์เชิงลบ
Lakonishok, Shleifer & Vishny (1992) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับกลยุทธ์สภาพคล่องและกระแสเงิ น
สดอิ ส ระต่ อ หุ ้ น ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า โดยกลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ บริ ษ ัท ใน
สหรัฐอเมริ กาที่อยูใ่ นดัชนี S&P 500 ทั้งหมด 500 บริ ษทั ปี ค.ศ. 1990 ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย
แบบพหุ คูณ ในการหาความสัมพันธ์ ระหว่างกลยุทธ์สภาพคล่ อง กาหนดให้อตั ราส่ วนสภาพคล่ อง
เป็ นตัวแปรอิ ส ระ และกระแสเงิ นสดอิ ส ระต่ อหุ ้น เป็ นตัวแปรตาม พบว่า ธุ รกิ จที่ มี สิ นทรั พ ย์ไม่ มี
ตัวตนมาก ธุ รกิจเหล่านี้ จะมีค่าใช้จ่ายทางการเงินสู ง และควรจะลงทุนเพิ่มเติมในสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายนี้ ได้ แสดงให้เห็นว่า การลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง จะช่วยลดค่าใช้จ่าย
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ทางการเงิน เป็ นการเพิม่ กระแสเงินสด จึงพบว่า อัตราส่ วนสภาพคล่องและกระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้น
มีความสัมพันธ์ที่เป็ นบวก
Kim, Mauer & Sherman (1998) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์สภาพคล่องและกระแสเงินสด โดย
ใช้ข ้อมู ลแบบพาแนลของธุ รกิ จในกลุ่ ม อุ ตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริ ก า จานวน 915
บริ ษทั ระหว่างปี 1975 – 1994 ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ ในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
กลยุทธ์คล่อง โดยวัดจาก อัตราส่ วนสภาพคล่อง เป็ นตัวแปรอิสระ และกระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้นเป็ น
ตัวแปรตาม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิ งบวกระหว่างสภาพคล่อง และกระแสเงินสด โดยเสนอว่า ธุ รกิจ
ที่มีการลงทุนในสิ นทรัพย์สภาพคล่องสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ซึ่ งเป็ นการเพิ่มกระแสเงินสด จึงพบว่า
สภาพคล่องและกระแสเงินสดมีความสัมพันธ์ที่เป็ นบวก
Su & Vo (2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนิ นธุ รกิ จ กับกลยุทธ์การเงิ น และ
โครงสร้างเงินทุนของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศเวียดนาม ปี ค.ศ. 2010 โดย
ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ คูณ โดยแบ่งตัวแปรอิสระที่นามาศึกษาความสัมพันธ์ ดังนี้ กล
ยุทธ์การเจริ ญเติบโต ใช้ตวั แปรการเจริ ญเติบโตของยอดขายและตัวแปรอัตราส่ วนราคาหุ ้นต่อมูลค่า
ทางบัญชี กลยุทธ์ สภาพคล่ อง ใช้ตวั แปรอัตราส่ วนสภาพคล่อง และโครงสร้ างเงิ นทุ น ใช้ตวั แปร
อัต ราส่ ว นหนี้ สิ น มี ข นาดของบริ ษ ัท เป็ นตัว แปรควบคุ ม โดยผลการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ใช้ ค่ า อัต รา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นและกระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้น เป็ นตัวแปรตาม พบว่า กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต
ซึ่ งทั้งตัวแปร การเจริ ญเติบโตของยอดขายและอัตราส่ วนราคาหุ ้นต่อมูลค่าทางบัญชี มีความสัมพันธ์
เชิ ง บวกกับ อัต ราผลตอบแทนผู ้ถื อ หุ ้ น กลยุ ท ธ์ ส ภาพคล่ อ ง ซึ่ งใช้ อ ัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ ง ไม่ มี
ความสัม พันธ์ กบั อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น โครงสร้ างเงิ นทุ น ซึ่ งใช้อตั ราส่ วนหนี้ สิ น และขนาด
บริ ษทั มีความสัมพันธ์เชิ งลบกับ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น เมื่อใช้กระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้นเป็ นตัว
แปรตาม พบว่า กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต ที่วดั จากการเจริ ญเติบโตของยอดขาย ไม่มีความสัมพันธ์กบั
กระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้น กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต ซึ่ งวัดจากอัตราส่ วนราคาหุ ้นต่อมูลค่าทางบัญชี มี
ความสัมพันธ์เชิ งลบกับกระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้น กลยุทธ์สภาพคล่อง โดยใช้อตั ราส่ วนสภาพคล่อง
มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับกระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้น โครงสร้างเงินทุน ซึ่ งวัดจากอัตราส่ วนหนี้ สิน
ไม่มีความสัมพันธ์กบั กระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้น และขนาดบริ ษทั มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกระแส
เงินสดอิสระต่อหุ น้
ซึ่งสามารถ สรุ ปผลการศึกษาของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ จากเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง ตามตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 แสดงสรุ ปผลการศึกษาของความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรต่ างๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่ วข้ อง
ผูศ้ ึกษา
Capon, Farley
และ Hoenig
(1990)
Lakonishok,
Shleiferและ
Vishny (1992)
Kim, Mauer และ
Sherman (1998)

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
อัตราการเจริ ญเติบโตของ
อัตราผลตอบแทนผู้
ยอดขาย
ถือหุน้
ราคาหุ น้ ต่อมูลค่าทางบัญชี
อัตราผลตอบแทนผู้
อัตราส่ วนหนี้สิน
ถือหุน้

ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงบวก
ความสัมพันธ์เชิงบวก
ความสัมพันธ์เชิงลบ

กระแสเงินสด
อิสระต่อหุ น้

อัตราส่ วนสภาพคล่อง

ความสัมพันธ์เชิงบวก

กระแสเงินสด
อิสระต่อหุ น้

อัตราส่ วนสภาพคล่อง

ความสัมพันธ์เชิงบวก

อัตราการเจริ ญเติบโตของ
ยอดขาย

ความสัมพันธ์เชิงบวก

ราคาหุ น้ ต่อมูลค่าทางบัญชี

ความสัมพันธ์เชิงบวก

อัตราผลตอบแทนผู้
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
ถือหุน้
Gi – Shian Su และ
Hong Tam
Vo(2010)
กระแสเงินสด
อิสระต่อหุ น้

ไม่มีความสัมพันธ์

อัตราส่ วนหนี้สิน
ขนาดของบริ ษทั
อัตราการเจริ ญเติบโตของ
ยอดขาย
ราคาหุ น้ ต่อมูลค่าทางบัญชี
อัตราส่ วนสภาพคล่อง

ความสัมพันธ์เชิงลบ
ความสัมพันธ์เชิงลบ

อัตราส่ วนหนี้สิน
ขนาดของบริ ษทั

ไม่มีความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์เชิงบวก
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ไม่มีความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์เชิงลบ
ความสัมพันธ์เชิงบวก

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษานี้ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเงินกับผลการดาเนิ น
ธุ รกิ จของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 โดย
แผนการดาเนินงานและขอบเขตการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้
3.1 แผนการดาเนินงาน
ในการศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเงิ นกับผลการดาเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2545-2554 โดยมีกระบวนการ
ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
2. เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่ งเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการศึกษา
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล
4. จัดทาและนาเสนอรายงาน
3.2 ขอบเขตการศึกษา
3.2.1 ขอบเขตเนือ้ หา
ในการศึ กษานี้ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ การเงิ นกับ ผล
การดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีตวั แปรโครงสร้าง
เงินทุนและขนาดของธุ รกิ จเป็ นตัวแปรควบคุม และมีตวั แปรอิสระเป็ นตัวแปรกลยุทธ์การเงิน ที่มีผล
ต่อผลการดาเนิ นงานของธุ รกิจของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ระหว่างปี
พ.ศ. 2545-2554 และอยูต่ ่อเนื่ องรวมระยะเวลา 10 ปี ทั้งนี้ ตวั แปรที่ใช้ในอ้างอิงจากงานวิจยั ของ Su &
Vo (2010)
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ตัวแปรที่เลือกใช้ในการศึกษานี้อา้ งอิงจากงานวิจยั ของ Su & Vo (2010) มีดงั ต่อไปนี้
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เป็ นตัวแปรของผลการดาเนินงานของธุ รกิจ
การศึกษานี้ จะใช้การวัดผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ จากการวัดอัตราผลตอบแทนผู้
ถือหุ ้น (Return on Common Equity: ROE) คานวณได้จาก อัตราส่ วนระหว่างกาไรสุ ทธิ กับส่ วนของผู ้
ถือหุน้
ROE =
กาไรสุ ทธิ /ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ตัวแปรตาม

และการวัดกระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้น (Free Cash Flow per Share: FCFPS) คานวณ
ได้จาก อัตราส่ วนระหว่างกระแสเงินสดอิสระกับจานวนหุ ้น
FCFPS =
กระแสเงินสดอิสระ / จานวนหุน้
เป็ นตัวแปรของกลยุทธ์การเงิน
การศึกษานี้จะใช้การวัดกลยุทธ์การเงินจาก
กลยุทธ์ การเจริญเติบโต
1. การวัดการเจริ ญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth: SG) คานวณได้จากอัตราส่ วน
ระหว่างยอดขายในปี ที่ตอ้ งการวัดลบกับยอดขายของปี ก่อนหน้า หารด้วยยอดขายของปี ก่อนหน้า
SG
= ยอดขายปี ที่ตอ้ งการวัด - ยอดขายปี ก่อนหน้า/ ยอดขายปี
ก่อนหน้า
ตัวแปรอิสระ

2. การวัดศักยภาพการเจริ ญเติ บโตของธุ รกิ จ (Growth Potential: GP) ในการศึกษา
ครั้งนี้ เราใช้ค่า P/BV คานวณได้จากอัตราส่ วนระหว่างมูลค่าทางตลาดของสิ นทรัพย์กบั มูลค่าทางตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์
P/BV =
มูลค่าทางตลาดของสิ นทรัพย์ /
มูลค่าทางตามบัญชีของสิ นทรัพย์
กลยุทธ์ สภาพคล่ อง
การวัด อั ต ราส่ วนสภาพคล่ อ งของธุ ร กิ จ (Liquidity Ratio: LI) ค านวณได้ จ าก
อัตราส่ วนระหว่างสิ นทรัพย์หมุนเวียน กับหนี้สินหมุนเวียน
LI
=
สิ นทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
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ตัวแปรควบคุม
การวัดโครงสร้ างเงิ นทุนจะวัดจากการอัตราส่ วนหนี้ สิน (Debt Ratio: DR) คานวณ
ได้จากอัตราส่ วนระหว่างหนี้สินรวมกับสิ นทรัพย์รวม
DR =
หนี้สินรวม / สิ นทรัพย์รวม
ตัวแปรขนาดของธุ รกิ จจะวัด จากขนาดของธุ รกิ จ (Firm Size: FS) ค านวณได้จาก
ลอการิ ทึมของสิ นทรัพย์รวมสุ ทธิ
FS
=
log (สิ นทรัพย์รวมสุ ทธิ )
3.2.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษานี้ เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 และอยู่ต่อเนื่ องรวมระยะเวลา 10 ปี โดยไม่รวมกลุ่ มธุ รกิ จการเงิ นได้แก่
ธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์ ประกันภัยและประกันชี วติ เนื่องจากมีวธิ ี การดาเนินธุ รกิจตามระเบียบ
และนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นจานวน 191 บริ ษทั
ตารางที่ 3.1 ขนาดของประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
วิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
จานวนตัวอย่าง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554
279
และอยูต่ ่อเนื่ องรวมระยะเวลา 10 ปี โดยไม่รวมกลุ่มธุ รกิ จการเงิ น ได้แก่ ธนาคาร
เงินทุนและหลักทรัพย์ ประกันภัยและประกันชีวติ
หัก บริ ษทั จดทะเบียนที่มีจานวนตัวแปรไม่ครบถ้วน
2
บริ ษทั จดทะเบียนที่มีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ติดลบ
45
บริ ษทั จดทะเบียนที่มีค่าผิดปกติของข้อมูล (Outliers)
41
บริ ษทั ที่ใช้ในการประมวลผลและการวิเคราะห์
191*
หมายเหตุ * ตัดข้อมูลที่มีความผิดปกติ (Outliers) โดยตรวจสอบจากค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(Standard Residual) ที่มีค่าเกิน ± 3 (ภาคผนวก ก)
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3.3 วิธีการการศึกษา
3.3.1 ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จ ัย นี้ เป็ นข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้ อ มู ล จาก
ฐานข้อ มู ล Thomson Reuters Datastream ณ ศู น ย์เรี ย นรู้ ก ารลงทุ น (SET Investment Center) คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ รวมทั้งงบการเงินรายปี ของธุ รกิจของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 และอยู่ต่อเนื่ องรวมระยะเวลา 10 ปี และ
ค้นคว้าข้อมูลจากสิ่ งพิมพ์ เอกสาร ฐานข้อมูล และเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ โดยข้อ มู ล ที่ รวบรวมได้จ ะท าการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเงินกับผลการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยพิจารณาข้อมูลทางบัญชี ของหลักทรัพย์เป็ นข้อมูลรายปี ตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลา 10 ปี
3.3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษานี้ ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression) ใน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรของกลยุทธ์การเงิน กับตัวแปรผลการดาเนิ นงานของธุ รกิจซึ่ ง
เป็ นตัว แปรตามโดยมี ต ัว แปรโครงสร้ า งเงิ น ทุ น และขนาดของธุ ร กิ จ เป็ นตัว แปรควบคุ ม และ
แบบจาลองที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งได้ 2 ตัวแบบ ดังนี้
ตัวแบบที่ 1

ROEit =
β0+β1SGit+β2GPit+β3LIit+β4DRit+β5FSit+e
1.1 ROEit =
β0+β1SGit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
1.2 ROEit =
β0+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e

ตัวแบบที่ 2

FCFPSit =
β0+β1SGit+β2GPit+β3LIit+β4DRit+β5FSit+e
2.1 FCFPSit =
β0+β1SGit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
2.2 FCFPSit =
β0+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
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โดย

ROEit แสดงถึง อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ สาหรับหลักทรัพย์ i ที่เวลา t
FCFPSit แสดงถึง กระแสเงินสดอิสระต่อหุ น้ สาหรับหลักทรัพย์ i ที่เวลา t
SGit แสดงถึง การเจริ ญเติบโตของยอดขาย สาหรับหลักทรัพย์ i ที่เวลา t
GPit แสดงถึง ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจ สาหรับหลักทรัพย์ i ที่เวลา t
LIit แสดงถึง อัตราส่ วนสภาพคล่องของธุ รกิจ สาหรับหลักทรัพย์ i ที่เวลา t
DRit แสดงถึง อัตราส่ วนหนี้สิน สาหรับหลักทรัพย์ i ที่เวลา t
FSit แสดงถึง ขนาดของธุ รกิจ สาหรับหลักทรัพย์ i ที่เวลา t

3.3.4 สมมติฐานทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. ความสั มพันธ์ ระหว่ างกลยุทธ์ การเงินด้ านการเจริญเติบโตของยอดขาย กับผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจ
H1: การเจริ ญเติบโตของยอดขายมีความสั มพันธ์ เชิ งบวกกับอัตราผลตอบแทนผู้
ถือหุ้น
กลยุท ธ์ ก ารเงิ นที่ เน้นการเจริ ญ เติ บ โต เป็ นกลยุท ธ์ ที่ จดั ท าขึ้ น เพื่ อช่ วยให้ ยอดขาย
กาไร และสิ นทรัพ ย์เพิ่ มขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระหว่างที่ ธุรกิ จอยู่ในขั้นกาลังขยายตัว นามาซึ่ ง
ยอดขายที่สูงขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เป็ นผลเนื่ องจากการมีประสบการณ์ในการผลิตและเป็ นผลทา
ให้กาไรสู งขึ้น ดังนั้นเมื่อยอดขายเพิ่มมากขึ้นก็จะส่ งผลทาให้อตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ เพิ่มมากขึ้น
H2:

