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บทคดัย่อ 
 

การศกึษาเรื่อง “การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราก าไรและเงนิปนัผลจ่ายของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย์ SETHD” โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Return Of Equity) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์
รวม (Return Of Assets) อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit 
Margin) อตัราเตบิโตก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได้ (EBIT Growth) 
อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (Total Asset Turn Over) ทีส่่งผลต่อเงนิปนัผลจ่ายของบรษิทัที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย์ SETHD และเพื่อศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราก าไรและเงนิปนัผลจ่ายของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์ SETHD ประชากรทีต่้องการศกึษาคอืบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มหลกัทรพัย ์ SETHD โดยแหล่งขอ้มูลที่ใช้ในการวจิยัใน
การศกึษาครัง้นี้ใช้ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) โดยการเก็บข้อมูลจากงบการเงนิและหมาย
เหตุประกอบงบการเงนิของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ในกลุ่ม SETHD จ านวน 30 
บรษิทัตัง้แต่ปีพ.ศ. 2555 - 2558 โดยน าขอ้มลูมาวเิคราะหแ์ละพจิารณาการตวัเลขในงบการเงนิทีม่ ี
ผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูในการวดัตวัแปรอย่างครบถ้วน
และสามารถเปรยีบเทียบผลการประมวลได้ การวเิคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาจะเลือกใช้หลกัสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และหลกัสถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics)   



ฉ 
 

ผลการศกึษาสรุปได้ว่า มปีจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (Return Of 
Assets) และอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ส่งผลกระทบต่ออตัราตอบแทนจาก    
เงนิปนัผลจ่ายของบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในส่วนปจัจยัด้าน
อตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Return Of Equity) ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 
ปจัจยัด้านอตัราเติบโตก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได้ (EBIT 
Growth) ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (Total Asset Turn Over) ไม่ส่งผล
กระทบต่ออัตราตอบแทนจากเงินปนัผลจ่ายของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์       
แห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study Return of Equity, Return of Assets, Gross Profit 
Margin, Net Profit Margin, EBIT Growth, and Total Asset Turn Over that affect to Dividend Payout of 
Listed Companies in on the Stock Exchange of Thailand in the SETHD group and to investigate the 
correlation between profit margins and dividends paid by companies listed on the Stock Exchange of 
Thailand in the SETHD Group. Population in this study consists of 30 companies listed on the Stock 
Exchange of Thailand in the SETHD Group. The data used in this study are secondary data, which 
were obtained by collecting information from the financial statements and notes to the financial 
statements that have been listed in the Stock Exchange of Thailand in the SETHD group since 2012 
to 2015. Data was analyzed and the numbers in financial statements that affect the profitability of 
companies are considered. To obtain the complete measurement data and compare the results, 
Descriptive Statistics and Inferential Statistics are used to analyze the data. 

The study concludes that Return of Asset and Gross Profit Margin affects to the dividends 
paid by a company that is listed on the Stock Exchange of Thailand. Return of Equity, Gross Profit 
Margin, Net Profit Margin, EBIT Growth, and Total Asset Turnover do not affect the dividends paid 
by a company that is listed on the Stock Exchange of Thailand in SETHD Group at all.  
 
 
 



 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศกึษาค้นคว้าอสิระฉบบันี้ส าเรจ็ได้ได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย ์ดร.ภูษิต วงศ์หล่อ
สายชล อาจารย์ที่ปรกึษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ความกรุณาแนะน า ตรวจตราและแก้ไข
เนื้อหาตลอดจนใหก้ าลงัใจในการท าการศกึษาคน้ควา้อสิระ   
 ขอกราบขอบพระคุณพ่อบรรจง จงเศรษฐ ีผูเ้ป็นก าลงัใจและไดส้ละเวลาอนัทรงคุณค่าใหแ้ก่
ผู้วจิยัอีกทัง้ยงัระลกึถึงพระคุณมารดาที่ยงัอยู่ในใจของผู้วจิยัเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อนัเกิด
จากการคน้ควา้ฉบบันี้ ผูว้จิยัขอน้อมคารวะบูชาพระคุณบดิา มารดา ครอบครวัตลอดจนผู้มพีระคุณ
ทุกท่านที่มสี่วนร่วมในการช่วยเหลอือีกทัง้พี่ ๆ เพื่อนนักศึกษาปรญิญาทุกท่านที่คอยให้ก าลงัใจ
และความช่วยเหลอืตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ทุกท่านและขอน้อมบูชาท่านบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้
ประสทิธิป์ระสาทความรูด้ว้ยความรกัและเมตตาเสมอมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

สารบญั 
 

         หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย  ……………………………………………………………….…. จ 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  ………………………………………………………………. ช 
กติตกิรรมประกาศ  ………………………………………………………………....... ซ 
สารบญั  ………………………………………………………………………………. ฌ 
สารบญัตาราง  ………………………………………………………………………… ฏ 
สารบญัภาพ  ………………………………………………………………………… ฒ 

 
บทที ่ 
 1. บทน า ………………………………..…………………….……………… 1 

 ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา  .…….…….……….……… 1 
 ดชันีตลาดหลกัทรพัย ์ ….…………………………….…………….. 2 
 วตัถุประสงคก์ารศกึษา  ….……………………….………………… 4 
 ขอบเขตการศกึษา  ……………………………….……………….... 5 
 ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั  …….……………………….…………………. 5 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ  ….…………………………….………………… 5 
 

 2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง …………….….………………. 8 
 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบังบการเงนิ  ………….…………………….. 8 
 ลกัษณะของงบการเงนิทีม่คีุณภาพ  ……….………………………. 9 
 องคป์ระกอบของงบการเงนิ  ……………….…………………………. 11 
 องคป์ระกอบของงบดุล  ….……………………………………………. 11 
 องคป์ระกอบของงบก าไรขาดทุน  ………………………………….. 12 
 แนวคดิทฤษฎกีารลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ ……………………… 13 
 แนวคดิทฤษฎกีารลงทุน  …….…………………………………….. 13 
 ทฤษฎกีารลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์(Stock Exchange)  ………… 14 
 จดุมุง่หมายของการลงทุน  ………………………………………… 15 
 แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัก าไร (Theory of Profit)  ………………... 16 



ญ 
 

สารบญั (ต่อ) 
    

บทที ่          หน้า 
   ความส าคญัของก าไร  ……………………………………………… 17 

 องคป์ระกอบของก าไร  …………………………………………….. 17 
 ก าไรในมุมของตลาดทุน  ………………………………………….. 18 
 ขอ้พจิารณาทางดา้นอุตสาหกรรม  …………..………………...….. 20 
 ปจัจยัทางดา้นก าไร  ………………………….……………...…….. 20 
 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปนัผล  …….………...…… 22 
 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล  ……………………………………….. 23 
 ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายเงนิปนัผล  …………… 23 
 ประเภทของการจ่ายปนัผล  ……………………………………….. 25 
 วตัถุประสงคข์องการก าหนดนโยบายเงนิปนัผล  …………………. 26 
 งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  ……………………………………………….. 27 
 กรอบแนวคดิงานวจิยั  …………………………………………….. 32 
 

 3. ระเบยีบวธิกีารศกึษา ……………………………………………………….. 33 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ………………………………………… 33 
 แหล่งขอ้มลูทีใ่ชใ้นงานวจิยั  ………………………………………… 34 
 ตวัแปรในการวจิยั  ………………………………………………….. 34 
 สมมตุฐานการวจิยั  …………………………………………………. 35 
 การวเิคราะหข์อ้มลู  ………………………………………………… 37 
 

 4. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ……………………………………………………. 39 
 การวเิคราะหผ์ลและแสดงผลในเชงิปรมิาณ  ……………………..... 39 
 

 5. สรปุผล อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ  …………………………………... 60 
 สรปุผลการวจิยั  ……………………………………………………. 60 
 สรปุผลการศกึษา  …………………………………………………. 60 
 อภปิรายผลการวจิยั  ……………………………………………….. 71 
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยั  ……………………………………………. 74 

  ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป  ………………………….. 74



ฎ 
 

สารบญั (ต่อ) 
    

บทที ่          หน้า 
 บรรณานุกรม  ……………………………………………………………….. 76 
 
 ประวตัผิูศ้กึษา  ………………………………………………….…… …….. 80 
  



 

 
 

สารบญัตาราง 
 
ตารางที ่         หน้า 
 2.1  ตารางสรปุงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  ………………………………………...…… 31 
 4.1  ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัต่างๆ  …… 40 
   ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม 
   หลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2555 
 4.2  ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัต่าง ๆ  ……. 41 
   ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม 
   หลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2556 
 4.3  ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัต่าง ๆ  …… 42 
   ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม 
   หลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2557 
 4.4  ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัต่างๆ   …... 43 
   ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม 
   หลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2558 
 4.5  ค่าเฉลีย่ของปจัจยัต่าง  ๆของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์……… 45 
   แห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SET HD ระหว่างปี พ.ศ. 2555 
   ถงึปี พ.ศ. 2558 แยกตามบรษิทัต่าง ๆ  
 4.6  ค่าเฉลีย่ของปจัจยัต่าง ๆ  ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์……..  47 
   แห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SET HD ระหว่างปี พ.ศ. 2555 
   ถงึปี พ.ศ. 2558 
 4.7  ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้น Return On Equity และปจัจยัดา้นต่าง ๆ   .... 48 
   ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
   ในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 
 4.8  ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้น Return On Asset และปจัจยัดา้นต่าง ๆ    … 49 
   ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  ในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 
 
 



ฐ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที ่         หน้า 
 4.9  ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้น Gross Profit Margin ……………………... 49   
   และปจัจยัดา้นต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์  
   แห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 
 4.10  ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้น Net Profit Margin และปจัจยัดา้นต่าง ๆ   … 50 
   ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
   ในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 
 4.11  ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้น EBIT Growth และปจัจยัดา้นต่าง ๆ    ……. 51 
   ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
   ในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 
 4.12  ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้น Total Asset Turnover และปจัจยั  ……....... 52 
   ดา้นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
   แห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 
 4.13  ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้น Dividend Yield และปจัจยัดา้นต่าง ๆ   …… 52 
   ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
   ในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 
 4.14  ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้น Dividend Payout Ratio และปจัจยั  ………. 52 
   ดา้นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
   แห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 
 4.15  ค่าความสมัพนัธ ์(Correlation) ระหว่างปจัจยัดา้น Dividend Yield …………. 53 
   กบัปจัจยัดา้นต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
   แห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 
 4.16  การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณของปจัจยัดา้น Dividend Yield กบัปจัจยั … 55 
   ดา้นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
   แห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 
 4.17 การวเิคราะหอ์ านาจในการพยากรณ์ของสมการพยากรณ์ในรปูคะแนน  ……. 56 
   มาตรฐาน 
 5.1  การวเิคราะหแ์บบถดถอยพหุคณูเชงิเสน้ทางหลกัสถติ ิ …………………….. 61 
 

 



ฑ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
ตารางที ่         หน้า 
 5.2  ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราก าไรและเงนิปนัผลจ่ายของบรษิทัที ่ …................ 63 
   ทีจ่ดทะในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD  
  ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สารบญัภาพ 
 

ภาพที ่          หน้า 
 1 ดชันีตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่เริม่เปิดด าเนินการตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518  …….. 2 
 2.  ดชันีตลาดหลกัทรพัย ์SET High Dividend 30  ……………………………. 4 
 3.  ลกัษณะของงบการเงนิทีม่คีุณภาพ  ………………………………………… 11 
 4.  รายชื่อของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  ในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD  ………………………………………………….. 34 
 
 
 

 
 



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
 ในการด าเนินธุรกจิ สิง่ทีส่ าคญัที่สุดคอืการท าก าไรของธุรกจิเพื่อทีจ่ะสามารถน าก าไรตอบ
แทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ ซึง่ Hostrand (2009) ไดก้ล่าวไวว้่า ก าไรคอืเป้าหมายหลกัของการลงทุนในการ
ด าเนินธุรกจิ หากธุรกจิขาดก าไรกไ็ม่สามารถอยู่ไดใ้นระยะยาว ดงันัน้จงึเป็นเรื่องทีส่ าคญัในการท า
ก าไรในอดตี ปจัจบุนัเพื่อมองถงึก าไรทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
 การลงทุนในตลาดหลกัทรพัยก์็เช่นกนัผู้ถอืหุ้นต้องการให้บรษิัทมกี าไร และน าก าไรตอบ
แทนให้กบัหุ้นที่ได้ลงทุนในรูปของเงนิปนัผล ดอกเบี้ย หรอืก าไรจากการขายหุ้น ถ้าบรษิัทที่มผีล
ประกอบการที่ด ีจะสามารถท าก าไรสุทธใิหก้บับรษิทัได้มาก รวมทัง้มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลที่
สูงจะส่งผลใหน้ักลงทุนมคีวามต้องการในการลงทุนในหลกัทรพัยด์งักล่าวมากขึน้และจะท าใหม้ลูค่า
หลักทรพัย์สูงขึ้น ในทางตรงข้าม หากบริษัทใดในตลาดหลกัทรพัย์ไม่มีผลประกอบการที่ดีไม่
สามารถทีจ่ะจา่ยเงนิปนัผลเพื่อตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ได ้กจ็ะไม่สามารถดงึดูดนักลงทุนใหล้งทุนใน
หลกัทรพัยเ์หล่านัน้ได ้ 
 วธิกีารจ่ายเงนิปนัผลในปจัจุบนันิยมใช้อยู่หลายวธิีได้แก่ การจ่ายเป็นจ านวนเงนิปนัผล
แบบคงที ่(Stable Amount Per Share) อตัราการจ่ายเงนิปนัผลแบบคงที ่(Constant Layout Ratio) 
หรอื จ านวนเงนิปนัผลขัน้ต ่าบวกเงนิปนัผลพเิศษ (Low Regular an Extra Dividend) มสี่วนท าใหผู้้
ลงทุนตดัสนิใจในการทีจ่ะลงทุนในหลกัทรพัยด์งักล่าว 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลของบรษิัทข้อมูลอันหน่ึงที่ใช้ในการวเิคราะห์ที่ส าคญัได้แก่งบทาง
การเงนิ ซึง่จะเป็นขอ้มลูทีส่ าคญัเพื่อใหน้ักลงทุนใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนในกจิการดงักล่าว ขอ้มลูของ
งบการเงนิสามารถบ่งบอกสภาพของกจิการได ้ดงันัน้สิง่ทีผู่ล้งทุนมคีวามจ าเป็นจะต้องศกึษาขอ้มลูใน
งบการเงนิไดแ้ก่ งบดุล (Balance Sheet) งบก าไรขาดทุน (Profit and Loss Statement) งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ (Statement of Changes in Owner’s Equity) งบกระแสเงนิสด (Cash 
Flow Statement) และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ (Note to Financial Statement)  
 ดงันัน้งบการเงนิจงึเป็นสิง่ส าคญัในการแสดงข้อมูลที่เกิดจากข้อมูลทางบญัชี ซึ่งการท า
บญัชจีงึควรสะท้อนถงึขอ้เทจ็จรงิที่เกี่ยวกบัสถานภาพทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั
และท าใหเ้กดิความน่าเชื่อถอืใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง โดยขอ้มลูทางดา้นบญัชสีามารถน าไป
วางแผนองคก์ร การจดัการองคก์ร การจดัการบุคลากร การสัง่การ และการตดัสนิใจ รวมทัง้แนวทาง
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การปฏบิตังิานเพื่อให้เกดิประสทิธผิลในด้านการเจรญิเตบิโตของยอดขายและก าไร ค่าใช้จ่ายด้าน
ตน้ทุน  

ในการด าเนินการทางธุรกิจการน าเสนอข้อมูลงบทางการเงนิที่ด ีถูกต้องโปร่งใส จะช่วย
สรา้งความเชื่อถอืต่อบุคคลภายในและภายนอก (คมกฤชและคณะ: 2554) ซึ่งผลประกอบการของ
บรษิทัที่ดมีกัอยู่ในความสนใจของผู้ลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ เจา้หนี้ ลูกหนี้ และคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) 
 
ดชันีตลำดหลกัทรพัย ์
 ดชันีตลาดหลกัทรพัย ์(SET Index) คอืดชันีประเภทหนึ่งทีต่ลาดหลกัทรพัยไ์ดก้ าหนดขึน้
เพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวของหลกัทรพัย์ทัง้หมดในตลาด โดยค านวณจากหุ้นสามญัทุกตวัใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์ได้เริม่เปิดด าเนินตลาดตัง้แต่วนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 
โดยมดีชันีตลาดหลกัทรพัยเ์ริม่ต้นที่ 100 จุด จากนัน้ตลาดหลกัทรพัย์ก็ได้มกีารพฒันาการและ
เจรญิเตบิโตมาอย่างต่อเนื่อง (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 
 

 
ภาพที ่ 1 ดชันีตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่เริม่เปิดด าเนินการตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2559) 
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ตลาดหลกัทรพัยไ์ดม้กีารเตบิโตมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปีทีผ่่านมา ตลาดจงึได้
รเิริม่การค านวณ SET50 Index เพื่อเป็นผลติภณัฑใ์หม่ใหก้บัตลาดหลกัทรพัย ์และเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการลงทุน และในปี พ.ศ. 2548 ตลาดหลกัทรพัยไ์ดม้กีารเพิม่ดชันี SET100 ขึน้มาอกีดชันีหนึ่ง ซึ่ง
หลกัทรพัยท์ีน่ ามาใชค้ านวณประกอบดว้ยบรษิทัหลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่าตามราคาตลาดและสภาพคล่อง
สงูอยา่งสม ่าเสมอ 
 ในการคดัเลอืกหลกัทรพัยเ์ขา้อยู่ใน SET100 ทางตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจะมี
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกตามรอบการทบทวนรายชื่อหลกัทรพัย ์(Periodic Review of Constituent 
Companies) โดยการคดัเลอืกซึ่งมหีลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกคอืต้องเป็นหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในกลุ่ม 
200 อนัดบัแรก และเป็นบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบยีนในตลาดไม่น้อยกว่า 6 เดอืน โดยพจิารณา
จากมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาเฉลี่ยยอ้นหลงั 3 เดอืน โดยมสีดัส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ 20  
 หากมจี านวนหลกัทรพัยท์ีผ่่านเกณฑน้์อยกว่า 105 หลกัทรพัยต์ลาดหลกัทรพัยจ์ะด าเนินการ
ลดอตัราส่วนของมลูค่าการซือ้ขายเฉลี่ยหลกัทรพัยท์ีใ่กลเ้คยีงจนกว่าจะไดจ้ านวนหลกัทรพัยจ์นครบ
จ านวน 100 หลกัทรพัย ์ทัง้นี้หลกัทรพัยท์ี่อยู่ในระหว่างการพกัการซื้อขายเป็นระยะเวลานาน (SP) 
หรอืมแีนวโน้มทีจ่ะถูกพกัการซือ้ขายเป็นระยะเวลานาน ตลาดหลกัทรพัยจ์ะไม่น าหลกัทรพัยเ์หล่านัน้
เขา้มาค านวณ 