การเจริ ญเติบโตของยอดขายมีความสั มพันธ์ เชิ งลบกับกระแสเงินสดอิสระ

ต่ อหุ้น
กลยุทธ์การเงิ นที่เน้นการเจริ ญเติบโตจะมีความสัมพันธ์ในเชิ งลบกับกระแสเงิ นสด
อิสระต่อหุ ้น โดยธุ รกิ จที่ มียอดขายสู งจะมีเงิ นทุนสู งขึ้ นเพื่อนาไปเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อการเจริ ญเติบโต
ของยอดขายในอนาคต (Barton & Gordon, 1988) เมื่ อค่ าใช้จ่ายเพิ่ ม ขึ้ น เงิ นสดหลังหัก ค่าใช้จ่ายจะ
ลดลง ในขณะที่จานวนหุน้ คงที่ กระแสเงินสดอิสระต่อหุ น้ ก็จะลดลง
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2. ความสั มพันธ์ ระหว่ างกลยุทธ์ การเงินด้ านศั กยภาพการเจริ ญเติบโตของธุรกิจกับ
ผลการดาเนินงานของธุรกิจ
H3: ศั ก ยภาพการเจริ ญ เติ บ โตของธุ ร กิ จ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวก กั บ อั ต รา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ธุ รกิ จที่ มีศกั ยภาพการเจริ ญเติ บโตจะมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับผลการดาเนิ นงาน
ของธุ รกิ จ (Capon, 1990) ซึ่ งวัดได้จากอัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น ธุ รกิ จจะมี ค วามสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มสู งขึ้น เมื่อทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นสามารถสร้างยอดขายได้มากขึ้น ทาให้มีผลกาไรในระยะยาว
ซึ่ งเกิดจากการที่ธุรกิจได้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด ส่ งผลให้มูลค่าทางตลาดของธุ รกิจมาก
ขึ้น กาไรสุ ทธิ เพิ่มมากขึ้น จึงมีผลทาให้อตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ เพิ่มมากขึ้น
H4: ศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจมีความสั มพันธ์ เชิงลบ กับกระแสเงินสด
อิสระต่ อหุ้น
ธุ รกิ จที่ มีศกั ยภาพการเจริ ญเติบโตจะมีความสัมพันธ์เชิ งลบกับกระแสเงิ นสดอิสระ
ต่อหุ ้น โดยธุ รกิ จที่เน้นการเจริ ญเติบโตจะนากระแสเงินสดอิสระไปลงทุน เมื่อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เงิ น
สดหลังหักค่าใช้จ่ายจะลดลง ในขณะที่จานวนหุ น้ คงที่ กระแสเงินสดอิสระต่อหุ น้ ก็จะลดลง
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารเงิ น ด้ า นสภาพคล่ อ งของธุ ร กิ จ กั บ ผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจ
H5: อั ต ราส่ วนสภาพคล่ อ งของธุ ร กิ จ มี ค วามสั มพั น ธ์ เชิ งลบ กั บ อั ต รา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนสภาพคล่องของธุ รกิ จ กับอัตราผลตอบแทนของผู ้
ถือหุ ้นจะเป็ นความสัมพันธ์เชิ งลบ ธุ รกิ จที่มีสภาพคล่องมากขึ้น จะมีการสารองเงิ นสดมากขึ้นทาให้
เกิ ดต้นทุ นค่าเสี ยโอกาสสู งขึ้น จากการไม่นาเงิ นไปลงทุ นเพื่อให้ได้ผลตอบแทน ส่ งผลทาให้อตั รา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ลดลงได้ (Ross, 1999)
H6:

อัตราส่ วนสภาพคล่ องของธุรกิจมีความสั มพันธ์ เชิ งบวก กับกระแสเงินสด

อิสระต่ อหุ้น
จากการศึกษาของ Kim (1998) พบว่า สภาพคล่องมีผลกระทบในเชิงบวก กับกระแส
เงิ น สดอิ ส ระต่ อหุ ้น จากการที่ ธุ รกิ จที่ มี ก ารเพิ่ ม สภาพคล่ องมัก จะมี ก ารเพิ่ ม กระแสเงิ น สดในการ
ดาเนินงานภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในการใช้จ่ายเงินทุนของธุ รกิจนั้น
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4. ความสั มพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างเงินทุน กับผลการดาเนินงานของธุรกิจ
H7: อัตราส่ วนหนีส้ ิ นมีความสั มพันธ์ เชิ งลบ กับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
จากระดับหนี้ สิ นที่ สูงขึ้ นจะมี ความสั มพันธ์ เชิ งลบ กับ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น
(Arditti (1967), Hall & Weiss (1967), Gale (1972)) เนื่ อ งจากระดับ หนี้ สิ นที่ เพิ่ ม ขึ้ นจะเพิ่ ม อัต รา
ดอกเบี้ ย ของตราสารหนี้ ซึ่ ง จะลดรายได้สุ ท ธิ ต่อผูถ้ ื อหุ ้ น (Damodaran (1997), Ross et. al. (1999))
และระดับหนี้ สินที่ เพิ่มขึ้ นยังจะเพิ่มโอกาสในการล้มละลายของธุ รกิ จ (Damodaran, 1997) นาไปสู่
การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนของธุ รกิจด้วย
H8: อัตราส่ วนหนีส้ ิ นมีความสั มพันธ์ เชิงลบ กับกระแสเงินสดอิสระต่ อหุ้น
จากระดับหนี้ สินที่สูงขึ้นจะมีความสัมพันธ์เชิ งลบ กับกระแสเงินสดต่อหุ ้น (Arditti
(1967), Hall & Weiss (1967), Gale (1972)) เนื่ องจากระดับ หนี้ สิ น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จะท าให้ อตั ราดอกเบี้ ย
เพิ่มขึ้น ซึ่ งจะลดกระแสเงินสดของธุ รกิจลง (Damodaran (1997), Ross et. al. (1999))
5. ความสั มพันธ์ ระหว่ างขนาดของธุรกิจ กับผลการดาเนินงานของธุรกิจ
H9: ขนาดของธุรกิจมีความสั มพันธ์ เชิ งลบ กับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของธุ รกิ จ กับอัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้นจะเป็ นเชิ ง
ลบ ธุ รกิ จขนาดใหญ่ ที่ เน้น กลยุท ธ์ ก ารเจริ ญ เติ บ โต จะมี ก ารน ากระแสเงิ น สดอิ ส ระไปลงทุ นเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับการเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จมากกว่า ทาให้อตั ราผลตอบแทนในส่ วนของผูถ้ ื อ
หุน้ ลดลง และได้รับการยืนยันผ่านการศึกษาของ Hall & Weiss (1967) ซึ่ งพบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดของธุ รกิจและประสิ ทธิ ภาพการทากาไรเป็ นเชิงลบ
H10: ขนาดของธุรกิจมีความสั มพันธ์ เชิ งบวก กับกระแสเงินสดอิสระต่ อหุ้น
ความสัมพันธ์ ระหว่างขนาดของธุ รกิ จ กับ กระแสเงิ นสดจะเป็ นเชิ งบวก เนื่ องจาก
ธุ รกิจขนาดใหญ่อาจจะมีความสามารถจัดการกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานในวิธีการการลงทุนที่
ดีกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับธุ รกิจขนาดเล็ก โดยธุ รกิจขนาดใหญ่อาจบรรลุผลจากการประหยัดจากขนาด
การผลิตซึ่ งอาจนาไปสู่ การลดต้นทุนการผลิตลงได้ เมื่อต้นทุนลดลง เงินสดก็กิจการจะเพิ่มขึ้น เงินสด
หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะเพิม่ ขึ้น ในขณะที่จานวนหุ น้ คงที่ กระแสเงินสดอิสระต่อหุ น้ ก็จะเพิม่ ขึ้น
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ตารางที่ 3.2 แสดงสรุ ปสมมติฐานของความสั มพันธ์ ระหว่ างของตัวแปร
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานความสั มพันธ์
ผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้

กระแสเงินสดอิสระต่อหุ น้

การเจริ ญเติบโตของยอดขาย
ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจ
อัตราส่ วนสภาพคล่องของธุ รกิจ
อัตราส่ วนหนี้สิน
ขนาดของธุ รกิจ
การเจริ ญเติบโตของยอดขาย
ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจ
อัตราส่ วนสภาพคล่องของธุ รกิจ
อัตราส่ วนหนี้สิน
ขนาดของธุ รกิจ

เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงลบ
เชิงลบ
เชิงลบ
เชิงลบ
เชิงลบ
เชิงบวก
เชิงลบ
เชิงบวก

3.4 สถานทีใ่ ช้ ในการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้สถานที่ในการดาเนิ นการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ณ ศูนย์เรี ยนรู้การ
ลงทุน (SET Investment Center) คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.5 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากสมมติฐานในหัวข้อ 3.3.4 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะทาการประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติดงั ต่อไปนี้
1) สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการสรุ ป ลัก ษณะ
เบื้ องต้นของข้อมูลแต่ละตัวแปร ได้แก่ ค่าเฉลี่ ยของข้อมูล (Mean) ค่ามัธยฐานของข้อมูล (Median)
ค่ าสู งสุ ดของข้อมู ล (Maximum) ค่ าต่ าสุ ดของข้อมู ล (Minimum) ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของข้อมู ล
(Standard Deviation)
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)
2.1 วิเคราะห์ ค วามสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปร (Correlation)เพื่ อตรวจสอบระดับและ
ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
2.2 การวิ เคราะห์ ส มการถดถอยแบบพหุ คู ณ (Multiple Regression) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเงินกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย สมมติฐานพิจารณาจากค่าสถิ ติทดสอบที โดยจะเป็ นไปตามสมมติฐานเมื่อระดับ
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นั ย ส าคัญ ที่ ไ ด้ (Prob.) มี ค่ า น้ อ ยกว่ า ระดั บ นั ย ส าคัญ ที่ ก าหนด คื อ 0.05 และพิ จ ารณาทิ ศ ทาง
ความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอย (Coefficient)
2.2.1 เงื่อนไขการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ
สถิ ติที่ ใช้ศึกษา คือ การวิเคราะห์ สมการถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis) สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ คูณ (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2546) เป็ นเทคนิคการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป ถ้ามีตวั แปรอิสระ k ตัวที่มีความสัมพันธ์กบั
ตัว แปรตาม Y โดยที่ ค วามสั ม พัน ธ์ อ ยู่ใ นรู ป เชิ ง เส้ น จะได้ส มการความถดถอยเชิ งพหุ ซึ่ งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง Y และ X1 , X2 ,….. ,Xk ดังนี้
Y = β0+β 1 X1 +β 2 X2+…………+β 3 X3 + e
โดยที่ β 0 = ส่ วนตัดแกน Y เมื่อกาหนดให้ X1 = X2 = ….= Xk = 0
β 1,β 2,β 3 ,….………………….…β k เป็ นสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยเชิ งส่ วน
(Partial Regression Coefficient) โดยที่ β i เป็ นค่าที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม Y เมื่อตัว
แปรอิสระ Xi เปลี่ยนไป 1 หน่วยโดยที่ตวั แปรอิสระ X ตัวอื่นๆ มีค่าคงที่
เงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ มีดงั นี้
1. ความคลาดเคลื่อน e เป็ นตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ
2. ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเป็ นศูนย์ นัน่ คือ E (e) = 0
3. ค่าแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็ นค่าคงที่ ที่ไม่ทราบค่า V (e) = σe
4. ค่า ei และ ej เป็ นอิสระต่อกัน; i ≠ j นัน่ คือ covariance (ei, ej) = 0
5. ตัวแปรอิสระ Xi และ Xj ต้องเป็ นอิสระกัน
ผลการตรวจสอบเงื่อนไขการวิเคราะห์ความถดถอยตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ขา้ งต้นผูศ้ ึกษาได้
แสดงไว้ในภาคผนวก ข
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในการศึกษานี้ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเงินกับผลการดาเนินธุ รกิจของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีตวั แปรโครงสร้างเงินทุนและขนาดของ
ธุ รกิ จเป็ นตัวแปรควบคุ ม และมี ตวั แปรอิ สระเป็ นตัวแปรกลยุท ธ์ การเงิ น ซึ่ งตัวแปรในการศึ กษานี้
อ้างอิงจากงานวิจยั ของ Su & Vo (2010) ที่มีผลต่อผลการดาเนิ นงานของธุ รกิจของบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 และอยูต่ ่อเนื่องรวมระยะเวลา 10 ปี
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Return on Common Equity: ROE)
กระแสเงินสดอิสระต่อหุ น้ (Free Cash Flow per Share: FCFPS)
ตัวแปรอิสระ เป็ นตัวแปรของกลยุทธ์การเงิน
การศึกษานี้จะใช้การวัดกลยุทธ์การเงินจาก
1. การวัดการเจริ ญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth: SG)
2. การวัดศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจ (Growth Potential: GP)
3. การวัดอัตราส่ วนสภาพคล่องของธุ รกิจ (Liquidity Ratio: LI)
ตัวแปรควบคุม
โครงสร้างเงินทุนวัดจาก อัตราส่ วนหนี้สิน (Debt Ratio: DR) และขนาดของธุ รกิจ
(Firm Size: FS)
โดยได้แบ่งส่ วนของการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ส่ วน โดยใช้สถิติ ดังต่อไปนี้
1. การอธิ บายลักษณะของตัวแปรต่างๆ เชิงพรรณนา
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร
3. การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ
ตัวแปรตาม

4.1 การอธิบายลักษณะของตัวแปรต่ าง ๆ เชิงพรรณนา
จะเป็ นการใช้ขอ้ มูลทั้งหมดคือ 191 บริ ษทั มาสรุ ปในรู ปค่าเฉลี่ยของข้อมูล (Mean)
ค่ามัธยฐานของข้อมูล (Median) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต่าสุ ดของข้อมูล
(Minimum) และค่าสู งสุ ดของข้อมูล (Maximum) โดยแสดงเป็ นรายปี ดังตาราง 4.1
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ตารางที่ 4.1 แสดงข้ อมูลเชิ งสถิติของตัวแปรต่ างๆ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย แยกตามปี
ตัวแปร
ปี
Mean
Median Std. Deviation Minimum Maximum
อัตราผลตอบแทน 2545
12.24
10.90
22.15
-111.23
115.42
ผูถ้ ือหุน้ (ROE)
2546
10.59
11.35
19.84
-98.78
80.83
2547
13.20
11.50
14.88
-46.19
90.03
2548
10.68
10.79
12.67
-33.41
62.14
2549
8.73
9.61
16.19
-115.72
52.93
2550
6.68
8.77
18.11
-98.50
42.28
2551
6.62
8.42
15.49
-63.28
40.65
2552
8.03
9.02
13.61
-64.94
37.15
2553
10.62
10.46
16.71
-146.65
54.22
2554
9.30
9.49
15.81
-101.95
78.25
เฉลี่ย
9.67
10.03
16.85
-146.55
115.42
ตัวแปร
ปี
Mean
Median Std. Deviation Minimum Maximum
กระแสเงินสด
2545
5.95
4.11
6.81
-5.40
37.83
อิสระต่อหุ น้
2546
4.88
2.80
7.15
-19.45
80.83
(FCFPS)
2547
3.44
1.94
5.68
-17.58
31.60
2548
2.65
1.20
4.61
-9.85
22.48
2549
3.12
1.58
4.27
-10.60
19.08
2550
3.16
1.29
4.93
-12.35
25.57
2551
3.14
1.47
5.34
-27.88
23.31
2552
3.17
1.38
5.55
-10.13
30.63
2553
3.83
1.58
6.65
-20.62
32.34
2554
3.01
1.35
5.08
-5.29
31.08
เฉลี่ย
3.64
1.87
5.75
-27.88
39.80
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ตารางที่ 4.1 แสดงข้ อมูลเชิ งสถิติของตัวแปรต่ างๆ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย แยกตามปี (ต่ อ)
ตัวแปร
ปี
Mean
Median Std. Deviation Minimum Maximum
การเจริ ญ เติ บ โต 2545
1.12
1.06
0.31
0.00
3.05
ของยอดขาย (SG) 2546
1.16
1.10
0.26
0.68
2.79
2547
1.18
1.13
0.26
0.50
2.33
2548
1.11
1.10
0.20
0.39
1.94
2549
1.10
1.09
0.19
0.34
1.90
2550
1.03
1.04
0.18
0.24
1.79
2551
1.05
1.05
0.19
0.59
2.04
2552
0.93
0.94
0.22
0.29
2.16
2553
1.13
1.10
0.24
0.35
1.96
2554
1.10
1.08
0.24
0.58
3.11
เฉลี่ย
1.09
1.06
0.24
0.00
3.11
ตัวแปร
ปี
Mean
Median Std. Deviation Minimum Maximum
ศักยภาพการ
2545
1.00
0.82
0.83
-1.18
7.07
เจริ ญเติบโตของ
2546
1.00
0.84
0.78
0.15
7.10
ธุ รกิจ (GP)
2547
1.61
1.27
1.25
0.13
9.77
2548
1.38
1.07
1.12
0.10
9.18
2549
1.33
1.01
1.19
0.09
9.86
2550
1.23
0.96
1.01
0.21
7.67
2551
1.31
0.97
1.09
0.19
7.78
2552
0.77
0.62
0.65
0.08
5.15
2553
1.15
0.84
0.94
0.17
6.30
2554
1.49
1.12
1.25
0.25
9.09
เฉลี่ย
1.23
0.95
1.06
-1.18
9.86

23

ตารางที่ 4.1 แสดงข้ อมูลเชิ งสถิติของตัวแปรต่ างๆ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย แยกตามปี (ต่ อ)
ตัวแปร
ปี
Mean
Median Std. Deviation Minimum Maximum
อัตราส่ วนสภาพ 2545
2.24
1.58
2.21
0.13
16.60
คล่องของธุ รกิจ 2546
2.20
1.69
1.79
0.16
10.70
(LI)
2547
2.18
1.52
2.15
0.02
18.50
2548
2.39
1.56
2.97
0.08
25.29
2549
2.17
1.40
1.98
0.04
9.79
2550
2.21
1.47
2.17
0.07
16.43
2551
2.41
1.37
2.58
0.11
19.42
2552
2.60
1.56
2.87
0.06
25.05
2553
2.54
1.60
2.49
0.15
14.94
2554
2.61
1.59
2.75
0.21
16.67
เฉลี่ย
2.36
1.53
2.42
0.02
25.29
ตัวแปร
ปี
Mean
Median Std. Deviation Minimum Maximum
อัตราส่ วนหนี้ สิน 2545
0.32
0.29
0.20
0.00
0.81
(DR)
2546
0.31
0.31
0.18
0.00
0.78
2547
0.30
0.29
0.17
0.00
0.79
2548
0.30
0.29
0.17
0.00
0.79
2549
0.29
0.28
0.16
0.00
0.74
2550
0.27
0.25
0.16
0.00
0.73
2551
0.28
0.24
0.18
0.00
0.72
2552
0.26
0.23
0.17
0.00
0.71
2553
0.26
0.23
0.17
0.00
0.76
2554
0.27
0.24
0.17
0.00
0.74
เฉลี่ย
0.29
0.26
0.17
0.00
0.81
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ตารางที่ 4.1 แสดงข้ อมูลเชิ งสถิติของตัวแปรต่ างๆ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย แยกตามปี (ต่ อ)
ตัวแปร
ปี
Mean
Median Std. Deviation Minimum Maximum
ขนาดของ
2545
6.43
6.33
0.59
5.42
8.23
ธุ รกิจ (FS)
2546
6.47
6.37
0.58
5.45
8.21
2547
6.51
6.42
0.60
5.42
8.27
2548
6.54
6.49
0.61
5.16
8.35
2549
6.56
6.48
0.62
5.18
8.38
2550
6.57
6.48
0.62
5.16
8.44
2551
6.58
6.52
0.64
5.16
8.40
2552
6.59
6.52
0.64
5.16
8.42
2553
6.62
6.56
0.65
5.16
8.46
2554
6.66
6.58
0.67
5.16
8.42
เฉลี่ย
6.55
6.48
0.63
5.16
8.46
จากตารางที่ 4.1 ในส่ วนของผลการดาเนิ นงานของธุ รกิจ สามารถจากอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือ
หุน้ (Return on Common Equity: ROE) ซึ่ งคานวณได้จาก อัตราส่ วนระหว่างกาไรสุ ทธิ กับส่ วนของผู ้
ถือหุ ้น พบว่าในช่ วงเวลาตั้งแต่ปี 2545-2554 ค่าเฉลี่ ยของอัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้นมีค่าเท่ากับ 9.67
โดยมีค่ามัธยฐานของข้อมูลเท่ากับ 10.03 มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 115.42 และมีค่าต่าสุ ดเท่ากับ -146.55
และกระแสเงิ น สดอิ ส ระต่ อ หุ ้ น (Free Cash Flow per Share: FCFPS) ซึ่ งค านวณได้จ าก
อัตราส่ วนระหว่างกระแสเงินสดอิสระกับจานวนหุ ้น พบว่าในช่ วงเวลาตั้งแต่ปี 2545-2554 ค่าเฉลี่ ย
ของตัวแปรตาม กระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้นมีค่าเท่ากับ 3.64 โดยมีค่ามัธยฐานของข้อมูลเท่ากับ 1.87 มี
ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 39.80 และมีค่าต่าสุ ดเท่ากับ -27.88
ในส่ วนของกลยุทธ์การเงิ น วัดการเจริ ญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth: SG) ซึ่ งคานวณ
ได้จากอัตราส่ วนระหว่างยอดขายในปี ที่ ต้องการวัดกับยอดขายของปี ก่ อนหน้า พบว่าในช่ วงเวลา
ตั้งแต่ ปี 2545-2554 ค่ าเฉลี่ ย ของตัวแปรอิ ส ระ การเจริ ญ เติ บ โตของยอดขายมี ค่ าเท่ ากับ 1.09 โดยมี
ค่ามัธยฐานของข้อมูลเท่ากับ 1.06 มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 3.11 และมีค่าต่าสุ ดเท่ากับ 0.00
การวัด ศัก ยภาพการเจริ ญเติ บ โตของธุ ร กิ จ (Growth Potential: GP) ซึ่ งค านวณได้ จ าก
อัตราส่ วนระหว่างมูลค่าทางตลาดของสิ นทรัพย์กบั มูลค่าทางตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ พบว่าในช่ วง
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เวลาตั้งแต่ปี 2545-2554 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจมีค่าเท่ากับ 1.23
โดยมีค่ามัธยฐานของข้อมูลเท่ากับ 0.95 มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 9.86 และมีค่าต่าสุ ดเท่ากับ -1.18
การวัด อัตราส่ วนสภาพคล่ องของธุ รกิ จ (Liquidity Ratio: LI) ซึ่ งคานวณได้จากอัตราส่ วน
ระหว่างสิ นทรัพย์หมุนเวียน กับหนี้ สินหมุนเวียน พบว่าในช่ วงเวลาตั้งแต่ปี 2545-2554 ค่าเฉลี่ ยของ
ตัวแปรอิสระ อัตราส่ วนสภาพคล่องของธุ รกิจมีค่าเท่ากับ 2.36 โดยมีค่ามัธยฐานของข้อมูลเท่ากับ 1.53
มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 25.29 และมีค่าต่าสุ ดเท่ากับ -0.02
ในส่ วนของการวัดโครงสร้ างเงินทุน สามารถวัดได้จาก อัตราส่ วนหนี้ สิน (Debt Ratio: DR)
ซึ่งคานวณได้จากอัตราส่ วนระหว่างหนี้สินรวมกับสิ นทรัพย์รวม พบว่าในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2545-2554
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม อัตราส่ วนหนี้ สิน มีค่าเท่ากับ 0.29 โดยมีค่ามัธยฐานของข้อมูลเท่ากับ 0.26 มี
ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 0.81 และมีค่าต่าสุ ดเท่ากับ 0.00
วัดขนาดของธุ รกิจ (Firm Size: FS) ซึ่ งคานวณได้จาก ลอการิ ทึมของสิ นทรัพย์รวมสุ ทธิ พบว่า
ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2545-2554 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม ขนาดของธุ รกิจ มีค่าเท่ากับ 6.55 โดยมีค่ามัธย
ฐานของข้อมูลเท่ากับ 6.48 มี ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 8.46 และมีค่าต่ าสุ ดเท่ากับ 5.16 และวัดขนาดจริ งของ
ธุ รกิ จ พบว่าในช่ วงเวลาตั้งแต่ ปี 2545-2554 ค่ าเฉลี่ ย ของตัวแปรตาม ขนาดของธุ รกิ จ มี ค่ าเท่ ากับ
3,548,138,892 บาท โดยมี ค่ า มัธ ยฐานของข้อ มู ล เท่ า กั บ 3,019,951,720 บาท มี ค่ า สู งสุ ดเท่ า กั บ
288,403,150,310 บาท และมีค่าต่าสุ ดเท่ากับ 144,543,977 บาท
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4.2 วิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ของตัวแปร
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อตรวจสอบระดับและทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรจะแสดงได้ไว้ในตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.2 ความสั มพันธ์ ของข้ อมูล (Correlation) ในปี พ.ศ. 2545-2554
โดยมีตวั แบบที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ 2 ตัวแบบดังนี้
ตัวแบบที่ 1
ROEit = β0+β1SGit+β1GPit+β2LIit +β3DRit +β4FSit+e
ตัวแบบที่ 2
FCFPSit = β0+β1SGit+β1GPit+β2LIit +β3DRit +β4FSit+e
ตัวแปร
ROE
FCFPS
SG
GP

SG
0.296**
(0.000)
-0.086**
(0.000)
1

GP
0.225**
(0.000)
0.058**
(0.001)
0.071**
(0.002)
1

LI
0.011**
(0.007)
0.045**
(0.003)
-0.096**
(0.000)
-0.125**
(0.000)
1

LI
DR

DR
-0.015**
(0.003)
-0.124**
(0.000)
0.135**
(0.000)
0.086**
(0.000)
-0.458**
(0.000)
1

FS
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

FS
0.171**
(0.000)
0.018**
(0.00 1)
0.112**
(0.000)
0.200**
(0.000)
-0.278**
(0.000)
0.294**
(0.000)
1

จาก ตารางที่ 4.2 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระอื่นๆ
พบว่า ตัวแปรตาม อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น (ROE) มี ความสัมพันธ์กบั อัตราการเจริ ญเติ บโตของ
ยอดขาย (SG) มากที่สุดในทิศทางเดี ยวกัน คือ มีค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สันเท่ากับ 0.296 รองลงมาคือ มี
ความสัมพันธ์ กบั ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จ (GP) ในทิ ศทางเดี ยวกัน โดยมี ค่าสหสั มพันธ์
เพียร์ สันเท่ากับ 0.225 ถัดมาคื อ มี ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรควบคุ มขนาดของธุ รกิ จ (FS) ในทิศทาง
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เดี ยวกัน โดยมี ค่าสหสัม พันธ์ เพี ยร์ สั นเท่ ากับ 0.171 ถัดมาคื อ มี ความสัม พันธ์ ก ับอัตราส่ วนหนี้ สิ น
(DR) ในทิศทางตรงข้ามกัน คือ มีค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สันเท่ากับ -0.015 ถัดมาคือ มีความสัมพันธ์กบั
อัตราส่ วนสภาพคล่องของธุ รกิจ (LI) ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สันเท่ากับ 0.011
เมื่อพิจารณาถึ งความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระอื่นๆ พบว่า ตัวแปร
ตาม กระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้น (FCFPS) มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้ สิน (DR) มากที่สุดในทิศ
ทางตรงข้ามกัน คื อ มี ค่ าสหสั ม พัน ธ์ เพี ย ร์ สั นเท่ ากับ -0.124 รองลงมาคื อ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การ
เจริ ญ เติ บ โตของยอดขาย (Sales Growth: SG) ในทิ ศ ทางตรงข้ามกัน โดยมี ค่ าสหสั ม พัน ธ์ เพี ยร์ สั น
เท่ า กับ -0.086 ถัด มาคื อ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ศัก ยภาพการเจริ ญ เติ บ โตของธุ รกิ จ (GP) ในทิ ศ ทาง
เดียวกัน โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สันเท่ากับ 0.058 ถัดมาคือ มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนสภาพคล่อง
ของธุ รกิจ (LI) ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สันเท่ากับ 0.045 ถัดมาคือ มีความสัมพันธ์
กับแปรควบคุมขนาดของธุ รกิจ (FS) ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สันเท่ากับ 0.018
ในด้านความสั ม พันธ์ ระหว่างตัวแปรอิ ส ระด้วยกัน พบว่า ความสั ม พัน ธ์ ระหว่าง
อัตราส่ วนสภาพคล่ องของธุ รกิ จ (LI) มี ความสั ม พันธ์ ก ับ อัตราส่ วนหนี้ สิ น (DR) มากที่ สุ ดในทิ ศ
ทางตรงข้า มกัน คื อ มี ค่ า สหสั ม พัน ธ์ เพี ย ร์ สั น เท่ ากับ -0.458 รองลงมาคื อ ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า ง
อัตราส่ วนหนี้ สิน (DR) มี ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรควบคุ มขนาดของธุ รกิ จ (FS) ในทิศทางเดี ยวกัน
โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สันเท่ากับ 0.294 ถัดมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนสภาพคล่องของ
ธุ รกิ จ (LI) มี ค วามสัม พันธ์ กบั ตัวแปรควบคุ ม ขนาดของธุ รกิ จ (FS) ในทิ ศทางตรงข้ามกันโดยมี ค่ า
สหสัมพันธ์เพียร์ สันเท่ากับ -0.278 ถัดมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจ
(GP) มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรควบคุ มขนาดของธุ รกิจ (FS) ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสหสัมพันธ์
เพี ย ร์ สั น เท่ ากับ 0.200 ถัดมาคื อ ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างอัตราการเจริ ญ เติ บ โตของยอดขาย (SG) มี
ความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้สิน (DR) ในทิศทางเดียวกัน คือ มีค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สันเท่ากับ 0.135
ถัดมาคือ ความสัมพันธ์ ระหว่างศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จ (GP) มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปร
อัตราส่ วนสภาพคล่องของธุ รกิจ (LI)ในทิศทางตรงข้ามกัน โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สันเท่ากับ -0.125
ถัดมาคื อ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขาย (SG) มี ความสัมพันธ์ กบั ตัวแปร
ควบคุมขนาดของธุ รกิ จ (FS) ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สันเท่ากับ 0.112 ถัดมาคือ
ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการเจริ ญเติ บโตของยอดขาย (SG) มี ความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนสภาพ
คล่ องของธุ รกิ จ (LI) ในทิ ศ ทางตรงข้ามกัน โดยมี ค่ าสหสั ม พัน ธ์ เพี ยร์ สั น เท่ ากับ -0.096 ถัด มาคื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จ (GP) มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้ สิน
(DR) ในทิ ศทางเดี ยวกัน โดยมี ค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สันเท่ากับ 0.086 ถัดมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
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อัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขาย (SG) มีความสัมพันธ์กบั ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จ (GP)
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สันเท่ากับ 0.071
4.3 การวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิ งพหุคูณ
ประชากรที่ในการศึกษานี้ เป็ น บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศ
ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 และอยู่ต่อเนื่ องรวมระยะเวลา 10 ปี โดยไม่ รวมกลุ่ ม ธุ รกิ จการเงิ น
ได้แก่ ธนาคาร เงิ นทุ นและหลักทรั พย์ ประกันภัยและประกันชี วิต ซึ่ งผลการวิเคราะห์ การถดถอย
พหุ คูณเชิ งเส้ น (Multiple regression) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรของกลยุทธ์การเงิ น
กับตัวแปรผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จซึ่ งเป็ นตัวแปรตาม โดยมีตวั แปรโครงสร้ างเงินทุนและขนาด
ของธุ รกิ จเป็ นตัวแปรควบคุ ม และแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 2 ตัวแบบ สามารถสรุ ปผลได้
ดังนี้
ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุคูณทีม่ ีความสั มพันธ์ ตัวแบบที่ 1
ROEit =
β0 +β 1SGit+β 2GPit+β 3LIit+β 4DRit+β 5FSit+e
จานวนข้อมูลทั้งหมด: 11460
ตัวแปรตาม: ROE
Variable
C
SG
GP
LI
DR
FS

Std. Error
4.199
1.496
0.344
0.168
2.302
0.610

β

-38.434
19.359
3.021
0.380
-7.097
3.710
R-squared
Adjusted R-squared
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