นอกจากนัน้ทางตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้เปิดตัวดชันีชุดใหม่เพิ่มในวนัที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เรยีกว่า SETHD หรอื SET High Dividend 30 Index คอืดชันีทีอ่ยู่ในกลุ่ม 
SET100 จ านวน 30 บรษิทัทีม่มีลูค่าราคาตามตลาดสูง (Market Capitalization) มสีภาพคล่องการ
ซือ้ขายสูงอย่างสม ่าเสมอ และมกีารจ่ายเงนิปนัผลสูงอย่างต่อเน่ือง โดยมหีลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืก
ดงันี้ 

1. น ามลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) และอตัราผลตอบแทน
เงนิปนัผล (Dividend Yield) มาค านวณร่วมกนัแบบถ่วงน ้าหนัก โดยก าหนดน ้าหนักการค านวณของ
อตัราผลตอบแทนทีม่าใชค้ านวณไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของแต่ละหลกัทรพัย ์

2. ในการปรบัฐานและการทบทวนรายชื่อของการเปลี่ยนแปลงหลกัทรพัย ์ใช้หลกัเกณฑ์
เดยีวกนักบั SET50 และ SET100 
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ภาพที ่ 2 ดชันีตลาดหลกัทรพัย ์SETHD 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2559) 
 
 จากการศกึษาวจิยัเรื่องการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างอตัราก าไรและเงนิปนัผลจ่ายของ
บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD ซึง่ปจัจุบนัมอียู่
เป็นจ านวนไม่มากนัก เช่น นภดล หาญวชิยัพฒันา ไดศ้กึษาตวัแปรระหว่าง อตัราก าไรสุทธ ิอตัรา
ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น และอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม กบัการจ่ายเงนิปนัผล วไิล
วรรณ ภานุวศิทิธิแ์สง (2558) ได้ศกึษาตวัแปรระหว่าง อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน อตัราหมุนเวยีน
ต่อสนิทรพัยร์วม อตัราหนี้สนิรวมต่อสนิทรพัยร์วม  อตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ถอืหุน้ อตัราส่วน
หน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัราผลตอบแทนจากเงนิปนัผล อตัราการเจรญิเตบิโตของยอดขาย และ
อัตรามูลค่าหลักทรพัย์ตามราคาตลาด กับการจ่ายเงินปนัผลจึงท าให้ผู้ว ิจยัมีความสนใจที่จะ
ศกึษาวจิยัในเรือ่งนี้ 
 
วตัถปุระสงคก์ำรศึกษำ 
 การศกึษาเรื่อง “การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างอตัราก าไรและเงนิปนัผลจ่ายของบรษิทั
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD” ผูว้จิยัมวีตัถุประสงค์
ทีจ่ะตอ้งการศกึษาตามรายละเอยีดดงันี้ 
 1.เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์อตัราตอบแทนผู้ถอืหุ้น (ROE) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์
รวม (ROA) อตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได้ (EBIT Growth) 
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อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) อตัราหมุนเวยีนของ
สนิทรพัย์รวม (TAT) ที่ส่งผลต่อเงนิปนัผลจ่ายของบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 
 2. เพื่อศกึษาอตัราส่วนและเงนิปนัผลจ่ายของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ในการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอัตราก าไรและเงนิปนัผลจ่ายของ
บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD จะครอบคลุมถงึ
บริษัทหลักทรพัย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่ม SETHD 
จ านวน 30 บรษิทั โดยเกบ็ขอ้มลูจากงบการเงนิประจ าปีและเอกสารประกอบต่างๆ ของบรษิทัเป็น
รายปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 - 2558 

 
ประโยชน์ท่ีจะได้รบั 
 1. นักลงทุนไดท้ราบขอ้มลูอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์
รวม (ROA) อตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได้ (EBIT Growth)
อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) อตัราหมุนเวยีนของ
สนิทรพัยร์วม (TAT) ว่ามผีลต่อเงนิปนัผลจ่ายในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD อยา่งไร 
 2. เป็นข้อมูลให้กบัผู้ลงทุนใช้ในการตดัสนิใจการลงทุนโดยการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหว่างอตัราก าไรและเงนิปนัผลจ่ายของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใน
กลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 
 3. บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรบันโยบายการ
จา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั 
 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 1. ดชันีตลาดหลกัทรพัย ์(SET Index) หมายถงึ ดชันีสะทอ้นถงึการเปลีย่นแปลงของตลาด
หลกัทรพัย ์(Composite Index) โดยค านวณจากหุ้นสามญัทุกตวัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
ยกเวน้หุน้ทีถู่กขึน้เครื่องหมาย SP เป็นระยะเวลา 1 ปีขึน้ไป โดยมสีูตรการค านวณดชันีราคาหุ้น
ตลาดหลกัทรพัย ์
 

ดชันีตลาดหลกัทรพัย ์= 
มลูค่ารวมวนัปจัจบุนั (CMV) 

x 100 
มลูค่าตลาดรวมวนัฐาน (BMV) 
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2. อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) หมายถงึ ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ซึง่สามารถ
คดิเป็นอตัรารอ้ยละของก าไรสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้เป็นการบ่งบอกถงึความสามารถของบรษิทัใน
การน าเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้ท าใหเ้กดิการงอกเงยจากการน าเงนิไปลงทุน 

 

อตัราผลตอบแทนส่วนผูถ้อืหุน้ = 
ก าไรสุทธ ิ

x 100 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 
3. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) หมายถงึ การวดัความสามารถในการท า

ก าไรของเงนิลงทุน คอืส่วนของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 
 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม = 
ก าไรสุทธ ิ

x 100 
สนิทรพัยร์วม 

  
 4. อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin Ratio) คอืการวดัความสามารถของต้นทุนสนิคา้
ต่อรายไดท้ัง้หมด 
 

อตัราก าไรขัน้ตน้ = 
ก าไรขัน้ต้น 

x 100 
ยอดขายสุทธ ิ

 
 5. อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit MarginRatio) หมายถงึ อตัราส่วนทางเงนิเพื่อวดัความสามารถ
ในการท าก าไรของบรษิทัหลงัจากหกัตน้ทุนค่าใชจ้า่ยรวมทัง้ภาษนีิตบิุคคล 
 

อตัราก าไรสุทธ ิ= 
ก าไรสุทธ ิ

x 100 
ยอดขายสุทธ ิ

 
 6. อัตราเติบโตจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได้ (Earnings 
BeforeInterest and TaxesGrowth) หมายถงึ อตัราทีว่ดัความสามารถของบรษิทัในส่วนของรายได้ที่
เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากก าไรทีไ่ดจ้ากการด าเนินการก่อนหกัดอกเบีย้ และภาษนีิตบิุคคล  
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7. อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (Total Asset Turn Over) เป็นอตัราส่วนที่แสดง
ประสทิธภิาพของการใชส้นิทรพัยเ์มือ่เทยีบกบัยอดขาย  

อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม = 
ยอดขายสุทธ ิ

x 100 
สนิทรพัยร์วม 

 
 8. อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) คอื อตัราการจา่ยเงนิปนัผลต่อหุน้เมือ่
เทยีบกบัราคาตลาดของหุน้เพื่อดรูะดบัราคาของผลตอบแทนว่ามโีอกาสไดร้บัเงนิปนัผลคดิเป็นอตัรา
รอ้ยละเท่าไหรข่องราคาหุน้ 
 

อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน = 
มลูค่าเงนิปนัผลต่อหุน้ 

x 100 
ราคาตลาดของหุน้ 

 
 9. อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) คอืนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของ
บรษิทัว่ามนีโยบายในการจ่ายเงนิปนัผลมากน้อยเท่าใด 
 

อตัราจ่ายเงนิปนัผล = 
มลูค่าเงนิปนัผลต่อหุน้ 

x 100 
ก าไรสุทธต่ิอหุน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการศกึษาคน้ควา้อสิระเรือ่ง“การศกึษาเรื่องวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างอตัราก าไรและ
เงินปนัผลจ่ายของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มหลักทรพัย ์
SETHD” ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทบทวนวรรณกรรม โดยการศกึษาคน้ควา้รวบรวมแนวคดิ ทฤษฎ ีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือ วารสารวิชาการทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท และได้จดัล าดบั เพื่อน ามาใช้ในการสร้างกรอบแนวคดิและ
สมมุติฐานของการวจิยั ที่มเีน้ือหาที่ครอบคลุมเป้าหมายของงานวจิยั โดยแบ่งการน าเสนอหวัข้อ
ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

แนวคดิ ทฤษฏเีกีย่วกบังบการเงนิ 
แนวคดิ ทฤษฎกีารลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์

 แนวคดิ ทฤษฏเีกีย่วกบัก าไร 
 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการจ่ายเงนิปนัผล 

งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
กรอบแนวคดิงานวจิยั 

 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบังบกำรเงิน 
 งบการเงนิ (Financial Statement) คอืรายงานที่บ่งบอกสถานะทางการเงนิและผลการ
ด าเนินการของกจิการ รวมทัง้แสดงถงึผลงานการบรหิารทีเ่ป็นผูด้แูลกจิการ (ณฐัดา: 2551) 
ซึง่ส่วนประกอบของงบการเงนิมทีัง้หมด 5 ส่วนดงันี้ 

1. งบดุล (Balance Sheet) 
2. งบก าไรขาดทุน (Profit and Loss Statement) 
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ (Statement of Changes in Owner’s 

Equity) 
4. งบกระแสเงนิสด (CashFlowStatement) 
5. หมายเหตุประกอบงบทางการเงนิ (NotetoFinancialStatement) 
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 นอกจากนี้แมบ่ทการบญัชเีป็นเรือ่งทีส่ าคญัเพื่อสื่อถงึความเขา้ใจถงึหลกัการและมาตรฐานของ
งบการเงนิ ซึง่ในการจดัท างบการเงนิตามแม่บทการบญัช ีจะมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ (ภาพร: 2541) 