29

t-Statistic
-9.153
13.181
8.789
2.268
-3.083
6.085

Prob.
0.000
0.000 *
0.000 *
0.023 *
0.002 *
0.000 *
0.150
0.148

จากตารางที่ 4.3 พบว่า การเจริ ญเติบโตของยอดขาย (SG) ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจ
(GP) อัตราส่ วนสภาพคล่องของธุ รกิจ (LI) อัตราส่ วนหนี้ สิน (DR) และขนาดของธุ รกิจ (FS) สามารถ
พยากรณ์ อตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น (ROE) ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (โดยดูจากค่า P
Value ในคอลัมน์ Prob. ที่มีค่าน้อยกว่า 0.050) โดยตัวแปรทั้ง 5 ร่ วมกันพยากรณ์ อตั ราผลตอบแทนผู ้
ถือหุน้ (ROE) ได้ร้อยละ 15.00
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า β ของตัว แปร พบว่ า การเจริ ญ เติ บ โตของยอดขาย (SG) ศัก ยภาพการ
เจริ ญเติบโตของธุ รกิ จ (GP) อัตราส่ วนสภาพคล่องของธุ รกิจ (LI) และขนาดของธุ รกิจ (FS) มีค่าเป็ น
บวก แสดงว่าส่ งผลทางบวกต่อตัวแปรอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE) กล่าวคือ เมื่อการเจริ ญเติบโต
ของยอดขาย (SG) ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจ (GP) อัตราส่ วนสภาพคล่องของธุ รกิจ (LI) และ
ขนาดของธุ รกิจ (FS) มีค่าเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ ตัวแปรอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE) เพิ่มขึ้นตาม
เมื่อพิจารณาค่า β ของตัวแปร พบว่า อัตราส่ วนหนี้ สิน (DR) มีค่าเป็ นลบ แสดงว่าส่ งผลทาง
ลบต่ อตัวแปรอัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น (ROE) กล่ าวคื อ เมื่ ออัตราส่ วนหนี้ สิ น (DR) มี ค่ าเพิ่ ม ขึ้ น
ส่ งผลให้ ตัวแปรอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE) ลดลง
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ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุคูณที่มีความสั มพันธ์ โดยใช้ ตัวแบบที่ 1และตัดตัวแปร
ศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจ (GP) ออก
ตัวแบบที่ 1
1.1 ROEit =
β0+β1SGit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
จานวนข้อมูลทั้งหมด: 9550
ตัวแปรตาม: ROE
Variable
C
SG
LI
DR
FS

Std. Error
4.272
1.496
.171
2.348
.613

β

-40.947
19.946
.281
-7.216
4.604
R-squared
Adjusted R-squared
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t-Statistic
-9.584
13.331
1.647
-3.074
7.509

Prob.
.000
.000 *
.001 *
.002 *
.000 *
.116
.114

จากตารางที่ 4.4 พบว่า การเจริ ญเติบโตของยอดขาย (SG) อัตราส่ วนสภาพคล่ องของธุ รกิ จ
(LI) อัตราส่ วนหนี้ สิน (DR) และขนาดของธุ รกิ จ (FS) สามารถพยากรณ์ อตั ราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น
(ROE) ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 (โดยดูจากค่า P Value ในคอลัมน์ Prob. ที่ มีค่าน้อย
กว่า 0.050) โดยตัวแปรทั้ง 4 ร่ วมกันพยากรณ์อตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ (ROE) ได้ร้อยละ 11.60
เมื่อพิจารณาค่า β ของตัวแปร พบว่าการเจริ ญเติบโตของยอดขาย (SG) อัตราส่ วนสภาพคล่อง
ของธุ ร กิ จ (LI) และขนาดของธุ ร กิ จ (FS) มี ค่ า เป็ นบวก แสดงว่า ส่ ง ผลทางบวกต่ อ ตัว แปรอัต รา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น (ROE) กล่าวคือ เมื่อการเจริ ญเติบโตของยอดขาย (SG) อัตราส่ วนสภาพคล่อง
ของธุ รกิ จ (LI) และขนาดของธุ รกิ จ (FS) มี ค่ าเพิ่ มขึ้ น ส่ งผลให้ ตัวแปรอัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น
(ROE) เพิ่มขึ้นตาม
เมื่อพิจารณาค่า β ของตัวแปร พบว่าอัตราส่ วนหนี้ สิน (DR) มีค่าเป็ นลบ แสดงว่าส่ งผลทาง
ลบต่ อตัวแปรอัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น (ROE) กล่ าวคื อ เมื่ ออัตราส่ วนหนี้ สิ น (DR) มี ค่ าเพิ่ ม ขึ้ น
ส่ งผลให้ ตัวแปรอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE) ลดลง
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุคูณที่มีความสั มพันธ์ โดยใช้ ตัวแบบที่ 1และตัดตัวแปร
การเจริญเติบโตของยอดขาย (SG) ออก
ตัวแบบที่ 1
1.2 ROEit =
β0+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
จานวนข้อมูลทั้งหมด: 9550
ตัวแปรตาม: ROE
Variable
C
GP
LI
DR
FS

Std. Error
4.172
.359
.175
2.395
.636

β

-21.372
3.227
.328
-4.443
4.207
R-squared
Adjusted R-squared
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t-Statistic
-5.123
8.999
1.872
-1.855
6.620

Prob.
.000
.000 *
.001 *
.004 *
.000 *
.117
.115

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จ (GP) อัตราส่ วนสภาพคล่องของ
ธุ รกิจ (LI) อัตราส่ วนหนี้ สิน (DR) และขนาดของธุ รกิจ (FS) สามารถพยากรณ์ อตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือ
หุ ้น (ROE) ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 (โดยดูจากค่า P Value ในคอลัมน์ Prob. ที่มีค่า
น้อยกว่า 0.050) โดยตัวแปรทั้ง 4 ร่ วมกันพยากรณ์อตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ (ROE) ได้ร้อยละ 11.70
เมื่ อพิ จารณาค่ า β ของตัวแปร พบว่าศัก ยภาพการเจริ ญ เติ บ โตของธุ รกิ จ (GP) อัต ราส่ วน
สภาพคล่องของธุ รกิ จ (LI) และขนาดของธุ รกิจ (FS) มีค่าเป็ นบวก แสดงว่าส่ งผลทางบวกต่อตัวแปร
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น (ROE) กล่าวคือ เมื่ อศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จ (GP) อัตราส่ วน
สภาพคล่องของธุ รกิจ (LI) และขนาดของธุ รกิจ (FS) มีค่าเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ ตัวแปรอัตราผลตอบแทนผู้
ถือหุน้ (ROE) เพิ่มขึ้นตาม
เมื่อพิจารณาค่า β ของตัวแปร พบว่า อัตราส่ วนหนี้ สิน (DR) มีค่าเป็ นลบ แสดงว่าส่ งผลทาง
ลบต่ อตัวแปรอัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น (ROE) กล่ าวคื อ เมื่ ออัตราส่ วนหนี้ สิ น (DR) มี ค่ าเพิ่ ม ขึ้ น
ส่ งผลให้ ตัวแปรอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE) ลดลง
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ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุคูณทีม่ ีความสั มพันธ์ ตัวแบบที่ 2
FCFPSit =
β0 + β 1SGit+β 2GPit+β 3LIit+β 4DRit+β 5FSit+e
จานวนข้อมูลทั้งหมด: 11460
ตัวแปรตาม: FCFPS
Variable
C
SG
GP
LI
DR
FS

Std. Error
1.531
0.535
0.125
0.061
0.839
0.222

β

4.518
-1.877
0.331
0.149
-5.179
0.403

R-squared
Adjusted R-squared

t-Statistic
2.951
-3.506
2.638
2.444
-6.172
1.811

Prob.
0.003
0.000 *
0.008 *
0.015 *
0.000 *
0.020 *
0.126
0.124

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.6 พบว่าการเจริ ญเติบโตของยอดขาย (SG) ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จ
(GP) อัตราส่ วนสภาพคล่องของธุ รกิจ (LI) ตัวแปรควบคุม คือ อัตราส่ วนหนี้ สิน (DR) และขนาดของ
ธุ รกิจ (FS) สามารถพยากรณ์ กระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้น (FCFPS) ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (โดยดูจากค่า P Value ในคอลัมน์ Prob. ที่มีค่าน้อยกว่า 0.050) โดยตัวแปรทั้ง 5 ร่ วมกันพยากรณ์
กระแสเงินสดอิสระต่อหุ น้ (FCFPS) ได้ร้อยละ 12.60
เมื่อพิจารณาค่า β ของตัวแปร พบว่าศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจ (GP) อัตราส่ วนสภาพ
คล่องของธุ รกิจ (LI) และขนาดของธุ รกิจ (FS) มีค่าเป็ นบวก แสดงว่าส่ งผลทางบวกต่อตัวแปรกระแส
เงิ นสดอิ สระต่ อหุ ้น (FCF) กล่ าวคื อ เมื่ อศักยภาพการเจริ ญ เติบโตของธุ รกิ จ (GP) อัตราส่ วนสภาพ
คล่องของธุ รกิ จ (LI) และขนาดของธุ รกิ จ (FS) มีค่าเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ตวั แปรกระแสเงินสดอิสระต่อ
หุน้ (FCF) เพิ่มขึ้นตาม
เมื่อพิจารณาค่า β ของตัวแปร พบว่าการเจริ ญเติบโตของยอดขาย (SG) และอัตราส่ วนหนี้ สิน
(DR) มี ค่ า เป็ นลบ แสดงว่า ส่ ง ผลทางลบต่ อ ตัว แปรตัว แปรกระแสเงิ น สดอิ ส ระต่ อ หุ ้ น (FCFPS)
กล่าวคือ เมื่อเจริ ญเติบโตของยอดขาย (SG) และอัตราส่ วนหนี้ สิน (DR) มีค่าเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ ตัวแปร
กระแสเงินสดอิสระต่อหุ น้ (FCF) ลดลง
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ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุคูณที่มีความสั มพันธ์ โดยใช้ ตัวแบบที่ 2และตัดตัวแปร
ศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจ (GP) ออก
ตัวแบบที่ 2
2.1 FCFPSit =
β0+β 1SGit+β 2LIit+β 3DRit+β 4FSit+e
จานวนข้อมูลทั้งหมด: 9550
ตัวแปรตาม: FCFPS
Variable
C
SG
LI
DR
FS

Std. Error
1.530
.536
.061
.840
.219

β

4.243
-1.813
.160
-5.192
.500

R-squared
Adjusted R-squared

t-Statistic
2.774
-3.385
-2.623
-6.178
2.280

Prob.
.006
.001 *
.009 *
.000 *
.023 *
.115
.113

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.7 พบว่าการเจริ ญเติบโตของยอดขาย (SG) ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จ
(GP) อัตราส่ วนสภาพคล่องของธุ รกิจ (LI) ตัวแปรควบคุม คือ อัตราส่ วนหนี้ สิน (DR) และขนาดของ
ธุ รกิจ (FS) สามารถพยากรณ์ กระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้น (FCFPS) ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (โดยดูจากค่า P Value ในคอลัมน์ Prob. ที่มีค่าน้อยกว่า 0.050) โดยตัวแปรทั้ง 4 ร่ วมกันพยากรณ์
กระแสเงินสดอิสระต่อหุ น้ (FCFPS) ได้ร้อยละ 11.50
เมื่อพิจารณาค่า β ของตัวแปร พบว่าอัตราส่ วนสภาพคล่องของธุ รกิจ (LI) และขนาดของธุ รกิจ
(FS) มีค่าเป็ นบวก แสดงว่าส่ งผลทางบวกต่อตัวแปรกระแสเงินสดอิสระต่อหุ น้ (FCFPS) กล่าวคือ เมื่อ
ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จ (GP) อัตราส่ วนสภาพคล่ องของธุ รกิ จ (LI) และขนาดของธุ รกิ จ
(FS) มีค่าเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ตวั แปรกระแสเงินสดอิสระต่อหุ น้ (FCF) เพิ่มขึ้นตาม
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า β ของตัว แปร พบว่ า การเจริ ญเติ บ โตของยอดขาย (SG) และ
อัตราส่ วนหนี้ สิน (DR) มีค่าเป็ นลบ แสดงว่าส่ งผลทางลบต่อตัวแปรตัวแปรกระแสเงินสดอิสระต่อ
หุ ้น (FCFPS) กล่ าวคื อ เมื่ อเจริ ญ เติ บ โตของยอดขาย (SG) และอัตราส่ วนหนี้ สิ น (DR) มี ค่าเพิ่ ม ขึ้ น
ส่ งผลให้ ตัวแปรกระแสเงินสดอิสระต่อหุ น้ (FCF) ลดลง
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ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุคูณทีม่ ีความสั มพันธ์ โดยใช้ ตัวแบบที่ 2 และตัดตัวแปร
การเจริญเติบโตของยอดขาย (SG) ออก
ตัวแบบที2่
2.2 FCFPSit =
β 0+β 1GPit+β 2LIit+β 3DRit+β 4FSit+e
จานวนข้อมูลทั้งหมด: 9550
ตัวแปรตาม: FCFPS
Variable
C
GP
LI
DR
FS

Std. Error
1.460
.126
.061
.838
.222

β

2.863
.311
.144
-5.437
.354

R-squared
Adjusted R-squared

t-Statistic
1.960
2.474
-2.354
-6.484
1.593

Prob.
.005
.013 *
.019 *
.000 *
.002 *
.112
.110

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.8 พบว่าศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จ (GP) อัตราส่ วนสภาพคล่ องของ
ธุ รกิจ (LI) อัตราส่ วนหนี้ สิน (DR) และขนาดของธุ รกิจ (FS) สามารถพยากรณ์กระแสเงินสดอิสระต่อ
หุน้ (FCFPS) ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (โดยดูจากค่า P Value ในคอลัมน์ Prob. ที่มีค่า
น้อยกว่า 0.050) โดยตัวแปรทั้ง 4 ร่ วมกันพยากรณ์ กระแสเงิน สดอิ ส ระต่ อหุ ้น (FCFPS) ได้ร้อยละ
11.20
เมื่อพิจารณาค่า β ของตัวแปร พบว่าศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจ (GP) อัตราส่ วนสภาพ
คล่องของธุ รกิจ (LI) และขนาดของธุ รกิจ (FS) มีค่าเป็ นบวก แสดงว่าส่ งผลทางบวกต่อตัวแปรกระแส
เงิ นสดอิ สระต่ อหุ ้น (FCF) กล่ าวคื อ เมื่อศักยภาพการเจริ ญ เติบโตของธุ รกิ จ (GP) อัตราส่ วนสภาพ
คล่องของธุ รกิ จ (LI) และขนาดของธุ รกิ จ (FS) มีค่าเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ตวั แปรกระแสเงินสดอิสระต่อ
หุน้ (FCFPS) เพิ่มขึ้นตาม
เมื่ อพิจารณาค่า β ของตัวแปร พบว่าการอัตราส่ วนหนี้ สิน (DR) มีค่าเป็ นลบ แสดงว่าส่ งผล
ทางลบต่อตัวแปรตัวแปรกระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้น (FCFPS) กล่าวคือ เมื่ออัตราส่ วนหนี้ สิน (DR) มี
ค่าเพิม่ ขึ้น ส่ งผลให้ ตัวแปรกระแสเงินสดอิสระต่อหุ น้ (FCFPS) ลดลง
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้ นพบ และข้ อเสนอแนะ
ในการศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ระหว่างกลยุท ธ์การเงิน กับ ผลการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 สามารถสรุ ปผลการศึกษา
อภิปรายผล รวมทั้งข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ อ งความสัมพันธ์ระหว่างกลยุท ธ์การเงินกับผลการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั จด
ทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยนี้ ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษานี้ เป็ นข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) เป็ นข้อมูลจากงบการเงินรายปี ของธุรกิจของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 และอยูต่ ่อ เนื่ องรวมระยะเวลา 10 ปี และค้นคว้าข้อมู ล
จากสิ่งพิมพ์ เอกสาร ฐานข้อมูลและ เว็ปไซต์ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาข้อมูลทางบัญชีของหลักทรัพย์
เป็ นข้อมูลรายปี ตั้งแต่วนั ที่ 1มกราคม พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลา 10 ปี
โดยไม่ รวมกลุ่ ม ธุ รกิ จการเงิน ได้แก่ ธนาคาร เงิน ทุ น และหลัก ทรัพ ย์ ประกัน ภัยและประกัน ชี วิต
เนื่ อ งจากมี วิธีการดาเนิ นธุ รกิ จตามระเบียบและนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่ งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ในการศึกษาคือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเงินกับผลการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษทั จดทะเบียน ผูศ้ ึกษาทาการวิเคราะห์ขอ้ มู ลโดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ คูณ ณ
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 เพือ่ วิเคราะห์ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรตาม อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Return on Common Equity: ROE)
กระแสเงินสดอิสระต่อหุน้ (Free Cash Flow per Share: FCFPS)
ตัวแปรอิสระ เป็ นตัวแปรของกลยุทธ์การเงิน
การศึกษานี้จะใช้การวัดกลยุทธ์การเงินจาก
1. การวัดการเจริ ญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth: SG)
2. การวัดศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ (Growth Potential: GP)
3. การวัดอัตราส่วนสภาพคล่องของธุรกิจ (Liquidity Ratio: LI)
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ตัวแปรควบคุม
การวัดโครงสร้างเงินทุนจะวัดจาก อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio: DR) และขนาดของธุรกิจ
(Firm Size: FS)
สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั ต่อไปนี้
1. ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายตัวแปรตามอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นได้อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 ได้แก่ การเจริ ญเติบโตของยอดขาย ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ อัตราส่ วนสภาพ
คล่องของธุรกิจ ตัวแปรควบคุมอัตราส่วนหนี้ สิน และขนาดของธุรกิจ โดยพบว่าอัตราผลตอบแทนผู ้
ถือหุน้ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเจริ ญเติบโตของยอดขาย ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของ
ธุ ร กิ จ อัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งของธุ ร กิ จ และขนาดของธุ ร กิ จ แต่ อ ัต ราผลตอบแทนผู ้ถื อ หุ ้ น มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราส่วนหนี้สิน
2. ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายตัวแปรตามกระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้นได้อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 ได้แก่ การเจริ ญเติบโตของยอดขาย ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ อัตราส่ วนสภาพ
คล่องของธุรกิจ ตัวแปรควบคุม อัตราส่วนหนี้สิน และขนาดของธุรกิจ โดยพบว่า กระแสเงินสดอิสระ
ต่อหุน้ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ อัตราส่วนสภาพคล่อง
ของธุรกิจ และขนาดของธุรกิจ แต่กระแสเงินสดอิสระต่อหุน้ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
การเจริ ญเติบโตของยอดขาย และอัตราส่วนหนี้สิน
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ผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 5.1 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.1 แสดงสรุปผลการศึกษา
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานความสั มพันธ์
ที่คาดหวัง
ผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้
การเจริ ญเติบโตของ
เชิงบวก
ยอดขาย
ศักยภาพการเจริ ญเติบโต
เชิงบวก
ของธุรกิจ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เชิงลบ
ของธุรกิจ
อัตราส่วนหนี้สิน
เชิงลบ
ขนาดของธุรกิจ
เชิงลบ
กระแสเงินสดอิสระ
การเจริ ญเติบโตของ
เชิงลบ
ต่อหุน้
ยอดขาย
ศักยภาพการเจริ ญเติบโต
เชิงลบ
ของธุรกิจ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เชิงบวก
ของธุรกิจ
อัตราส่วนหนี้สิน
เชิงลบ
ขนาดของธุรกิจ
เชิงบวก
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ผลการศึกษา
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงลบ
เชิงบวก
เชิงลบ
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงลบ
เชิงบวก

ผลการวิเคราะห์ สามารถสรุปสมมติฐานที่ใช้ ในการศึกษาได้ ดังต่ อไปนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเงินด้านการเจริ ญเติบโตของยอดขาย กับผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจ
H1: การเจริ ญเติบโตของยอดขายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเจริ ญเติบโตของยอดขายนั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
H2: การการเจริ ญเติบโตของยอดขายมีความสัมพันธ์เชิงลบกับกระแสเงินสดอิสระต่อหุน้
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเจริ ญเติบโตของยอดขายนั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับกระแสเงินสดอิสระต่อหุน้
2.ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเงินด้านศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุรกิจกับผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจ
H3: ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือ
หุน้
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุรกิจนั้นมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
H4: ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงลบกับกระแสเงินสดอิสระต่อ
หุน้
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุรกิจนั้นมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับกระแสเงินสดอิสระต่อหุน้
3. ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเงินด้านสภาพคล่องของธุรกิจ กับผลการดาเนินงานของ
ธุรกิจ
H5: อัตราส่วนสภาพคล่องของธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงลบ กับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องของธุรกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
H6: อัตราส่วนสภาพคล่องของธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับกระแสเงินสดอิสระต่อ
หุน้
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องของธุรกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
กระแสเงินสดอิสระต่อหุน้ ใน
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุน กับผลการดาเนินงานของธุรกิจ
H7: อัตราส่วนหนี้สินมีความสัมพันธ์เชิงลบ กับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนหนี้สินมีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือ
หุน้ ในทิศทางตรงกันข้ามกัน
H8: อัตราส่วนหนี้สินมีความสัมพันธ์เชิงลบ กับกระแสเงินสดอิสระต่อหุน้
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนหนี้สินมีความสัมพันธ์กบั กระแสเงินสดอิสระต่อ
หุน้ ในทิศทางตรงกันข้ามกัน
5. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของธุรกิจ กับผลการดาเนินงานของธุรกิจ
H9: ขนาดของธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงลบ กับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าขนาดของธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตรา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
H10: ขนาดของธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับกระแสเงินสดอิสระต่อหุน้
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าขนาดของธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
กระแสเงินสดอิสระต่อหุน้
5.2 อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อ งความสัมพันธ์ระหว่างกลยุท ธ์การเงินกับผลการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
(ตาราง 5.2)
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ตาราง 5.2 แสดงสรุ ปผลการศึกษาเปรี ยบเทียบกับผลการศึกษาของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
Capon, Farley และ
Hoenig (1990)
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Lakonishok,Shleifer
และ Vishny (1992)
Kim, Mauer และ
Sherman (1998)

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
กระแสเงินสดอิสระต่อหุน้
กระแสเงินสดอิสระต่อหุน้
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

Gi – Shian Su และ
Hong Tam Vo(2010)

อัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขาย
ราคาหุน้ ต่อมูลค่าทางบัญชี
อัตราส่วนหนี้สิน

ผลการศึกษาของงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์เชิงบวก
ความสัมพันธ์เชิงบวก
ความสัมพันธ์เชิงลบ

ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงบวก
ความสัมพันธ์เชิงบวก
ความสัมพันธ์เชิงลบ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ความสัมพันธ์เชิงบวก

ความสัมพันธ์เชิงบวก

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ความสัมพันธ์เชิงบวก

ความสัมพันธ์เชิงบวก

อัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขาย
ราคาหุน้ ต่อมูลค่าทางบัญชี
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี้สิน
ขนาดของบริ ษทั

ความสัมพันธ์เชิงบวก
ความสัมพันธ์เชิงบวก
ไม่มีความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์เชิงลบ
ความสัมพันธ์เชิงลบ

ความสัมพันธ์เชิงบวก
ความสัมพันธ์เชิงบวก
ความสัมพันธ์เชิงบวก
ความสัมพันธ์เชิงลบ
ความสัมพันธ์เชิงบวก

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

Gi – Shian Su และ
Hong Tam Vo(2010)

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

กระแสเงินสดอิสระต่อหุน้

อัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขาย
ราคาหุน้ ต่อมูลค่าทางบัญชี
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี้สิน
ขนาดของบริ ษทั

ผลการศึกษาของงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
ไม่มีความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์เชิงลบ
ความสัมพันธ์เชิงบวก
ไม่มีความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์เชิงบวก

ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงลบ
ความสัมพันธ์เชิงบวก
ความสัมพันธ์เชิงบวก
ความสัมพันธ์เชิงลบ
ความสัมพันธ์เชิงบวก
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ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเจริ ญเติบโต ซึ่ งวัดจากการเจริ ญเติบโตของยอดขาย กับผล
การด าเนิ น ธุ รกิ จ โดยวัด จากอัต ราผลตอบแทนผู ้ถื อ หุ ้ น พบว่า มี ค วามสั ม พัน ธ์เชิ งบวก ผลที่ ไ ด้
สอดคล้องกับ Capon, Farley และ Hoenig (1990) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษ ัท พบว่า กลยุท ธ์ก ารเจริ ญ เติบ โต ที่ ท าการวัด จาก การเจริ ญ เติ บ โตของ
ยอดขาย กับผลการดาเนิ นงาน วัดจากอัตราส่ วนผูถ้ ือหุ ้น จากการวิเคราะห์ใน 88 กรณี ศึกษา กลยุทธ์
การเจริ ญ เติ บ โตเป็ นสิ่ งที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ผลการด าเนิ น งานที่ ดี ข้ ึ น ยอดขายเพิ่ ม มากขึ้ น แสดงถึ ง
ความสัม พันธ์เชิ งบวกต่อ ผลการดาเนิ นงานทั้งในระดับการวิเคราะห์อุ ตสาหกรรม และระดับการ
วิเคราะห์ธุรกิ จ และสอดคล้อ งกับ Gi – Shian Su Hong Tam Vo(2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของ
การเจริ ญเติบโตของยอดขายเป็ นตัวแปรอิสระ และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ เป็ นตัวแปรตามพบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวก
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเจริ ญเติบโต โดยวัดการเจริ ญเติบโต จากราคาหุ ้นต่อมูลค่า
ทางบัญชี กับผลการดาเนินธุรกิจ วัดจากอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์
เชิ ง บวก ผลที่ ไ ด้ส อดคล้อ งกับ Capon, Farley และ Hoenig (1990) และ Gi – Shian Su Hong Tam
Vo(2010) ซึ่ งได้ศึกษา ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การเจริ ญเติบโต วัดจาก อัตราส่ วนราคาหุ ้นต่อมูลค่า
ทางบัญชี เป็ นตัวแปรอิสระ กับผลการดาเนินธุรกิจ โดยใช้ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ เป็ นตัวแปรตาม
พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวก
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์สภาพคล่อง ซึ่ งวัดจาก อัตราส่วนสภาพคล่อง กับผลการดาเนิ น
ธุรกิจ วัดจากอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่ งไม่สอดคล้อง
กับ Gi – Shian Su Hong Tam Vo(2010) ซึ่ งได้ศึกษา ความสัม พันธ์ของกลยุทธ์สภาพคล่ อ ง วัดจาก
อัตราส่ วนสภาพคล่ อ งเป็ นตัวแปรอิ สระ กับผลการดาเนิ นธุ รกิจ วัดจากอัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้ สินกับผลการดาเนิ นธุรกิจวัดจากอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือ
หุ ้น ผลการศึก ษาพบว่า มี ความสัม พันธ์ในเชิ งลบ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ Capon, Farley &
Hoenig (1990) และ Gi – Shian Su Hong Tam Vo(2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
หนี้ โดยใช้อ ัต ราส่ ว นหนี้ สิ น เป็ นตัว แปรอิ ส ระ กับ ผลการด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ วัด จากอัต รา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ เป็ นตัวแปรตาม พบว่าหากธุรกิจมีโครงสร้างหนี้สินเพิม่ ขึ้นจะส่งผลทาให้ผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจลดลง ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์เชิงลบ
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของบริ ษทั และผลการดาเนินธุรกิจ ซึ่งวัดจากอัตราผลตอบแทนผู ้
ถือหุ ้น ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ Gi – Shian Su Hong Tam
Vo (2010) ซึ่ งได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของบริ ษทั กับผลการดาเนิ นธุรกิ จ วัดด้วยอัตรา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงลบ
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ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเจริ ญเติบโต วัดจากการเจริ ญเติบโตของยอดขาย กับผลการ
ดาเนินธุรกิจ วัดจากกระแสเงินสดอิสระต่อหุน้ พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบ โดยธุรกิจที่มียอดขายสู ง
จะมีเงินทุนสู งขึ้นเพื่อนาไปเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อการเจริ ญเติบโตของยอดขายในอนาคต นาไปสู่ การที่มี
กระแสเงินสดอิ สระต่อหุ ้นลดลงซึ่ งไม่ สอดคล้องกับ Gi – Shian Su Hong Tam Vo (2010) ได้ศึกษา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง กลยุท ธ์ ก ารเจริ ญ เติ บ โต ซึ่ งวัด จากการเจริ ญ เติ บ โตของยอดขาย ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินธุรกิจวัดจากกระแสเงินสดอิสระต่อหุน้
ความสัม พันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเจริ ญเติบโต วัดจาก อัตราส่ วนระหว่างราคาหุ ้นต่อมู ลค่า
ทางบัญ ชี กับ ผลการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ งวัด จากกระแสเงิ น สดอิ ส ระต่ อ หุ ้ น ผลการศึ ก ษาพบว่า มี
ความ สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวก ซึ่ งไม่ สอดค ล้ อ งกั บ Gi – Shian Su Hong Tam Vo (2010) ได้ ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต ซึ่งวัดจากอัตราส่ วนระหว่างราคาหุน้ ต่อมูลค่าทางบัญชี
เป็ นตัว แปรอิ ส ระ กับ ผลการด าเนิ น ธุ ร กิ จ วัด จากกระแสเงิ น สดอิ ส ระต่ อ หุ ้ น เป็ นตัว แปรตาม มี
ความสัมพันธ์เชิงลบ
ความสัม พันธ์ระหว่างกลยุท ธ์ส ภาพคล่ อ ง โดยวัดจาก อัต ราส่ วนสภาพคล่ อ ง กับผลการ
ดาเนิ น ธุ รกิ จ ซึ่ งวัดจาก กระแสเงินสดอิ ส ระต่อ หุ ้น พบว่า มี ค วามสัม พัน ธ์เชิ งบวก สอดคล้อ งกับ
Lakonishok,Shleifer แล ะ Vishny (1992) , Kim, Mauer แล ะ Sherman (1998) แล ะ Gi – Shian Su
Hong Tam Vo (2010) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์สภาพคล่ อ ง วัดจาก อัตราส่ วน
สภาพคล่องเป็ นตัวแปรอิสระ กับผลการดาเนิ นธุรกิ จ วัดโดยกระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้นเป็ นตัวแปร
ตาม พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวก
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนหนี้สิน กับผลการดาเนินธุรกิจ ที่วดั จาก กระแสเงินสดอิสระ
ต่ อ หุ ้ น พบว่า มี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ ง ลบ ไม่ ส อดคล้อ งกับ Gi – Shian Su Hong Tam Vo (2010) ได้
ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราส่ วนหนี้ สินเป็ นตัวแปรอิสระ กับกระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้น
เป็ นตัวแปรตาม พบว่าไม่มีความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดบริ ษทั กับผลการดาเนิ นธุรกิจ ซึ่งวัดจาก กระแสเงินสดอิสระต่อ
หุ ้ น พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บ วก สอดคล้ อ งกั บ Gi – Shian Su Hong Tam Vo (2010) ได้
ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดบริ ษทั กับผลการดาเนินธุรกิจ ซึ่งวัดจาก กระแสเงินสดอิสระ
ต่อหุน้ พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวก
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5.2 ข้ อค้นพบ
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 และอยู่
ต่อ เนื่ อ งรวมระยะเวลา 10 ปี มี ค่าเฉลี่ ยของอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือ หุ ้น (Return on Common Equity:
ROE) เท่ากับ 9.67 มีค่าเฉลี่ยของกระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้น (Free Cash Flow per Share: FCF) เท่ากับ
3.64 มี ค่าเฉลี่ ยการเจริ ญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth: SG) เท่ากับ 1.09 มีค่าเฉลี่ยของศักยภาพ
การเจริ ญเติบโตของธุรกิจ (Growth Potential: GP) ซึ่ งวัดจากค่า อัตราส่ วนราคาหุ ้นต่อมูลค่าทางบัญชี
เท่ากับ 1.23 มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่ วนสภาพคล่องของธุรกิจ (Liquidity: LI) เท่ากับ 2.36 มีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่ วนหนี้ สิน (Debt Ratio: DR) เท่ากับ 0.29 และมี ค่าเฉลี่ยของขนาดของธุ รกิ จ (Firm Size: FS)
เท่ากับ 6.55 ซึ่ง มีค่าเท่ากับ 3,548,138,892 บาท
2. เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE) และตัวแปรอิสระอื่นๆ
พบว่า อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น (ROE) มีความสัมพันธ์กบั อัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขาย (SG)
มากที่สุดในทิศทางเดียวกัน รองลงมาคือ มีความสัมพันธ์กบั ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ (GP)
ในทิ ศ ทางเดี ยวกัน มี ค วามสัมพัน ธ์กับ ตัว แปรควบคุ ม ขนาดของธุ รกิ จ (FS) ในทิ ศทางเดี ยวกัน มี
ความสัม พันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้ สิน (DR) ในทิศทางตรงข้ามกัน และสุ ดท้ายคือ มี ความสัมพันธ์กับ
อัตราส่วนสภาพคล่องของธุรกิจ (LI) ในทิศทางเดียวกัน
3. เมื่ อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้น (FCFPS) และตัวแปรอิสระ
อื่นๆ พบว่า กระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้น (FCFPS) มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่วนหนี้สิน (DR) มากที่สุด
ในทิศทางตรงข้ามกัน รองลงมาคือ มีความสัมพันธ์กบั การเจริ ญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth:
SG) ในทิศทางตรงข้ามกัน มี ความสัมพันธ์กับศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จ (GP) ในทิศทาง
เดียวกัน มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนสภาพคล่องของธุรกิจ (LI) ในทิศทางเดียวกัน และสุดท้ายคือ มี
ความสัมพันธ์กบั แปรควบคุมขนาดของธุรกิจ (FS) ในทิศทางเดียวกัน
4) ขนาดของธุรกิจ พบว่ามีความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้นในทิศทางเดียวกันอย่าง
มีนัยสาคัญ ขนาดของธุรกิจโดยทัว่ ไปแล้ว ธุรกิจขนาดใหญ่ มักได้เปรี ยบในแง่ของการประหยัดจาก
ขนาดในการผลิต การจัดจาหน่ าย และการโฆษณา อันนาไปสู่ ความได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน และ
พบว่ามีความสัมพันธ์กบั กระแสเงินสดอิสระต่อหุน้ ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญ เนื่ องจากธุรกิจ
ขนาดใหญ่อาจจะมีความสามารถจัดการกระแสเงินสดจากการดาเนินงานในวิธีการการลงทุนที่ดีกว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับธุรกิจขนาดเล็ก โดยธุรกิจขนาดใหญ่อาจบรรลุผลจากการประหยัดจากขนาดการ
ผลิตซึ่งอาจนาไปสู่การลดต้นทุนการผลิตลงได้
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
1.ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์การเงินทั้งกลยุทธ์การเจริ ญเติบโต และ
กลยุทธ์สภาพคล่อง ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ วัดกลยุทธ์การเจริ ญเติบโตจากตัวแปรการเจริ ญเติบโตของ
ยอดขาย และศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจ วัดกลยุทธ์สภาพคล่อ งจากตัวแปรอัตราส่ วนสภาพ
คล่ อ ง พบว่า อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อ หุ ้นมี ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเจริ ญเติบโตของ
ยอดขาย ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ และอัตราส่ วนสภาพคล่อง เมื่อผูบ้ ริ หารเน้นกลยุทธ์การ
เจริ ญเติบโต จะทาให้บริ ษทั มีผลประกอบการที่ดี ยอดขายเพิ่มมากขึ้น กาไรสุทธิเพิม่ มากขึ้น ส่งผลทา
ให้ราคาหุ ้นของบริ ษทั สู งขึ้น อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นสู งเป็ นที่สนใจของนักลงทุน และบริ ษทั ก็จะ
ประสบความสาเร็ จมากขึ้น ผูบ้ ริ หารควรกาหนดให้บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องที่เหมาะสม มีการ
สารองเงินสดในปริ มาณที่เพียงพอต่อการดาเนิ นการต่างๆในระยะสั้น โดยอัตราส่ วนสภาพคล่อ งที่
เพิ่มมากขึ้น มักเกิดจากธุรกิจมีการเพิ่มการถือครองเงินสดไว้เพื่อเตรี ยมสาหรับการลงทุนในอนาคต
เพื่อเตรี ยมการเพิ่มศักยภาพการเจริ ญเติบโตและยอดขายให้มากขึ้น และเมื่อศักยภาพการเจริ ญเติบโต
และยอดขายมากขึ้นก็จะส่งผลทาให้ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ เพิม่ ขึ้นด้วย
2.นักลงทุนควรเลือกหลักทรัพย์ของบริ ษ ทั ที่ผบู ้ ริ หารให้ความสาคัญกับกลยุทธ์การเงินด้าน
การเจริ ญเติบโต เพราะกลยุทธ์การเจริ ญเติบโตมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทน
ผูถ้ ื อ หุ ้น เมื่ อนักลงทุน เลื อกลงทุน ในบริ ษ ัทที่เน้น การเจริ ญ เติบ โตของยอดขาย และศัก ยภาพการ
เจริ ญเติบโตของธุ รกิ จ จะทาให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่คุม้ ค่า รวมทั้งนักลงทุนควรพิจารณา
หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ที่ ก าหนดกลยุท ธ์ส ภาพคล่ อ งที่ เหมาะสม โดยมี อ ัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งที่
เหมาะสมด้วย เพราะบริ ษทั ที่มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องที่เหมาะสมนั้น ทาให้ธุรกิจดาเนิ นการต่างๆได้
อย่างราบรื่ น การที่บริ ษทั มีสภาพคล่องที่ดีและมีเงินสดถือครองอย่างเพียงพอในเวลาที่จาเป็ นในการ
จ่ายภาระหนี้สินของบริ ษทั สามารถทาให้นกั ลงทุนมัน่ ใจในการลงทุนในบริ ษทั นั้นได้
3.อัตราส่ วนหนี้ สิน พบว่ามี ความสัมพันธ์ในทิศตรงกันข้ามกันกับผลการดาเนิ นธุ รกิ จ ทั้ง
อัต ราผลตอบแทนผูถ้ ื อ หุ ้ น และความยืด หยุ่น ทางการเงิ น คื อ กระแสเงิ น สดอิ ส ระต่ อ หุ ้น เพราะ
อัตราส่ วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มภาระการจ่าย ซึ่ งจะลดรายได้สุทธิต่อผูถ้ ือหุ ้น เพิ่มความเสี่ ยงในการ
ล้มละลายของธุรกิจ นาไปสู่ การเพิม่ ขึ้นของต้นทุนเงินทุน และมีแนวโน้มที่จะลดกระแสเงินสดของ
ธุรกิจลง ดังนั้นทั้งผูบ้ ริ หารควรจะกาหนดให้อตั ราส่ วนหนี้ สินอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมไม่มากเกินไป
รวมทั้งนักลงทุนควรเลื อ กลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารอัตราส่ วนหนี้ สิ นระดับที่
เหมาะสมด้วย
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4.ขนาดของธุรกิจ ที่วดั จากลอการิ ทึมของสิ นทรัพย์รวมสุ ทธิ พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับผลการดาเนิ นธุรกิ จ ทั้งอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นและกระแสเงินสดอิสระต่อหุ ้น เพราะ
ธุรกิ จขนาดใหญ่ มักจะมี ประสบการณ์ ในการประกอบธุ รกิ จ มี ความได้เปรี ยบในเรื่ อ งของเงินทุ น
ได้เปรี ยบในแง่ของการประหยัดจากขนาดในการผลิ ต การจัดจาหน่ าย การโฆษณา มี ส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่มากกว่า มี ความได้เปรี ยบในเชิ งการแข่งขัน มีความสามารถในการจัดการกระแสเงินสด
จากการดาเนินงานในการลงทุนที่ดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับธุรกิจขนาดเล็ก ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรบริ หาร
สินทรัพย์ที่มีให้มีศกั ยภาพในการเติบโต สามารถสร้างประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างคุม้ ค่า มีการดูแล
รักษา พัฒนาสิ นทรัพย์ เพือ่ ก่อให้เกิดรายได้ และผลตอบแทนต่อบริ ษทั มากยิง่ ขึ้น นักลงทุนควรเลือก
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ผบู ้ ริ หารสามารถบริ หารสินทรัพย์ให้เติบโตเพิม่ มากขึ้น ใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์เพือ่ สร้างรายได้ให้บริ ษทั และทาให้อตั ราผลตอบแทนของนักลงทุนเพิม่ ขึ้นด้วย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
ตารางภาคผนวก 1 รายชื่ อบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยระหว่างปี
พ.ศ. 2545-2554 และอยู่ต่อเนื่ องรวมระยะเวลา 10 ปี โดยไม่ รวมกลุ่ ม ธุ รกิ จการเงิ น ได้แก่ ธนาคาร
เงินทุนและหลักทรัพย์ ประกันภัยและประกันชีวติ จานวน 279 บริ ษทั
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