1. เกณฑค์งคา้ง เป็นการบนัทกึบญัชเีมื่อมรีายการทีเ่กดิในการรบัรูท้างบญัชขีึน้ การบนัทกึ
บญัชจีะเกิดขึ้นในงวดบญัชใีดให้ถือว่าอยู่ในงวดบญัชีนัน้ และไม่ใช่การบนัทึกเมื่อมกีารรบัหรอื
จ่ายเงนิสด ซึ่งการใช้เกณฑ์คงค้างสามารถวดัผลการด าเนินการได้อย่างถูกต้องและตรงกบัความ
เป็นจรงิของบญัชทีี่เกิดขึ้นในแต่ละงวด งบการเงนิที่จดัท าขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง สามารถบ่งบอก
ขอ้มลูถงึภาระผกูพนัทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้เหตุการณ์ในอดตีทีผ่่านมาเพื่อการตดัสนิใจในเชงิธุรกจิ 
 2. การด าเนินงานต่อเนื่อง ทุกกิจการมวีตัถุประสงค์ที่จะด าเนินการอย่างต่อเนื่องไปใน
อนาคตโดยไม่มเีจตนาที่จะเลกิหรอืลดขนาดของกิจการอย่างมนีัยส าคญั หากมเีจตนาดงักล่าวงบ
การเงนิทีจ่ดัท าขึน้จะต้องใช้หลกัเกณฑอ์ื่นและต้องเปิดเผยหลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นงบการเงนิดว้ย ดงันัน้
เมื่อธุรกจิยงัด าเนินต่อไปเรื่อยๆ ในฐานะเจา้ของ ผู้ถอืหุ้น หรอืบุคคลอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบักจิการเพื่อ
ต้องการทราบฐานะการเปลี่ยนแปลงของกจิการและการตดัสนิใจ จงึได้มกีารก าหนดระยะเวลาของ
การวดัผลด าเนินออกเป็นงวดๆ หรอืระยะเวลารอบบญัช ี  
 
ลกัษณะของงบกำรเงินท่ีมีคณุภำพ 
 ลกัษณะเชงิคุณภาพ (Qualitative Characteristics of Financial Statements) ของงบการเงนิ
ที่ดีและเชื่อถือได้ต้องมีคุณลักษณะที่สามารถต้องให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจเพราะการรายงานทางด้านการเงนิที่มีคุณภาพดีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของตลาด
โดยรวมได้ โดยลกัษณะของงบการเงนิที่มคีุณภาพ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงนิตาม
วตัถุประสงค์ของแม่บทของการบญัชทีี่ได้ก าหนดไว้สามารถแบ่งออกได้ 8 ประการคอื (Beest, 
Braam & Boelens: 2009) 

1. ความเกี่ยวข้องกบัการตดัสนิใจ (Relevance) ขอ้มูลทางการเงนิต้องมปีระโยชน์เชงิ
คุณภาพทีส่ามารถน าไปพจิารณาในการตดัสนิใจ ซึ่งขอ้มลูเหล่านี้สามารถเหน็ขอ้มลูทัง้ในอดตีและ
ปจัจุบนัเพื่อสรา้งให้เกดิคุณค่าในการพยากรณ์ (Predictive Value) เพื่อการตดัสนิใจอนาคตและ
สรา้งให้เกดิประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึน้ได้ ซึ่งขอ้มูลเหล่านัน้สามารถช่วยในการยนืยนั 
(Confirmatory Value) ซึ่งขอ้มูลทัง้สองเหล่านี้มคีวามสมัพนัธ์กนั นอกจากนี้ ความมสีาระส าคญั 
(Materiality) และลกัษณะของขอ้มูลมผีลกระทบต่อผูใ้ช้ขอ้มลูเพื่อให้เกดิความครบถ้วนเพยีงพอใน
การตดัสนิใจ 

2. การเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม (Faithful Representative) ขอ้มลูทีแ่สดงตรงกบัความเป็น
จรงิในการบนัทกึบญัช ีเช่น การซือ้สนิทรพัย ์ก็ให้รบัรูว้่าเป็นสนิทรพัย ์ไม่ใช่การรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่าย 
ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวถอืว่าไมเ่ทีย่งธรรม 



10 
 

3. ความครบถ้วน (Completeness) งบการเงนิที่ดตี้องแสดงขอ้มูลไว้อย่างครบถ้วน จงึจะ
เกิดความน่าเชื่อถือ การละเว้นข้อมูลในการแสดงในงบการเงนิบางอย่าง ท าให้ข้อมูลเกิดความ
ผดิพลาดและขาดความน่าเชื่อถอืได ้

4. การปราศจากขอ้ผดิพลาด (FreeFromError) ขอ้มลูทางการเงนิไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้อง
สมบูรณ์ทุกลกัษณะ ซึ่งการจดัท างบในบางครัง้จะต้องใช้ดุลยพนิิจในการพจิารณา งบการเงนิที่ดี
จะต้องใช้หลกัระมดัระวงัในการประมาณการของข้อมูล โดยไม่ท าให้เสียหาย เช่น ประมาณการ
ทรพัยส์นิหรอืรายไดส้งูเกนิไป ประมาณการจดัเกบ็ลูกหนี้น้อยเกนิไป ท าใหง้บการเงนิขาดความเป็น
กลางและท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด 

5. ความสามารถเปรยีบเทยีบได้ (Comparability) ผู้ใช้งบการเงนิต้องสามารถน างบของ
กจิการอื่นทีค่ลา้ยกนัมาเปรยีบเทยีบกนัมาเปรยีบเทยีบในรอบระยะเวลาเดยีวกนั (Cross - Sectional 
Analysis) หรอืการเปรยีบเทยีบจากกจิการเดยีวกนัในรอบระยะเวลาทีต่่างกนั (Trend Analysis) เพื่อ
ใช้ในการคาดคะเนผลการด าเนินงานของกจิการ ทัง้นี้การเปรยีบเทยีบเชงิคุณภาพของขอ้มูลท าให้
เกิดการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิ รวมถึงการเปรยีบเทยีบผลกระทบทางการเงนิของกิจการเดยีวกนั
หรอืต่างกจิการได ้

6. ผู้ใช้งบทางการเงินมคีวามรู้ที่แตกต่างกันและมคีวามเป็นอิสระต่อกันแต่สามารถหา
ข้อสรุปได้ตรงกันได้โดยที่ไม่ต้องเกิดการประมาณการ ความสามารถพิสูจน์ยนืยนัท าได้ทัง้ทาง
ทางตรง (Direct Verifiability) ซึง่เป็นการพสิูจน์จากจ านวนนับ เช่น การนับเงนิสด หรอืนับสนิคา้คง
คลงั หรอื (Indirect Verifiability) ซึง่เป็นการพสิูจน์จากสูตรการค านวณ แบบจ าลอง เช่น การค านวณ
มูลค่าสินค้าตามบัญชีคงเหลือปลายงวดอีกครัง้ด้วยการตรวจสอบจากปริมาณและต้นทุนและ
ค านวณจากสนิคา้คงเหลอืปลายงวดอกีครัง้โดยการตมีลูค่าของสนิคา้คงเหลอืเหมอืนเดมิ 

7. การทนัเวลา (Timeliness) การมขีอ้มลูพรอ้มเพื่อทีจ่ะน าไปใชไ้ดท้นัเวลา ขอ้มลูเหล่านี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชท้ี่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ หากขอ้มูลเหล่านี้ไดม้าไม่ทนัก็อาจไม่เกดิ
ประโยชน์ ข้อมูลที่ได้ต้องพจิารณาถึงความสมดุลระหว่าง การตัดสินใจและความน่าเชื่อถือของ
ขอ้มลู เพื่อการตดัสนิทางเศรษฐกจิ 

8. ความเขา้ใจได้ (Understandability) เนื่องจากขอ้มูลงบการเงนิมคีวามซบัซ้อน ขอ้มูล
ทางการเงนิจงึต้องมกีารก าหนดลกัษณะ ประเภท ลกัษณะ และการน าเสนอไวอ้ย่างชดัเจน โดยผูใ้ช้
ข้อมูลทางการเงนิสามารถน าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ ผู้ใช้ข้อมูลควรจะต้องมี
ความรูเ้พยีงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิ 
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ภาพที ่3 ลกัษณะของงบการเงนิทีม่คีุณภาพ 
ทีม่า: Kieso, Weygandt & Warfield: 2013 
 
องคป์ระกอบของงบกำรเงิน 
 องค์ประกอบของงบการเงินหมายถึง ประเภทของรายการทางบัญชีที่แสดงไว้ในเชิง
เศรษฐกิจ เพื่อทราบถึงฐานะการเปลี่ยนแปลงและผลการด าเนินงานของกจิการโดยมรีายละเอียด
ดงัต่อไปนี้ (องัครตัน์: 2554) 
 
องคป์ระกอบของงบดลุ 

องคป์ระกอบของงบดุลประกอบดว้ย  
1. สนิทรพัย ์หมายถงึทรพัยากรที่อยู่ในการควบคุมของกจิการทีเ่ป็นผลของเหตุการณ์ใน

อดตี ซึง่คาดการณ์ว่าจะไดร้บัผลจากทรพัยากรนัน้ในอนาคตในเชงิเศรษฐกจิของทรพัยส์นิเหล่านัน้ 
1.1. ทรพัยย์ากรนัน้คาดว่าจะต้องก่อเกดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิในอนาคต จงึจะถอืว่า

เป็นสนิทรพัยห์รอืเป็นศกัยภาพของสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น 
ตราสารหนี้ พนัธบตัรรฐับาล ตัว๋แลกเงนิธนาคารระยะสัน้ เงนิลงทุนชัว่คราวทีม่สีภาพคล่องสงู  