ABICO
บริ ษทั เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
ADVANC บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน)
AFC
AHC

บริ ษทั เอเซี ยไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลเอกชล จากัด (มหาชน)

AJ

บริ ษทั เอ.เจ.พลาสท์ จากัด (มหาชน)

ALUCON บริ ษทั อลูคอน จากัด (มหาชน)
AMATA

บริ ษทั อมตะ คอร์ ปอเรชัน จากัด (มหาชน)

AP
APRINT

บริ ษทั เอเชี่ยนพร็ อพเพอร์ ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)

APURE
ASIA

บริ ษทั อกริ เพียว โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จากัด (มหาชน)

ASIAN

บริ ษทั ห้องเย็นเอเชี่ยน ซี ฟู้ด จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
เทคโนโลยี
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
บริ การ
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ASIMAR บริ ษทั เอเชียน มารี น เซอร์ วิสส์ จากัด (มหาชน)
BANPU บริ ษทั บ้านปู จากัด (มหาชน)
BAT-3K
BCP
BEC
BECL
BGH
BH
BIGC
BJC

บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บีอีซี เวิลด์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทางด่วนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด(มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

BLAND

บริ ษทั บางกอกแลนด์ จากัด (มหาชน)

BNC

บริ ษทั บางกอกไนล่อน จากัด (มหาชน)

BRC

บริ ษทั บางกอกรับเบอร์ จากัด (มหาชน)

BTNC
BTS

บริ ษทั บูติคนิวซิ ต้ ี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

CCET
CEI
CEN
CENTEL

กลุ่มอุตสาหกรรม
บริ การ
ทรัพยากร
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
ทรัพยากร
บริ การ
บริ การ
บริ การ
บริ การ
บริ การ
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
บริ การ

เทคโนโลยี
สิ นค้าอุปโภค
บริ ษทั คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริ โภค
สิ นค้า
บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
อุตสาหกรรม
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
บริ การ
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รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

CFRESH

บริ ษทั ซี เฟรชอินดัสตรี จากัด (มหาชน)

CHOTI
CIRKIT

บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์อินดัสตรี ส์ จากัด (มหาชน)

CK

บริ ษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)

CM
CMR

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ ดส์ จากัด(มหาชน)
บริ ษทั เชียงใหม่รามธุ รกิจการแพทย์ จากัด (มหาชน)

CNT

บริ ษทั คริ สเตียนีและนีลเส็ น (ไทย) จากัด (มหาชน)

CPF

บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

CPH

บริ ษทั คาสเซ่อร์ พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

CPI
CPICO

บริ ษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ จากัด (มหาชน)

CPL

บริ ษทั ซี .พี.แอล.กรุ๊ พ จากัด (มหาชน)

CPN

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
CSC
CSR

บริ ษทั ฝาจีบ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เทพธานีกรี ฑา จากัด (มหาชน)

CTW

บริ ษทั จรุ งไทยไวร์ แอนด์เคเบิล้ จากัด (มหาชน)

CWT

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

DCC
DELTA
D-MARK
DRACO
DTC

บริ ษทั ไดนาสตี้เซรามิค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พันธุ์สุกรไทย-เดนมาร์ ค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

DTCI
DTM
EASTW

บริ ษทั ดี.ที.ซี .อินดัสตรี่ ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดาต้าแมท จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด
(มหาชน)

EE
EGCO

บริ ษทั อีเทอเนิล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)

EMC
EPCO
ERW

บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ESTAR

บริ ษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
บริ การ
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
บริ การ
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
ทรัพยากร
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
ทรัพยากร
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
EVER

บริ ษทั เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)

F&D

บริ ษทั ฟู้ ดแอนด์ดริ๊ งส์ จากัด (มหาชน)

FANCY
FE

บริ ษทั แฟนซี วดู๊ อินดัสตรี ส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟาร์ อีสท์ ดีดีบี จากัด (มหาชน)

FMT

บริ ษทั ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

GEN
GENCO

บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม จากัด
(มหาชน)

GFPT

บริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

GJS

บริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)

GLAND

บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
GOLD
(มหาชน)
GRAMMY บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
GYT
HANA

บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

HEMRAJ

บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
บริ การ
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
HMPRO บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

HTC

บริ ษทั หาดทิพย์ จากัด (มหาชน)

ICC
IEC

บริ ษทั ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน)

IFEC
INET
INTUCH

บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ วิศวการ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

IRC
IRPC

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)

ITD
JAS

บริ ษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

JCT
JUTHA

บริ ษทั แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

KAMART บริ ษทั คาร์มาร์ท จากัด (มหาชน)
KC
KCE
KDH

บริ ษทั เค.ซี . พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เคซี อี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งธน จากัด (มหาชน)

KKC

บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ี จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เทคโนโลยี
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
ทรัพยากร
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
เทคโนโลยี
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
บริ การ
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
เทคโนโลยี
บริ การ
สิ นค้า
อุตสาหกรรม

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
KMC

บริ ษทั กฤษดามหานคร จากัด (มหาชน)

KTP
KWC

บริ ษทั เคปเปล ไทย พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพโสภณ จากัด (มหาชน)

KWH

บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จากัด (มหาชน)

KYE
LANNA

บริ ษทั กันยงอีเลคทริ ก จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

LEE

บริ ษทั ลีพฒั นาผลิตภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

LH
LIVE

บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

LL
LOXLEY

บริ ษทั ลิฟวิง่ แลนด์ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จากัด (มหาชน)

LPN
LRH

บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)

LST

บริ ษทั ล่าสู ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

LTX
MAKRO

บริ ษทั ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
ทรัพยากร
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
บริ การ

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

MALEE
MANRIN
MATI

บริ ษทั มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แมนดาริ นโฮเต็ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน)

MAX

บริ ษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

MBK
M-CHAI
MDX
METCO

บริ ษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลมหาชัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

MINT

บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

MK

บริ ษทั มัน่ คงเคหะการ จากัด (มหาชน)

MODERN บริ ษทั โมเดอร์ นฟอร์ มกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
MSC
บริ ษทั เมโทรซิ สเต็มส์คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
NC
NEP
NEW

บริ ษทั นิวซิ ต้ ี (กรุ งเทพฯ) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์ และอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั วัฒนาการแพทย์ จากัด (มหาชน)

NIPPON
NMG

บริ ษทั นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
บริ การ
บริ การ
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
ทรัพยากร
เทคโนโลยี
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เทคโนโลยี
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
บริ การ
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
บริ การ

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
NOBLE

บริ ษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

N-PARK
NTV

บริ ษทั แนเชอรัล พาร์ ค จากัด(มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

NUSA

บริ ษทั ณุ ศาศิริ จากัด (มหาชน)

NWR

บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด (มหาชน)

OCC

บริ ษทั โอ ซี ซี จากัด (มหาชน)

OGC
OHTL

บริ ษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โอเอชทีแอล จากัด (มหาชน)

PAE

บริ ษทั พีเออี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

PAF

บริ ษทั แพนเอเซี ยฟุตแวร์ จากัด (มหาชน)

PATKL

บริ ษทั พัฒน์กล จากัด (มหาชน)

PATO
PDI

บริ ษทั พาโตเคมีอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

PF
P-FCB

บริ ษทั พร็ อพเพอร์ ต้ ี เพอร์ เฟค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

PG
PICNI

บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปิ คนิค คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
ทรัพยากร
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
ทรัพยากร

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

POMPUI
POST

บริ ษทั ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)

PPC

บริ ษทั แพ็คฟู้ ด จากัด (มหาชน)

PR

บริ ษทั เพรซิ เดนท์ไรซ์โปรดักส์ จากัด (มหาชน)

PRANDA

บริ ษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)

PRECHA

บริ ษทั ปรี ชากรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

PRG
PSL
PT
PTT
PTTEP

บริ ษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)

QH
RAM
RATCH

บริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

RCI
RCL

บริ ษทั โรแยล ซี รามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
บริ การ
เทคโนโลยี
ทรัพยากร
ทรัพยากร
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
ทรัพยากร
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
RML
ROBINS

บริ ษทั ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ห้างสรรพสิ นค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน)

ROCK
ROH

บริ ษทั ร้อกเวิธ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ROJNA

บริ ษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จากัด (มหาชน)
บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอนเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)

S&J

S&P
บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน)
SAFARI บริ ษทั ซาฟารี เวิลด์ จากัด (มหาชน)
SAMART บริ ษทั สามารถคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
SAMCO
SAMTEL

บริ ษทั สัมมากร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สามารถเทลคอม จากัด (มหาชน)

SAUCE

บริ ษทั ไทยเทพรส จากัด (มหาชน)

SAWANG บริ ษทั สว่างเอ็กซ์ปอร์ ต จากัด (มหาชน)
SCAN

บริ ษทั สแกนโกลบอล จากัด (มหาชน)

SCC

บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด(มหาชน)

SCCC

บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
บริ การ
เทคโนโลยี
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
เทคโนโลยี
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
SCP
SE-ED

บริ ษทั ทักษิณคอนกรี ต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน)

SFP
SGF
SHANG

บริ ษทั อาหารสยาม จากัด(มหาชน)
บริ ษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แชงกรี -ลา โฮเต็ล จากัด (มหาชน)

SIAM
SINGER

บริ ษทั สยามสตีลอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซิ งเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)

SIRI

บริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน)

SITHAI
SKR

บริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)

SMC
SMPC

บริ ษทั เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน)

SORKON

บริ ษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จากัด (มหาชน)

SPALI
SPC

บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)

SPG
SPI
SPORT

บริ ษทั สยามภัณฑ์กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
บริ การ
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
บริ การ
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
ทรัพยากร
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
บริ การ
บริ การ

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

SSC

บริ ษทั เสริ มสุ ข จากัด (มหาชน)

SSF

บริ ษทั สุ รพลฟู้ ดส์ จากัด (มหาชน)

SSI

บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)

SSSC
SST

บริ ษทั ศูนย์บริ การเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรัพย์ศรี ไทย จากัด (มหาชน)

STA

บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

STANLY
STEC

บริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ งแอนด์คอนสตรัคชัน่ จากัด
(มหาชน)

STPI
STRD

บริ ษทั เอสทีพี แอนด์ ไอ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซิโน-ไทย รี ซอร์ เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

SUC

บริ ษทั สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)

SUN
SUSCO
SVH
SVI
SVOA

บริ ษทั ซันวูด้ อินดัสทรี ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซัสโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
ทรัพยากร
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
ทรัพยากร
บริ การ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
SYNTEC

บริ ษทั ซิ นเท็ค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

TASCO
TBSP

บริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยบริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติง้ จากัด (มหาชน)

TC

บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

TCB
TCC

บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

TCCC

บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)

TCJ

บริ ษทั ที.ซี .เจ.เอเซี ย จากัด (มหาชน)

TCMC

บริ ษทั อุตสาหกรรมพรมไทย จากัด (มหาชน)

TCOAT

บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จากัด (มหาชน)

TCP
TEAM

บริ ษทั ไทยเคนเปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

TF

บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)

TFD

บริ ษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

TFI

บริ ษทั ทีเอฟไอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
ทรัพยากร
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้า
อุตสาหกรรม

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
TGCI

บริ ษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)

TGPRO
THAI
THCOM

บริ ษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน)

THIP
THL

บริ ษทั ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

TIPCO

บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน)

TIW

บริ ษทั ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จากัด (มหาชน)

TLUXE

บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

TMD

บริ ษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)

TNL

บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน)

TNPC
บริ ษทั ไทยนามพลาสติกส์ จากัด (มหาชน)
TONHUA บริ ษทั ตงฮั้ว คอมมูนิเคชัน่ ส์ จากัด (มหาชน)
TOPP

บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)

TPA

บริ ษทั ไทยโพลีอะคริ ลิค จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
บริ การ
เทคโนโลยี
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
ทรัพยากร
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
บริ การ
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
สิ นค้า
อุตสาหกรรม

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
TPC

บริ ษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณั ฑ์ จากัด (มหาชน)

TPCORP

บริ ษทั เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จากัด (มหาชน)

TPIPL

บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)

TPP

บริ ษทั ไทยบรรจุภณั ฑ์และการพิมพ์ จากัด (มหาชน)

TR

บริ ษทั ไทยเรยอน จากัด (มหาชน)

TRS

บริ ษทั ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จากัด (มหาชน)

TRU

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนียนคาร์ จากัด (มหาชน)

TRUBB
TRUE
TSTE
TT&T
TTA

บริ ษทั ไทยรับเบอร์ ลาเท็คซ์คอร์ ปอร์ เรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีทีแอนด์ที จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)

TTI

บริ ษทั โรงงานผ้าไทย จากัด (มหาชน)

TTL

บริ ษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

TTTM

บริ ษทั ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
เทคโนโลยี
บริ การ
เทคโนโลยี
บริ การ
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

TUF

บริ ษทั ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)

TVO

บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

TWFP

บริ ษทั ไทยวาฟูดโปรดักส์ จากัด (มหาชน)

TWP

บริ ษทั ไทยไวร์ โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)

UMI

บริ ษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

UP

บริ ษทั ยูเนี่ยนพลาสติก จากัด (มหาชน)

UPF

บริ ษทั ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จากัด (มหาชน)

UPOIC

บริ ษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

USC

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล สตาร์ ช จากัด (มหาชน)

UT

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

UV

บริ ษทั ยูนิ เวนเจอร์ จากัด (มหาชน)

VARO

บริ ษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้า
อุตสาหกรรม

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
VGM
บริ ษทั วีจีเอ็ม คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
VIBHA
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
VNG

บริ ษทั วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

VNT

บริ ษทั วีนิไทย จากัด (มหาชน)

WACOAL บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
WAVE
บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
WG
WIN

บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั วินโคสท์ อินดัสเทรี ยล พาร์ ค จากัด (มหาชน)

YCI
UST
PYT

บริ ษทั ยงไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูไนเต็ด แสตนดาร์ ด เทอร์ มินลั จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ประสิ ทธิ์ พฒั นา จากัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
บริ การ
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
บริ การ
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
บริ การ
บริ การ

ตารางภาคผนวก 2 รายชื่อบริ ษทั จดทะเบียนที่มีจานวนตัวแปรไม่ครบถ้วน จานวน 2 บริ ษทั
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม
DTM
บริ ษทั ดาต้าแมท จากัด (มหาชน)
สิ นค้าอุปโภค
SUN
บริ ษทั ซันวูด้ อินดัสทรี ส์ จากัด (มหาชน)
บริ โภค
ตารางภาคผนวก 3 รายชื่อบริ ษทั จดทะเบียนที่มีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ติดลบ จานวน 45 บริ ษทั
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
ABICO บริ ษทั เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
อาหาร
ASIA
บริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จากัด (มหาชน)
บริ การ
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รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
BRC
BTS
CIRKIT

บริ ษทั บางกอกรับเบอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์อินดัสตรี ส์ จากัด (มหาชน)

CNT
บริ ษทั คริ สเตียนีและนีลเส็ น (ไทย) จากัด (มหาชน)
CPICO
บริ ษทั เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ จากัด (มหาชน)
D-MARK บริ ษทั พันธุ์สุกรไทย-เดนมาร์ ค จากัด (มหาชน)
EMC

บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)

EVER

บริ ษทั เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)

GEN
GJS

บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)

GLAND

บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)

IFEC
JAS
JUTHA
KAMART

บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ วิศวการ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)

KC

บริ ษทั เค.ซี . พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน)

KMC

บริ ษทั กฤษดามหานคร จากัด (มหาชน)

LL

บริ ษทั ลิฟวิง่ แลนด์ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เทคโนโลยี
บริ การ
สิ นค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

MALEE
MAX
MDX

บริ ษทั มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จากัด (มหาชน)

N-PARK

บริ ษทั แนเชอรัล พาร์ ค จากัด(มหาชน)

NUSA

บริ ษทั ณุ ศาศิริ จากัด (มหาชน)

PAE
PATKL
PICNI

บริ ษทั พีเออี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พัฒน์กล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปิ คนิค คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

POMPUI

บริ ษทั ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จากัด (มหาชน)

PRECHA บริ ษทั ปรี ชากรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
PT
บริ ษทั พรี เมียร์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
RML
SAFARI
SGF

บริ ษทั ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซาฟารี เวิลด์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน)

SIAM
SMPC
TCJ
TGPRO
TNPC

บริ ษทั สยามสตีลอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที.ซี .เจ.เอเซี ย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยนามพลาสติกส์ จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
สิ นค้าอุตสาหกรรม
ทรัพยากร
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้าอุตสาหกรรม
ทรัพยากร
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
เทคโนโลยี
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
ทรัพยากร
สิ นค้าอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุตสาหกรรม

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

TRS
TT&T
TWP

บริ ษทั ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีทีแอนด์ที จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยไวร์ โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)

USC
VGM
PYT

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล สตาร์ ช จากัด (มหาชน)
บริ ษทั วีจีเอ็ม คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ประสิ ทธิ์ พฒั นา จากัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
เทคโนโลยี
สิ นค้าอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
บริ การ

ตารางภาคผนวก 4 รายชื่อบริ ษทั จดทะเบียนที่มีค่าผิดปกติของข้อมูล (Outliers) จานวน 41 บริ ษทั
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม
BANPU บริ ษทั บ้านปู จากัด (มหาชน)
ทรัพยากร
BAT-3K บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)
สิ นค้าอุตสาหกรรม
บริ ษทั คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จากัด
สิ นค้าอุปโภค
CEI
(มหาชน)
บริ โภค
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
CHOTI
บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
อาหาร
CMR
บริ ษทั เชียงใหม่รามธุ รกิจการแพทย์ จากัด (มหาชน)
บริ การ
บริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด
EASTW (มหาชน)
ทรัพยากร
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
EE
บริ ษทั อีเทอเนิล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)
อาหาร
อสังหาริ มทรัพย์
ESTAR
บริ ษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
และก่อสร้าง
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รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
FANCY
GYT
IEC
IRPC

บริ ษทั แฟนซี วดู๊ อินดัสตรี ส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)

KTP

บริ ษทั เคปเปล ไทย พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน)

KYE
LIVE
METCO

บริ ษทั กันยงอีเลคทริ ก จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

NOBLE
OHTL

บริ ษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โอเอชทีแอล จากัด (มหาชน)

PR
PTT
PTTEP
RAM

บริ ษทั เพรซิ เดนท์ไรซ์โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)

ROJNA

บริ ษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จากัด (มหาชน)

SCAN

บริ ษทั สแกนโกลบอล จากัด (มหาชน)

SCC

บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด(มหาชน)

SFP

บริ ษทั อาหารสยาม จากัด(มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
สิ นค้าอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
ทรัพยากร
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
บริ การ
เทคโนโลยี
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
ทรัพยากร
ทรัพยากร
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
SMC
บริ ษทั เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

SSC

บริ ษทั เสริ มสุ ข จากัด (มหาชน)

STPI
STRD

บริ ษทั เอสทีพี แอนด์ ไอ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซิโน-ไทย รี ซอร์ เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

SYNTEC
TCC

บริ ษทั ซิ นเท็ค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

TF
THL
TIW

บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จากัด (มหาชน)

TPCORP

บริ ษทั เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จากัด (มหาชน)

TR
TRUE
TSTE

บริ ษทั ไทยเรยอน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

TTTM

บริ ษทั ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จากัด (มหาชน)

WACOAL บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
ทรัพยากร
อสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง
ทรัพยากร
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร
ทรัพยากร
สิ นค้าอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เทคโนโลยี
บริ การ
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค

ตารางภาคผนวก 5 รายชื่อบริ ษทั ที่ใช้ในการประมวลผลและการวิเคราะห์ จานวน 191 บริ ษทั
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม
ADVANC บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
สิ นค้าอุปโภค
AFC
บริ ษทั เอเซี ยไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
บริ โภค
AHC
บริ ษทั โรงพยาบาลเอกชล จากัด (มหาชน)
บริ การ
AJ
บริ ษทั เอ.เจ.พลาสท์ จากัด (มหาชน)
สิ นค้าอุตสาหกรรม
ALUCON บริ ษทั อลูคอน จากัด (มหาชน)
สิ นค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์และ
AMATA บริ ษทั อมตะ คอร์ ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
ก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์และ
AP
บริ ษทั เอเชี่ยนพร็ อพเพอร์ ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ก่อสร้าง
APRINT บริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
บริ การ
เกษตรและ
APURE
บริ ษทั อกริ เพียว โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมอาหาร
เกษตรและ
ASIAN
บริ ษทั ห้องเย็นเอเชี่ยน ซี ฟู้ด จากัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมอาหาร
ASIMAR บริ ษทั เอเชียน มารี น เซอร์ วิสส์ จากัด (มหาชน)
บริ การ
BCP
บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
ทรัพยากร
BEC
บริ ษทั บีอีซี เวิลด์ จากัด (มหาชน)
บริ การ
BECL
บริ ษทั ทางด่วนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
บริ การ
BGH
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด(มหาชน)
บริ การ
BH
บริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน)
บริ การ
BIGC
บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ การ
BJC
บริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์และ
BLAND บริ ษทั บางกอกแลนด์ จากัด (มหาชน)
ก่อสร้าง
สิ นค้าอุปโภค
BNC
บริ ษทั บางกอกไนล่อน จากัด (มหาชน)
บริ โภค

74

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
BTNC
CCET
CEN
CENTEL

บริ ษทั บูติคนิวซิ ต้ ี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

CFRESH

บริ ษทั ซี เฟรชอินดัสตรี จากัด (มหาชน)

CK

บริ ษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)

CM

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ ดส์ จากัด(มหาชน)

CPF

บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

CPH

บริ ษทั คาสเซ่อร์ พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

CPI

บริ ษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

CPL

บริ ษทั ซี .พี.แอล.กรุ๊ พ จากัด (มหาชน)

CPN
CSC
CSR
CTW
CWT

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฝาจีบ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เทพธานีกรี ฑา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จรุ งไทยไวร์ แอนด์เคเบิ้ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

DCC
DELTA

บริ ษทั ไดนาสตี้เซรามิค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เทคโนโลยี
สิ นค้าอุตสาหกรรม
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
สิ นค้าอุตสาหกรรม
บริ การ
สิ นค้าอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
เทคโนโลยี

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
DRACO บริ ษทั ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
DTC
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
DTCI
EGCO
EPCO
ERW

บริ ษทั ดี.ที.ซี .อินดัสตรี่ ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

F&D
FE
FMT

บริ ษทั ฟู้ ดแอนด์ดริ๊ งส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟาร์ อีสท์ ดีดีบี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม จากัด
(มหาชน)

GENCO
GFPT

บริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
GOLD
(มหาชน)
GRAMMY บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
HANA
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
HEMRAJ
HMPRO

บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

HTC

บริ ษทั หาดทิพย์ จากัด (มหาชน)

ICC
INET
INTUCH
IRC

บริ ษทั ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
บริ การ
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
ทรัพยากร
บริ การ
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
บริ การ
สิ นค้าอุตสาหกรรม
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
บริ การ
เทคโนโลยี
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สิ นค้าอุตสาหกรรม

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ITD

บริ ษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)

JCT
KCE
KDH
KKC
KWC

บริ ษทั แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เคซี อี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งธน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพโสภณ จากัด (มหาชน)

KWH
LANNA

บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

LEE

บริ ษทั ลีพฒั นาผลิตภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

LH
LOXLEY

บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จากัด (มหาชน)

LPN
LRH

บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)

LST

บริ ษทั ล่าสู ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

LTX
MAKRO
MANRIN
MATI

บริ ษทั ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แมนดาริ นโฮเต็ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน)

MBK
M-CHAI

บริ ษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลมหาชัย จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เทคโนโลยี
บริ การ
สิ นค้าอุตสาหกรรม
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
ทรัพยากร
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
บริ การ
บริ การ
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
บริ การ

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
MINT

บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

MK

บริ ษทั มัน่ คงเคหะการ จากัด (มหาชน)

MODERN บริ ษทั โมเดอร์ นฟอร์ มกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
MSC
บริ ษทั เมโทรซิ สเต็มส์คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
NC
NEP
NEW
NIPPON
NMG
NTV

บริ ษทั นิวซิ ต้ ี (กรุ งเทพฯ) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์ และอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั วัฒนาการแพทย์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

NWR

บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด (มหาชน)

OCC

บริ ษทั โอ ซี ซี จากัด (มหาชน)

OGC

บริ ษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)

PAF
PATO
PDI

บริ ษทั แพนเอเซี ยฟุตแวร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พาโตเคมีอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

PF
P-FCB

บริ ษทั พร็ อพเพอร์ ต้ ี เพอร์ เฟค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เทคโนโลยี
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
สิ นค้าอุตสาหกรรม
บริ การ
สิ นค้าอุตสาหกรรม
บริ การ
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
สิ นค้าอุตสาหกรรม
ทรัพยากร
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
บริ การ

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
PG
POST

บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)

PPC

บริ ษทั แพ็คฟู้ ด จากัด (มหาชน)

PRANDA

บริ ษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)