1.2. ทรพัยากรนัน้ต้องอยู่ในความควบคุมของกจิการ เช่น ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ทีถ่อื
เป็นทรพัยท์ี่มตีวัตนหรอืลขิสทิธิส์ทิธบิตัรที่ไม่มตีวัตนที่คาดว่าจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิใน
อนาคต 

1.3. ทรพัยากรต้องเป็นผลของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชใีนอดตี จงึจะถอืว่าเป็น
สนิทรพัย ์เช่น การซื้อหรอืผลติสนิทรพัยข์ึน้เอง หรอือาจได้รบัสนิทรพัยม์าในลกัษณะอื่นกไ็ด้ เช่น 
ทีด่นิทีไ่ดร้บัตามโครงการส่งเสรมิเศรษฐกจิของรฐับาล  

2. หน้ีสนิ หมายถงึ ภาระผูกพนัในปจัจุบนัของกจิการ โดยผลภาระผูกพนัในอดตีส่งผลต่อ
การสญูเสยีทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิ ซึง่จะมลีกัษณะทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 
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2.1. เป็นภาระผูกพนัในปจัจุบนัของกจิการ เมื่อกจิการไดม้กีารท านิตกิรรมในการจดัหา
ทรพัยส์นิหรอืการบรกิารทีไ่ม่สามารถยกเลกิได้ หากกจิการไม่ปฏบิตัติามอาจก่อให้เกดิผลเสยีหาย
ทางเศรษฐกจิ 

2.2. ภาระผูกพนันัน้ ส่งผลให้กจิการสูญเสยีทรพัยากรที่มปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิ เช่น
การจา่ยเงนิสดการโอนสนิทรพัยอ์ื่น ๆ การใหบ้รกิารและการแปลงหนี้ใหเ้ป็นทุน เป็นตน้ 

2.3. ภาระผกูพนัทีเ่ป็นผลของเหตุการณ์ในอดตี เช่น การซือ้สนิคา้ทีก่่อใหเ้กดิเจา้หนี้ทาง
การคา้ การคนืเงนิกูธ้นาคาร หรอืการซ่อมแซมสนิคา้ของกจิการในการรบัประกนัสนิคา้หลงัการขาย  

3. ส่วนของเจา้ของ หมายถงึ ส่วนไดเ้สยีคงเหลอืในสนิทรพัยข์องกจิการหลงัจากหกัหนี้สนิ
ทัง้สิน้ออกแลว้ ซึง่จะมลีกัษณะทีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้ 

3.1. ส่วนของเจา้ของถอืเป็นส่วนได้เสยีคงเหลอืในสนิทรพัยท์ัง้หมดหลงัจากหกัหนี้สนิ
ทัง้หมดออกแลว้ ส่วนของเจา้ของทัง้หมดทีแ่สดงในงบดุลจงึขึน้อยู่กบัการวดัมลูค่าของสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิ 

3.2. ส่วนของเจา้ของอาจแยกเป็นรายการย่อยๆ แยกจากกนัแสดงไว้ในงบดุลได้ เช่น 
ส่วนของเจ้าของส าหรบักิจการที่เป็นบริษัทสามารถจ าแนกเป็นเงินทุนที่ได้จากผู้ถือหุ้น ก าไร
(ขาดทุน) สะสมที่ยงัไม่ได้แบ่ง ส ารองที่จดัสรรจากก าไรสะสมและส ารองเพื่อการปรบัปรุงเพื่อการ
รกัษาระดบัทุน 
 
องคป์ระกอบของงบก ำไรขำดทุน  
 เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการวดัผลการด าเนินงานของกจิการในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ว่า
จะเป็น 3 เดอืน 6 เดอืน หรอื 1 ปี ไดแ้ก่  
 1. รายได้ หมายถึง การเพิม่ขึน้ของประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชใีนรูป
กระแสเข้าหรอืการเพิ่มค่าของสินทรพัย์หรือการลดลงของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของ
เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ไม่รวมถงึเงนิทุนที่ได้รบัจากผู้มสี่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ โดยครอบคลุมถงึรายได้
ดงัต่อไปนี้ 
  1.1. รายไดท้ีเ่กดิจากการด าเนินกจิกรรมตามปกต ิเช่น การขายสนิคา้หรอืบรกิารค่าเช่า 
ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ หรอืเงนิปนัผลทัง้น้ีไม่รวมถงึเงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้ 
  1.2. ก าไรที่เกิดจากกิจกรรมตามปกติหรอืไม่ก็ได้ เช่น ก าไรจากการขายสนิทรพัย ์     
ทีแ่สดงถงึการเพิม่ขึน้ของประโยชน์เชงิเศรษฐกจิซึง่มลีกัษณะไม่แตกต่างไปจากรายไดท้ัว่ไป 
  1.3. รายการก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้น เช่น ก าไรจากราคาหลกัทรพัย์ ในความต้องการของ
ตลาดก าไรจากการตรีาคาของสนิทรพัยร์ะยะยาวเพิม่ขึน้ เช่น ทีด่นิและอุปกรณ์ เป็นตน้ 

2. ค่าใช้จ่าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชใีนรูป
กระแสออกหรอืการลดค่าของสนิทรพัย ์หรอืการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิอนัส่งผลใหส้่วนของเจา้ของลดลง 
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ทัง้น้ีไม่รวมถึงการแบ่งปนัส่วนทุนให้กบัผู้มสี่วนร่วมในส่วนของเจ้าของโดยครอบคลุมถงึรายการ
ดงัต่อไปนี้ 
  2.1. ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการด าเนินกจิกรรมตามปกต ิเช่น ต้นทุนขาย ค่าแรง ค่าเลื่อม
ราคา เป็นตน้ โดยมกัอยูใ่นรปูกระแสออกหรอืการเสื่อมราคาของสนิทรพัย ์
  2.2. รายการขาดทุนที่อาจเกดิจากกจิกรรมตามปกตหิรอืไม่ก็ได ้เช่น การขาดทุนทีเ่กดิ
จากทรพัย์สินเสียหาย การขาดทุนจากการขายสนิทรพัย์ จงึมลีกัษณะไม่แตกต่างจากค่าใช้จ่าย
ทัว่ไป 
  2.3. รายการขาดทุนที่ย ังไม่เกิดขึ้น เช่นการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ เป็นตน้ 
 3. การวัดมูลค่าขององค์ประกอบงบการเงิน คือการก าหนดเป็นตัวเงิน เพื่อรับรู้
องค์ประกอบของงบดุลและงบก าไรขาดทุน โดยมเีกณฑ์วดัค่าในลกัษณะที่แตกต่างกนัเพื่อความ
เหมาะสม ซึง่เกณฑก์ารวดัมลูค่ามดีงัต่อไปนี้ (นิพนัธ:์ 2558) 
  3.1. ใชร้าคาทุนเดมิ (Historical Cost) หมายถงึ ในวนัทีซ่ือ้สนิทรพัยม์าหรอืแลกเปลีย่น
สนิทรพัยเ์ป็นราคาที่ตกลงกนัระหว่างผู้ซือ้และผูข้าย โดยมลูค่าของสนิทรพัยย์งัคงแสดงอยู่ในราคา
ทุนเดมิไมม่กีารเปลีย่นแปลง 
  3.2. ใชร้าคาทุนปจัจุบนั (Current Cost) หมายถงึหากกจิการจะต้องหาสนิทรพัยใ์หม่ใน
ชนิดเดยีวกนัเพื่อมาทดแทนสนิทรพัยท์ีม่อียู่ในปจัจุบนั มลูค่าของสนิทรพัยอ์าจมมีูลค่าสูงกว่าหรอื
ต ่ากว่าราคาทุนเดมิทีม่อียู ่
  3.3. ใชม้ลูค่าทีไ่ดร้บั (Realizable Value) หมายถงึ การวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์ีจ่ะขาย
ในอนาคต หกัลบด้วยค่าใชจ้่ายประมาณการต้นทุนทีเ่กดิขึน้จากค่าใชจ้่ายต่างๆ คงเหลอืเป็นมูลค่า
สุทธ ิ 
  3.4. ใชม้ลูค่าปจัจุบนั (Present Value) หมายถงึ การวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์ีค่ดิจาก
กระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัในอนาคต รวมถึงมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดจ่ายของหน้ีสนิที่
คาดว่าจะตอ้งช าระคนื 
 
แนวคิด ทฤษฎีกำรลงทุนในตลำดหลกัทรพัย ์
 
แนวคิดทฤษฎีกำรลงทุน 
 การลงทุน (Investment) หมายถึงการน าเงนิ ความสามารถทางด้านเทคนิค ทกัษะการ
บริหารจัดการ หรือ ทรพัย์สินทางปญัญา รวมทัง้สินทรัพย์ที่ได้ร ับการยอมรับ เพื่อให้คุ้มกับ
ผลตอบแทนในอนาคต (Schreuer: 2013) โดยการลงทุนสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทคอื 
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 1. การลงทุนเพื่อการบรโิภค (Consumer Investment) การลงทุนทางด้านการซื้อขาย
สนิทรพัยถ์าวร (Durable Goods) เช่น เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องประดบั รถยนต์ ทวี ีหรอื โทรศพัทม์อืถอื 
ซึง่เป็นการลงทุนเพื่อการใชท้รพัยส์นิโดยไมไ่ดห้วงัก าไรทีเ่กดิขึน้จากทรพัยส์นิดงักล่าว 
 2. การลงทุนทางธุรกจิ (Business or Economics Investment) การซือ้สนิทรพัยเ์พื่อมา
ประกอบธุรกิจด้วยตนเอง โดยคาดว่าการท าธุรกิจจะสร้างผลตอบแทนในรูปของก าไรเพื่อคุ้มกับ
ความเสี่ยงในการลงทุน ในการลงทุนดงักล่าว อาจเป็นการน าเงนิออมที่มอียู่ หรอืโดยการกู้เงนิจาก
สถาบันการเงินมาลงทุน เป้าหมายของการลงทุนดังกล่าวคือการท าก าไรจากการลงทุนเป็น
ผลตอบแทน 
 3. การลงทุนในหลกัทรพัย ์(Financial or Securities Investment) เป็นการลงทุนทางอ้อม
โดยการซือ้หุน้ (Stock) พนัธบตัร (Bond) เนื่องจากผูล้งทุนไม่มคีวามประสงคใ์นการประกอบธุรกจิ
ด้วยตนเอง จงึน าเงนิดงักล่าวไปซื้อหลกัทรพัย์ที่ต้องการ โดยหวงัผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย 
เงนิปนัผล นอกจากน้ีผู้ลงทุนยงัอาจไดก้ าไรจากมูลค่าหลกัทรพัยท์ี่สูงขึน้ (Capital Gain) หรอือาจ
ขาดทุนจากมลูค่าหลกัทรพัยท์ีล่ดลง (Capital Loss)  
 