PRG
PSL

บริ ษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จากัด (มหาชน)

QH
RATCH

บริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

RCI
RCL
ROBINS

บริ ษทั โรแยล ซี รามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ห้างสรรพสิ นค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน)

ROCK
ROH

บริ ษทั ร้อกเวิธ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอนเตอร์ ไพรส์ จากัด
(มหาชน)

S&J

S&P
บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน)
SAMART บริ ษทั สามารถคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
SAMCO
SAMTEL

บริ ษทั สัมมากร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สามารถเทลคอม จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
ทรัพยากร
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
บริ การ
บริ การ
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
บริ การ
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยี
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
เทคโนโลยี

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
SAUCE

บริ ษทั ไทยเทพรส จากัด (มหาชน)

SAWANG บริ ษทั สว่างเอ็กซ์ปอร์ ต จากัด (มหาชน)
SCCC

บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

SCP
SE-ED
SHANG
SINGER

บริ ษทั ทักษิณคอนกรี ต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แชงกรี -ลา โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซิ งเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)

SIRI

บริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน)

SITHAI
SKR

บริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)

SORKON

บริ ษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จากัด (มหาชน)

SPALI
SPC
SPG
SPI
SPORT

บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามภัณฑ์กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน)

SSF
SSI
SSSC
SST

บริ ษทั สุ รพลฟู้ ดส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศูนย์บริ การเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรัพย์ศรี ไทย จากัด (มหาชน)
80

กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
บริ การ
บริ การ
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
บริ การ
สิ นค้าอุตสาหกรรม
บริ การ
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
สิ นค้าอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุตสาหกรรม
บริ การ

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
STA
STANLY
STEC

บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ งแอนด์คอนสตรัคชัน่ จากัด
(มหาชน)

SUC
SUSCO
SVH
SVI
SVOA

บริ ษทั สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซัสโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน)

TASCO
TBSP

บริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยบริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน)

TC
TCB
TCCC

บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)

TCMC
TCOAT
TCP
TEAM

บริ ษทั อุตสาหกรรมพรมไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเคนเปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

TFD
TFI

บริ ษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีเอฟไอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

TGCI
THAI

บริ ษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
สิ นค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
ทรัพยากร
บริ การ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
บริ การ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
สิ นค้าอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
สิ นค้าอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
สิ นค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
บริ การ

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
THCOM บริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน)
THIP
บริ ษทั ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
TIPCO

บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน)

TLUXE
TMD

บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)

TNL
TONHUA
TOPP
TPA
TPC

บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ตงฮั้ว คอมมูนิเคชัน่ ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยโพลีอะคริ ลิค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณั ฑ์ จากัด (มหาชน)

TPIPL
TPP
TRU
TRUBB
TTA

บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยบรรจุภณั ฑ์และการพิมพ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนียนคาร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยรับเบอร์ ลาเท็คซ์คอร์ ปอร์ เรชัน่ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)

TTI

บริ ษทั โรงงานผ้าไทย จากัด (มหาชน)

TTL

บริ ษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

TUF

บริ ษทั ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)

TVO

บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

82

กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
สิ นค้าอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
สิ นค้าอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
บริ การ
สิ นค้าอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
สิ นค้าอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
บริ การ
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
TWFP

บริ ษทั ไทยวาฟูดโปรดักส์ จากัด (มหาชน)

UMI
UP

บริ ษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูเนี่ยนพลาสติก จากัด (มหาชน)

UPF

บริ ษทั ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จากัด (มหาชน)

UPOIC

บริ ษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

UT

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

UV
VARO
VIBHA

บริ ษทั ยูนิ เวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)

VNG
VNT
WAVE
WG
WIN
YCI
UST

บริ ษทั วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั วีนิไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั วินโคสท์ อินดัสเทรี ยล พาร์ค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยงไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูไนเต็ด แสตนดาร์ ด เทอร์ มินลั จากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
สิ นค้าอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
สิ นค้าอุตสาหกรรม
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง
สิ นค้าอุตสาหกรรม
บริ การ
สิ นค้าอุตสาหกรรม
บริ การ
สิ นค้าอุตสาหกรรม
บริ การ

ภาคผนวก ข.
เงื่อนไขการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุคูณ
สถิติที่ใช้ศึกษา คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2546) เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป ถ้ามีตวั แปรอิสระ k ตัวที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปร
ตาม Y โดยที่ความสัมพันธ์อยูใ่ นรู ปเชิงเส้น จะได้สมการความถดถอยเชิงพหุ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์
ระหว่าง Y และ X1 , X2 ,….. ,Xk ดังนี้
Y = β0+β 1 X1 +β 2 X2+…………+β 3 X3 + e
โดยที่ β 0 = ส่ วนตัดแกน Y เมื่อกาหนดให้ X1 = X2 = ….= Xk = 0
β 1,β 2,β 3 ,….………………….…+β k เป็ นสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยเชิ งส่ วน
(Partial Regression Coefficient) โดยที่ β i เป็ นค่าที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม Y
เมื่อตัวแปรอิสระ Xi เปลี่ยนไป 1 หน่วยโดยที่ตวั แปรอิสระ X ตัวอื่นๆ มีค่าคงที่
เงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ มีดงั นี้
1. ความคลาดเคลื่อน e เป็ นตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ
2. ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเป็ นศูนย์ นัน่ คือ E (e) = 0
3. ค่าแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็ นค่าคงที่ ที่ไม่ทราบค่า V (e) = σe
4. ค่า ei และ ej เป็ นอิสระต่อกัน; i ≠ j นัน่ คือ covariance (ei, ej) = 0
5. ตัวแปรอิสระ Xi และ Xj ต้องเป็ นอิสระกัน
ผลการตรวจสอบเงื่อนไขการวิเคราะห์ความถดถอยตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ขา้ งต้นผูศ้ ึกษาได้
แสดงไว้ ดังนี้
เงื่อนไขที่ 1 ความคลาดเคลื่อน e เป็ นตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ
การทดสอบว่าค่าความคลาดเคลื่ อนมี การแจกแจงแบบปกติหรื อไม่น้ นั จะใช้สถิติทดสอบ
Kolmogorov-Smirnov และ Shapiro-Wilk โดยพิ จ ารณาจากค่ า Sig. ถ้ า ค่ า Sig. มี ค่ า มากกว่า ระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 แสดงว่า ค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งผลการทดสอบการแจกแจง
แบบปกติของค่าความคลาดเคลื่อน สามารถแสดงได้จากตารางภาคผนวก
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ตารางภาคผนวก 6 ผลการทดสอบการแจกแจงของค่าความคลาดเคลื่อนสมการที่ 1

Roe

Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
.149
1910
.200
.803
1910
.240

ตารางภาคผนวก 7 ผลการทดสอบการแจกแจงของค่าความคลาดเคลื่อนสมการที่ 2

Fcfps

Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
.171
1910
.100
.816
1910
.120

จากตารางภาคผนวก 6 และ 7 พบว่าค่าความคลาดเคลื่ อนมีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่ งเป็ นไป
ตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ อย่างไรก็ตาม หากพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนมีการ
แจกแจงแบบไม่ปกติ สามารถอนุ โลมใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณที่ค่าความคลาดเคลื่อนมีการ
แจกแจงแบบไม่ปกติได้ ถ้ามีขนาดตัวอย่างตั้งแต่ 100 ตัวอย่างขึ้นไป
เงื่อนไขที่ 2 ค่าเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับศูนย์
เงื่อนไขข้อนี้ เป็ นจริ งเสมอไม่จาเป็ นต้องตรวจสอบ เนื่ องจากเมื่อใช้วิธีกาลังสองน้อยที่สุดใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (β 0, β 1, β 2,…, β 7) จะทาให้ e (error) = 0 เสมอ
เงื่อนไขที่ 3 ค่าแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็ นค่าคงที่
เงื่ อนไขนี้ ทดสอบได้ด้วยการใช้กราฟระหว่างค่าคลาดเคลื่ อนกับค่าพยากรณ์ เพื่อพิจารณา
ลักษณะของข้อมูลว่ามีการกระจายตัวในลักษณะใด หากมีการกระจายตัวแบบไม่เป็ นรู ปแบบ หรื อค่า
ความคลาดเคลื่ อนกระจายอยู่รอบๆ ค่า 0 ไม่ว่าค่าตัวแปรตามจะเปลี่ ยนแปลงไปก็ตาม แสดงว่าค่ า
ความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่ อนคงที่ แต่ถา้ ลักษณะของข้อมูลมีการกระจายตัวแบบเป็ นรู ปแบบ
คือเป็ นแบบเชิงเส้น แสดงว่าค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนไม่คงที่
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ตัวแบบที่1

ตัวแบบที่ 1

1.1

ROEit =

ROEit =

β0+β1SGit+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e

β0+β1SGit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
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1.2

ROEit =

β0+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e

ภาพภาคผนวก 1 การกระจายตัวของค่าคลาดเคลื่อนของ
ตัวแบบที่ 1
ROEit =
β0+β1SGit+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
1.1 ROEit =
β0+β1SGit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
1.2 ROEit =
β0+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
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ตัวแบบที่ 2

FCFPSit =

2.1

β0+β1SGit+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e

FCFPSit =

β0+β1SGit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
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2.2

FCFPSit =

β0+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e

ภาพภาคผนวก 2 การกระจายตัวของค่าคลาดเคลื่อนของ
ตัวแบบที่ 2
FCFPSit =
β0+β1SGit+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
2.1 FCFPSit =
β0+β1SGit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
2.2 FCFPSit =
β0+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
จากภาพผนวก 1 และ 2 จึงสามารถสรุ ปได้วา่ ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนคงที่
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เงือ่ นไขที่ 4 ค่า ei และ ej เป็ นอิสระต่อกัน
การตรวจสอบว่าค่าคลาดเคลื่อนที่ i และ j เป็ นอิสระกันหรื อไม่ ทาการตรวจสอบโดยใช้สถิติ
ทดสอบ Durbin – Watson ซึ่งค่า Durbin – Watson จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 4 โดย ถ้าค่า Durbin –
Watson มีค่าใกล้ 2 (นัน่ คือมีค่าในช่วง 1.5 ถึง 2.5) จะสรุ ปได้วา่ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ i และ j เป็ น
อิสระกัน
ตารางภาคผนวก 8 การตรวจสอบว่าค่าคลาดเคลื่อนที่ i และ j เป็ นอิสระกันหรื อไม่ ทาการตรวจสอบ
โดยใช้สถิติทดสอบ Durbin – Watson
ตัวแบบที่ 1
ROEit =
β0+β1SGit+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
1.1 ROEit =
β0+β1SGit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
1.2 ROEit =
β0+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
ตัวแบบที่ 1

ROEit =

β0+β1SGit+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e

Model Summaryb
Adjusted R
Model
R
R Square
Square
Durbin-Watson
1
.387a
.150
.148
1.918
a. Predictors: (Constant), fs, sg, gp, li, dr
b. Dependent Variable: roe
1.1

ROEit =

β0+β1SGit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e

Model Summaryb
Adjusted R
Model
R
R Square
Square
Durbin-Watson
1.1
.340a
.116
.114
1.932
a. Predictors: (Constant), fs, sg, li, dr
b. Dependent Variable: roe
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1.2

ROEit =

β0+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e

Model Summaryb
Adjusted R
Model
R
R Square
Square
Durbin-Watson
1.2
.342a
.117
.115
1.857
a. Predictors: (Constant), fs, gp, li, dr
b. Dependent Variable: roe
ตารางภาคผนวก 9 การตรวจสอบว่าค่าคลาดเคลื่อนที่ i และ j เป็ นอิสระกันหรื อไม่ ทาการตรวจสอบ
โดยใช้สถิติทดสอบ Durbin – Watson
ตัวแบบที่ 2
FCFPSit =
β0+β1SGit+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
2.1 FCFPSit =
β0+β1SGit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
2.2 FCFPSit =
β0+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
ตัวแบบที่ 2

FCFPSit =

β0+β1SGit+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e

Model Summaryb
Adjusted R
Model
R
R Square
Square
Durbin-Watson
2
.354a
.126
.124
1.842
a. Predictors: (Constant), fs, sg, gp, li, dr
b. Dependent Variable: fcfps
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2.1

FCFit =

β0+β1SGit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e

Model Summaryb
Adjusted R
Model
R
R Square
Square
Durbin-Watson
2.1
.339a
.115
.113
1.835
a. Predictors: (Constant), fs, sg, li, dr
b. Dependent Variable: fcfps
2.2

FCFPSit =

β0+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e

Model Summaryb
Adjusted R
Model
R
R Square
Square
Durbin-Watson
2.2
.334a
.112
.110
1.822
a. Predictors: (Constant), fs, gp, li, dr
b. Dependent Variable: fcfps
จากตารางภาคผนวก 8 และ 9 ค่า Durbin – Watson มีค่าใกล้ 2 (นัน่ คือมีค่าในช่วง 1.5 ถึง 2.5)
จะสรุ ปได้วา่ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ i และ j เป็ นอิสระกัน
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เงื่อนไขที่ 5 ตัวแปรอิสระ Xi และ Xj ต้องเป็ นอิสระกัน
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระสามารถพิจารณาได้จากค่าสถิ ติ Variance
Inflation Factors (VIF) และค่า Tolerance ซึ่ งเป็ นค่าที่ใช้วดั ตัวแปรอิสระแต่ละตัวซึ่ งถูกอธิ บายโดยตัว
แปรอื่น ถ้าค่า VIF มีค่ามากแสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นมาก และหากมากกว่า
10 จะอยู่ในระดับที่ เกิ ดภาวะร่ วมเส้ นตรงพหุ ได้ สาหรั บค่า Tolerance มี ค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 หากค่า
Tolerance ของตัวแปรใดมี ค่าเข้าใกล้ 0 ก็แสดงว่าตัวแปรอิ สระนั้นมี ความสัมพันธ์ กบั ตัวแปรอิสระ
อื่นๆ มาก
ตารางภาคผนวก 10 ผลการทดสอบความเป็ นอิสระของตัวแปร
ตัวแบบที่ 1
ROEit =
β0+β1SGit+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
1.1 ROEit =
β0+β1SGit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
1.2 ROEit =
β0+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
ตัวแบบที่ 1

ROEit =

β0+β1SGit+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e

Model 1
SG
GP
LI
DR
FS
1.1

ROEit =

Tolerance
0.973
0.953
0.764
0.754
0.859

VIF
1.027
1.049
1.31
1.326
1.165

β0+β1SGit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e

Model 1.1
SG
LI
DR
FS

Tolerance
.975
.767
.754
.883
93

VIF
1.025
1.304
1.326
1.132

1.2

ROEit =

β0+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e

Model 1.1
GP
LI
DR
FS

Tolerance
.955
.764
.760
.862

VIF
1.047
1.309
1.316
1.160

ตารางภาคผนวก 11 ผลการทดสอบความเป็ นอิสระของตัวแปร
ตัวแบบที่ 2
FCFPSit =
β0+β1SGit+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
2.1 FCFPSit =
β0+β1SGit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
2.2 FCFPSit =
β0+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e
ตัวแบบที่ 2

FCFPSit =

β0+β1SGit+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e

Model 1
SG
GP
LI
DR
FS
2.1

FCFPSit =

Tolerance
.973
.953
.764
.754
.859

VIF
1.027
1.049
1.310
1.326
1.165

β0+β1SGit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e

Model 1.1
SG
LI
DR
FS

Tolerance
.975
.767
.754
.883
94

VIF
1.025
1.304
1.326
1.132

2.2

FCFPSit =

β0+β1GPit+β2LIit+β3DRit+β4FSit+e

Model 1.1
GP
LI
DR
FS

Tolerance
.955
.764
.760
.862

VIF
1.047
1.309
1.316
1.160

จากตารางภาคผนวก 11 และ 12 จะเห็ น ว่า ค่ า VIF ของตัว แปรอิ ส ระทุ ก ตัว ของข้อ มู ล มี
ค่าประมาณ 1 และไม่ มี ตวั แปรใดมี ค่ า Tolerance เข้าใกล้ 0 เพราะฉะนั้นจึ งสรุ ป ได้ว่า ตัวแปรเป็ น
อิสระต่อกัน ไม่มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขการวิเคราะห์ สมการถดถอยแบบ
พหุคูณ
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล

นายชลวรรฒ บุญมีสุข

วัน เดือน ปี เกิด

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนอุตรดิตถ์ อาเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์
ปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสร์ สาขาวิชา
เคมีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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