ทฤษฎีกำรลงทุนในตลำดหลกัทรพัย ์(Stock Exchange)  
 การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์หมายถงึ การน าเงนิทีเ่กบ็สะสมเพื่ออนาคต น ามาลงทุนในที่
หลากหลาย เช่น หลกัทรพัย ์กองทุนรวมพนัธบตัร (Tyson: 2011) ซึ่งผู้ที่มเีงนิออมในระดบัหนึ่ง 
ส่วนใหญ่จะน าเงนิออมไปลงทุนเพื่อก่อใหเ้กดิรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงนิในธนาคาร ลงทุนใน
พนัธบตัร ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ หรอืลงทุนในกองทุน ซึ่งการลงทุน
เหล่านี้จะให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกนั แต่ก็มคีวามเสี่ยงที่แตกต่างกนัขึน้อยู่กบัความเสี่ยงในการ
ตดัสนิใจลงทุน (ธนภร: 2012) 

แต่การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์เป็นการลงทุนทางอ้อมอย่างหนึ่งซึง่ยงัถอืว่ายงัมคีนส่วน
น้อยเขา้มาลงทุน ขอ้ดขีองการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยม์อียู ่5 ประการคอื 
 1. เป็นสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องสูง ในการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์สามารถซือ้ขายเปลีย่น
มอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีอ่ยู่ในตลาดหลกัทรพัยไ์ดง้่ายกว่าสนิทรพัยท์ัว่ไปเช่น ทีด่นิ บา้น รถยนต ์
พระเครื่อง ที่เมื่อซื้อแล้วต้องใช้เวลาพอสมควรในการขาย ในบางครัง้อาจยงัต้องขายผ่านตวัแทน
หรอืนายหน้า การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ในปจัจุบนัสามารถท าได้ง่ายขึ้น โดยสามารถซื้อขาย
ผ่านทางโทรศพัทม์อืถอื หรอืคอมพวิเตอรผ์่านช่องทางอนิเตอรเ์น็ทไดท้นัท ี
 2. ความโปร่งใส เนื่องจากบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นบรษิทัมหาชน ท าใหม้กีารเปิดเผย
ขอ้มลูอยู่ตลอดเวลา และง่ายต่อการเขา้ถงึขอ้มลู ขอ้มูลมกีารตรวจสอบจากหลายองค์กร เพื่อใช้ใน
การตดัสนิใจของผูล้งทุน ท าใหข้อ้มลูมคีวามน่าเชื่อถอื 
 3. ผลตอบแทนสูง เนื่องจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 1 - 2 ต่อปี ซึง่
ต ่ากว่าอตัราเงนิเฟ้อที่อยู่ประมาณรอ้ยละ 3.1 ท าใหมู้ลค่าเงนิเลก็ลงทุกปี ดงันัน้การลงทุนในตลาด
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หลกัทรพัย์จงึให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการฝากเงนิกบัธนาคาร โดยผลตอบแทนของตลาด
หลกัทรพัยท์ัว่ไปเฉลีย่ผลตอบแทนอยู่ทีร่อ้ยละ 7 - 10 จากขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่ปี 2546 - 2555 
ผลตอบแทนเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 20.1 (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย: 2556) 
 4. เป็นเจา้ของกจิการ การที่บรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นบรษิทัมหาชน 
จ ากดั เป็นการเปิดให้นักลงทุนรายย่อยทัว่ไปสามารถเข้าไปซื้อหุ้นของบรษิัท ท าให้เป็นเจ้าของ
กจิการในบรษิทั โดยผู้ลงทุนสามารถเลอืกกจิจารทีต่้องการลงทุนดว้ยตวัเองได้ และเมื่อมกี าไรจาก
การด าเนินงาน ก็จะมสี่วนแบ่งของก าไรให้กบัผูถ้อืหุ้น หากนักลงทุนถอืหุน้ในบรษิทัใดเกนิรอ้ยละ 
0.05 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบรษิทั กจ็ะมชีื่อในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่และจะปรากฏชื่อใน
เวบ็ไซดข์องตลาดหลกัทรพัยด์ว้ยเช่นกนั 
 5. ไม่เสยีภาษ ีในประเทศสหรฐัอเมรกิา และบางประเทศในสหภาพยุโรป ก าไรจากการขาย
หลกัทรพัยจ์ะต้องน ามาเสยีภาษหีกั ณ ทีจ่่ายใหก้บัรฐับาล แต่ประเทศไทยเป็นเพยีงไม่กี่ประเทศใน
โลกทีไ่มต่อ้งเสยีภาษจีากก าไรทีไ่ดจ้ากการขายหลกัทรพัย ์ยกเวน้แต่เงนิปนัผลทีจ่ะถูกหกั ณ ทีจ่่าย
รอ้ยละ 10 ของรายได ้
 
จดุมุ่งหมำยของกำรลงทุน 
 Jason VanBergen (2016) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการลงทุนสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 
จดุประสงคด์งันี้ 
 1. ความปลอดภยั (Safety) ถงึแมว้่าจะไม่มกีารลงทุนในดา้นการเงนิใดทีป่ลอดภยัทีสุ่ดโดย
ไม่มคีวามเสยีงเลย แต่ก็ยงัสามารถที่จะเลอืกลงทุนที่มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด หรอืเกอืบจะไม่มคีวาม
เสยีงเลย เช่น พนัธบตัรรฐับาล (Government Bond) ตัว๋เงนิคลงั (Treasury Bill) บตัรเงนิฝาก 
(Certificate of Deposit) เงนิฝากประจ า (Money Market Account) ซึง่มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด แต่กจ็ะ
ไดผ้ลตอบแทนตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้อกีดา้นหนึ่งซึง่อาจมคีวามเสยีงที่สูงขึน้แต่ไดร้บัผลตอบแทนทีสู่ง 
เช่น การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์(Stock Market) ตราสารหนี้ขยะ (Junk Bond) ทีม่กีารจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าเกณฑท์ีม่โีอกาสในการผดินัดช าระหนี้มากกว่าตราสารหนี้ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื
ทีอ่ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
 2. รายได้ (Income) เพื่อท าให้รายได้จากผลตอบแทนที่สูงขึน้ผู้ลงทุนต้องลงทุนทางด้าน
การเงนิมคีวามเสยีงทีสู่งตาม เช่น จากพนัธบตัรของบรษิทัเอกชนทีจ่ดัอนัอบัอยู่ในระดบั A หรอื AA 
จะมคีวามเสี่ยงทีสู่งกว่าพนัธบตัรทีจ่ดัอยู่ในอนัดบั AAA แต่จะไดผ้ลตอบแทนทีสู่งกว่า โดยผูล้งทุน
จะต้องบรหิารจดัการทางด้านการเงนิของตวัเองโดยการจดัพอรท์การลงทุนทีเ่หมาะสม โดยผูล้งทุน
สามารถน าผลก าไรจากพนัธบตัร มาลงทุนเพิม่เติมในตลาดหลกัทรพัย์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่
สงูขึน้กว่าอตัราเงนิเฟ้อทีเ่กดิขึน้ 
 3. การงอกเงยของเงนิลงทุน (Growth of Capital) โดยทัว่ไป การงอกเงยของเงนิทุนเกดิขึน้
จากการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยที่มผีลตอบแทนจากมูลค่าของหุ้นที่เพิม่ขึน้ (Capital Gain) 
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ซึง่ในบางครัง้ ถ้าหากผูล้งทุนในหุน้ทีม่มีลูค่าลดลง กอ็าจจะท าใหม้ลูค่าหุน้นัน้ลดลง (Capital Loss) 
โดยการลงทุนในหุน้ทีด่ ี(Blue-Chip Stock) จะท าใหม้ผีลตอบแทนทีด่ไีม่ว่าจะเป็น ดอกเบีย้ เงนิปนั
ผล และมลูค่าหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ 
 4. ประโยชน์ทางดา้นภาษ ี(Tax Minimization) การลงทุนในตลาดหลกัทรพัยส์ามารถเอื้อ
ประโยชน์ทางดา้นภาษไีด ้ไม่ว่าจะเป็นการขายหุน้ทีม่มีลูค่าสูงขึน้กว่าตอนซือ้ ก็จะไดร้บัการยกเว้น
ภาษีเงนิได้ อกีทัง้ การทีซ่ื้อหุ้นในกลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) กจ็ะ
ไดร้บัประโยชน์ทัง้การลดหยอ่นภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรม และผลตอบแทนของมลูค่าหุน้ทีล่งทุน พรอ้ม
กบัของหุน้ทีเ่พิม่ขึน้อกีดว้ย 
 5.  การเปลีย่นเป็นเงนิสด (Liquidity) การลงทุนในตลาดหลกัทรพัยใ์กลเ้คยีงกบัการถอืเงนิ
สด เนื่องจากหุ้นที่ลงทุน สามารถเปลี่ยนเป็นเงนิสดได้ภายในไม่กี่วนั เมื่อไรที่มูลค่าหุ้นสูงขึน้และ
สามารถท าก าไรได้ ก็สามารถขายหุ้นเหล่านัน้และเปลี่ยนเป็นเงนิสดได้ในทนัท ีจงึท าให้เกดิความ
คล่องตวัในการเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดไดต้ลอดเวลา 
 
แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัก ำไร (Theory of Profit) 
 ก าไรเป็นแรงจูงใจที่ส าคญัในเศรษฐกจิทุนนิยม ก าไรมอีทิธพิลในการตดัสนิใจในด้านการ
ลงทุน การผลติ และการจา้งงาน โดยก าไรสามารถแบ่งออกไดด้งันี้ 
 1. ก าไรทางเศรษฐศาสตร ์เป็นการผลก าไรนอกเหนือจากการวดัมูลค่าส่วนเพิม่ของสนิค้า
และบรกิาร โดยรวมค่าเสยีโอกาส รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน เช่นเงนิเดอืนเจา้ของ 
ดอกเบีย้เงนิลงทุน เป็นตน้  
 2. ก าไรของกจิการทีเ่กดิจากการด าเนินงาน ใชว้ดัประสทิธภิาพของกจิการ ดงันัน้ก าไรของ
กจิการจงึไม่รวมรายการที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน 
หรอืค่าภาษทีีจ่่ายใหร้ฐับาล รวมทัง้เงนิปนัผลทีจ่่ายให้กบัผู้ถอืหุ้น ดงันัน้ ก าไรของกจิการหมายถงึ
รายได ้หกัดว้ยค่าใชจ้า่ยทัง้หมดในการด าเนินงาน ยกเวน้ ดอกเบีย้ ภาษ ีและเงนิปนัผล 
 3. ก าไรของผูล้งทุนซึง่ทัง้เจา้หนี้และผูถ้อืหุน้ต่างกเ็ป็นผูล้งทุนในกจิการ แต่เจา้หนี้จะมสีทิธิ
ในการเรยีกรอ้งสนิทรพัยท์ีไ่ดก้ าไรก่อนผูล้งทุนประเภทถาวรของกจิการ 
 4. ก าไรของผูถ้อืหุน้ทัว่ไป เป็นก าไรแบบทัว่ไปทีเ่ป็นก าไรในรปูแบบของการด าเนินกจิการ
ของบรษิทั ทีต่อ้งเป็นของผูถ้อืหุน้ทุกคน 
 5. ก าไรของผู้ถือหุ้นสามญั หมายถึง ก าไรของผู้ถือหุ้นสามญัเท่านัน้ เนื่องจากเป็น
ผูบ้รหิารกจิการและเป็นเจา้ของกจิการ จงึควรไดร้บัผลตอบแทนดงักล่าวทีแ่สดงไวใ้นก าไรต่อหุน้ 
 Dechow (2010) กล่าวว่า ก าไรที่ดที าให้เกิดประสทิธภิาพและสาระส าคญัของผลการ
ด าเนินงานทางการเงนิของบรษิัทได้ดีกว่า และข้อมูลเหล่านัน้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอย่างมี
สาระส าคญั โดยสรปุลกัษณะของก าไรไดแ้ก่ 
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 1. มหีลายปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ ก าไรเพยีงอย่างเดยีว สามารถตดัสนิใจได้ใน
ระดบัหนึ่งเท่านัน้ 
 2. ก าไรของบรษิทั มผีลเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินกจิการของบรษิทั 
 3. ก าไรถูกก าหนดจากผลการด าเนินงานทางการเงนิและระบบบญัชขีองเพื่อดูผลประกอบการ
ของบรษิทั 
 
ควำมส ำคญัของก ำไร 
 ก าไรของบรษิทัสามารถช่วยใหส้ามารถวเิคราะหศ์กัยภาพของบรษิทัและยงัสามารถใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการประเมนิความเสีย่งของบรษิทัในการตดัสนิใจ ดงันี้ (ชญานุช: 2553)  
 1. ใชเ้ป็นขอ้มลูในการพจิารณาทางการเงนิและการด าเนินงานของกจิการ ในการวดัก าไร
นอกจากงบก าไรขาดทุนแลว้ ควรค านึงถงึสภาพคล่อง ค่าใชจ้า่ยของการด าเนินกจิการดว้ย 
 2. การวดัก าไรสามารถวเิคราะห์อุตสาหกรรมและสามารถน าขอ้มลูมาเพื่อเปรยีบเทยีบใน
อุตสาหกรรมเพื่อเหน็ความแตกต่างกนั 
 3. สะท้อนความเป็นจรงิทางเศรษฐกจิ จะเหน็ได้ว่าก าไรใกล้เคยีงกบัการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ 
 4.  สะทอ้นถงึความโปร่งใสและความน่าเชื่อถอืในหลกัการของบญัช ีโดยก าไรจะสะทอ้นถงึ
ลกัษณะเชงิคุณภาพของงบการเงนิ ผูล้งทุนสามารถน าขอ้มลูไปวเิคราะหก์ระแสเงนิสด การลงทุนใน
สนิทรพัย ์การช าระหนี้ เพื่อวเิคราะหม์ลูค่าของหลกัทรพัย ์
 
องคป์ระกอบของก ำไร 

ก าไรสามารถเป็นเครื่องวดัในการประเมนิความเสี่ยงของบรษิทัหลกัทรพัย ์ก าไรสามารถที่
จ าแนกตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ช ้ไดด้งัต่อไปนี้ 
 1. ความส าคญัในการท าบญัช ีนโยบายการจดัท าบญัชมีคีวามส าคญัในเรื่องของก าไร 
เนื่องจากการท าบญัชทีี่ขาดความระมดัระวงั จะสะท้อนให้เป็นถึงงบดุลที่ไม่ถูกต้องและยงัให้เกิด
ก าไรสงูกว่าหรอืต ่ากว่าความเป็นจรงิอกีดว้ย 
 2. ความสามารถของก าไรสะทอ้นถงึกระแสเงนิสด เนื่องจากความส าคญัในการจ่ายเงนิปนั
ผลมคีวามสมัพนัธก์บัก าไรของกจิการ นอกจากบรษิทัมคีวามจ าเป็นที่จะต้องมเีงนิสดเพยีงพอเพื่อ
การจา่ยเงนิปนัผลแลว้ ยงัจะตอ้งมเีงนิสดทีเ่หลอืเพยีงพอในการลงทุนในสนิทรพัยใ์หมอ่กีดว้ย 

3. เสถยีรภาพของก าไร เนื่องจากเสถยีรภาพของก าไรโดยสะทอ้นในรปูของอตัราส่วนราคา
หุ้นต่อก าไร เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ในการตัดสินใจเพื่อการลงทุนใน
อนาคต 
 ดงันัน้ผู้ลงทุนส่วนใหญ่มกัมีความสนใจในการศึกษางบการเงิน เพื่อสะท้อนถึงผลการ
ด าเนินการของกจิการ ผู้ลงทุนใช้ขอ้มูลการก าไรทางบญัชใีนงบการเงนิเพื่อประกอบการตดัสนิใจ
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ลงทุนโดยดูจากการจ่ายเงนิปนัผล การจ่ายภาษีเงนิได้ แนวคดิในการวดัผลก าไรที่แตกต่างกนั จะ
ส่งผลใหต้วัเลขก าไรแตกต่างกนัดว้ย ซึง่ในการวดัผลก าไรทีเ่กีย่วขอ้งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ทางเศรษฐกจิและคาดการณ์ผลก าไรในอนาคต 
2. สามารถประเมนิผลการท างานของผูบ้รหิารขององคก์ร 
3. สามารถตดัสนิใจลงทุนหรอืขายหุน้ในกจิการในการลงทุน 
4. บรษิทัสามารถน าตวัเลขผลก าไรมาก าหนดนโยบายทีส่ าคญัของบรษิทั 
 

ก ำไรในมุมมองของตลำดทุน 
ผลก าไรสามารถวัดได้ทัง้เชิงทฤษฎีและในเชิงประจักษ์ ในเชิงทฤษฎี ก าไรสามารถ

ประมาณการของอนาคตของกิจการได้อย่างแม่นย า การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหุ้นเกิดจากผล
ประกอบการบรษิัทที่เกิดขึน้ ในเชงิประจกัษ์ ก าไรเกดิจากการรบัรูร้ายได้และกระแสเงนิสด ท าให้
สามารถประเมนิรายรบัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตดงันัน้ตวัเลขก าไรเป็นประโยชน์ในการประเมนิความมี
เสถยีรภาพของกจิการ (Ladson: 2011) 

ทัง้นี้ผลต่อก าไรขึน้อยู่กบันโยบายของผูบ้รหิารบรษิทัว่าจะเลอืกใชน้โยบายบญัชรีปูแบบใด
จงึจะส่งผลกระทบต่อก าไรในทศิทางที่ต้องการ ซึ่งปจัจยัต่างๆเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้
ลงทุนและเจ้าหนี้ที่มองถึงคุณภาพก าไรของกิจการดังกล่าว ดงันัน้ผู้บรหิารจะต้องพจิารณาผลด ี
ผลเสยีของการปรบัตวัของของก าไรในทศิทางทีด่ขี ึน้หรอืลดลง สิง่ทีบ่่งชีถ้งึก าไร ไดแ้ก่ 
 1. วธิกีารรบัรูร้ายไดท้ีย่ดึหลกัความระมดัระวงั 
 2. การตมีลูค่าสนิคา้คงเหลอืโดยใชว้ธิเีขา้หลงัออกก่อน (LIFO) ในช่วงเวลาทีส่นิค้ามรีาคา
สงูขึน้ 
 3. ตัง้ส ารองเผื่อหนี้จะสูญไวเ้ป็นจ านวนมากพอสมควรเพื่อเทยีบกบัยอดลูกหนี้ทีม่อียู่รวมทัง้
ผลขาดทุนจากหนี้สญูในอดตี 
 4. ใชอ้ตัราในการตดัค่าเสื่อมราคาและอายใุชง้านทีส่ ัน้กว่าความเป็นจรงิ 
 5. ตดัจ าหน่ายค่าความนิยมทีเ่กดิขึน้จากการรวมกจิการและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่นๆ ดว้ย
ระยะเวลาทีส่ ัน้ทีสุ่ด 
 6. ตัง้ค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้และค่าด าเนินงานอื่นๆเป็นต้นทุนของสนิทรพัยใ์หน้้อยทีสุ่ด 
 7. ตัง้ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์ป็นค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชใีหน้้อยทีสุ่ด 
 8. ตดัค่าใชจ้า่ยก่อนเริม่ด าเนินงาน (Start-up Costs) ในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 9. รบัรูร้ายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งเมือ่งานเสรจ็สิน้ 
 10. ใช้สมมตฐิานที่ยดึหลกัความระมดัระวงัในการจดัท าตวัเลขต่างๆ ที่เกี่ยวกบัแผนการ
สวสัดกิารส าหรบัพนักงาน (Employee Benefit Plans) 
 11. ตัง้ส ารองเผื่อผลขาดทุนอนัเกดิจากคดขีอ้พพิาทต่างๆ และผลขาดทุนอนัอาจเกดิขึน้
อื่นๆไวอ้ยา่งเพยีงพอ 
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 12. ใชเ้ทคนิคในการท ารายการจดัหาเงนินอกงบดุลใหน้้อยทีสุ่ด 
 13. ปราศจากก าไรทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า (Nonrecurring Gains) เช่น ก าไรจากการขาย
สนิทรพัย ์จากอตัราการแลกเปลีย่น จากการไถ่คนืหุน้กูก่้อนก าหนด เป็นตน้ 
 14. ปราศจากรายไดท้ีไ่มเ่ป็นตวัเงนิสด (Noncash Earnings) เช่น ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่
ยงัไมเ่กดิขึน้จรงิ 
 15. เปิดเผยขอ้มลูอย่างชดัเจนและเพยีงพอ 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ดงักล่าวมผีลกระทบทีท่ าใหก้ าไรต ่าลง โดยท าใหก้ารรบัรูร้ายไดท้ีน้่อยลงและ
เป็นการเพิม่การรบัรูร้ายจ่าย ซึ่งไม่สะท้อนก าไรที่แท้จรงิ ถ้ามกี าไรสูงท าให้ความเสี่ยงของกจิการ
น้อยลง  เมือ่ความเสีย่งน้อยลงยอ่มส่งผลใหม้ลูค่าก าไรต่อหุน้ทีส่งูขึน้  

จากคุณสมบตัขิองก าไรที่สูงหรอืต ่าทัง้หมด อาจสรุปได้ว่าปจัจยัที่จ าเป็นต่อการวเิคราะห์
ก าไร มดีงัต่อไปนี้ (Mukherjee: 2009) 
  1. ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีม่ต่ีอกจิการ 
  2. ความผนัผวนของก าไร 
  3. รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวหรอืไปบ่อยครัง้ 
  4. ฐานะการเงนิของกจิการ 
  5. นโยบายภาษ ี
  6. วตัถุประสงคข์องผูใ้ชข้อ้มลูก าไร 
  7. คุณภาพสนิทรพัยก่์อใหเ้กดิรายได ้
  8. นโยบายบญัช ี
  9. กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้เป็นประจ า 
  10. กระแสเงนิสดทีอ่ยู่เบือ้งหลงัการเกดิก าไร 
 อยา่งไรกต็ามในปจัจุบนัยงัไม่มขีอ้สรุปทีช่ดัเจนในเรื่องปจัจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่า
หลกัทรพัย์ นอกจากนี้ ในการประเมนิของก าไร ยงัไม่มผีู้ที่ก าหนดมาตรฐานของปจัจยัต่างๆที่
เกี่ยวข้องให้เป็นที่ยอมรับ เน่ืองจากปจัจัยต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ และ
ความสามารถของผูล้งทุน โดยสรปุไดด้งัต่อไปนี้ (Kallapur:1994) 
 1. นโยบายการบญัชทีีย่ดึหลกัความระมดัระวงัและหลกัความสม ่าเสมอ ซึง่จะส่งผลใหก้าร
วดัฐานการเงนิและผลการด าเนินงานตัง้อยู่บนพื้นฐานของการให้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ภายใตค้วามไมแ่น่นอนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั 
 2. ก าไรก่อนหกัภาษีเงนิได้ที่ได้มาจากรายการที่เกดิขึน้เป็น และได้มาจากธุรกจิพื้นฐาน
ของกจิการอย่างแทจ้รงิ 
 3. ยอดขายที่สามารถเปลี่ยนกลบัมาเป็นเงนิสดได้รวดเรว็ภายหลงัจากทีไ่ด้บนัทกึไว้ตาม
เกณฑค์งคา้งไม่มากนกั 
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 4. ระดบัของก าไรสุทธแิละการเตบิโตของก าไรทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการทีก่จิการเสยีภาษใีนอตัรา
ทีล่ดลงโดยการใหว้ธิทีี่เสีย่งต่อการปรบัเปลีย่นประมวลรษัฎากรตามมาในอนาคตหรอืโดยการใชว้ธิี
ทีจ่ะท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัทีร่า้ยแรงตามมาจากการหลบเลี่ยงการเสยีภาษหีรอืจากการตัง้รายการต่างๆ 
เป็นรายการรอตดับญัช ี
 5. ระดบัของโครงสรา้งหนี้สนิที่เหมาะสมส าหรบัธุรกจิและโครงสรา้งเงนิทุนที่ไม่ได้มกีาร
ดดัแปลงเพื่อสรา้งก าไรต่อทุนทีสู่งเกนิกว่าความเป็นจรงิ 
 6. ประมาณการตวัเลขก าไรที่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มาจากก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ ภายใต้
ภาวะเงนิเฟ้อหรอืไมไ่ดไ้ดม้าจากก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
 7. ก าไรทีม่เีสถยีรภาพสามารถพยากรณ์ความสามารถในการท าก าไรของกจิการในอนาคต
ไดแ้ละเป็นตวับ่งชีร้ะดบัก าไรในอนาคตทีด่ ี
 
 ข้อพิจำรณำทำงด้ำนอตุสำหกรรม 
 ในการวเิคราะห์คุณภาพก าไร ควรท าควบคู่กบัการวเิคราะหอุ์ตสาหกรรมไปดว้ย เนื่องจาก
ในการประกอบธุรกจิ จะมวีฏัจกัรของธุรกจิ (Business Cycle) โดยการเริม่ต้นของธุรกจิจะอยู่ใน
สภาวะของการขยายตวั (Expansion) จากนัน้จะก้าวสู่สภาวะรุ่งเรื่อง (Boom) เมื่อธุรกจิด าเนินการ
ได้ซกัพกัหนึ่งจะเข้าสู่สภาวะถดถอย (Recession) โดยถ้าธุรกิจยงัไม่มกีารปรบัตัวหรอืแก้ไขให้
สามารถกลบัมาอยู่ในสภาวะรุ่งเรอืงได ้กจ็ะตกไปอยู่ในสภาวะตกต ่า (Depression) และส่งผลใหเ้ลกิ
ธุรกจิได ้(Jiang, Petroni, and Wang: 2010) 
 นอกจากนัน้ในการด าเนินธุรกิจ วิธีปฏิบัติทางบัญชีและธุรกรรมทางการเงินในแต่ละ
อุตสาหกรรมมคีวามแตกต่าง ท าใหเ้กดิการทีย่อมรบัของผลก าไรทีแ่ตกต่างกนั เช่น การตัง้ดอกเบีย้
เงนิกู้เป็นต้นทุนของสินทรพัย์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งการบนัทึกบญัชีดงักล่าวอาจไม่เป็นที่
ยอมรบัในภาคอุตสาหกรรมอื่น เนื่องจากขาดความแน่นอนในการรบัรูร้ายไดใ้นอนาคตทีจ่ะสามารถ
น ามาชดเชยต้นทุนดอกเบี้ยที่น ามาเป็นต้นทุนสินทรัพย์ได้ แม้ว่าการตัง้ดอกเบี้ยเป็นต้นทุน
สนิทรพัยจ์ะเป็นหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป (Gunny: 2010) รวมทัง้สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิที่
ผู้บรหิารไม่สามารถควบคุมได้จงึท าให้เกิดความเสี่ยงขึ้น ดงันัน้ในการลดความเสี่ยงในด้านการ
ลงทุนสามารถด าเนินการไดด้งันี้ (Harvey: 2008) 
 1. ลดการซือ้หุน้ในตวัทีม่กี าไรผนัผวน 
 2. เพิม่มลูค่าหุน้ดว้ยการลดความผนัผวนทางการเงนิ ท าใหม้กี าไรทีส่งูขึน้ 
 3. การบรหิารจดัการบรหิารความผนัผวนของตน้ทุนทางการเงนิ เพื่อสรา้งใหเ้กดิก าไร 

 
ปัจจยัทำงด้ำนก ำไร 
 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างก าไรกบัราคาหลกัทรพัย ์ควรพจิารณาจากอตัรา
การเตบิโตของก าไร หรอืผลต่างระหว่างก าไรที่เกดิขึ้นจรงิ รวมทัง้ความสมัพนัธ์ระหว่างก าไรทาง
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บัญชีกับราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ต่างๆ จะมีการตอบสนองต่อก าไรสุทธิประจ าปีโดยมี
ความสมัพนัธใ์นการเปลีย่นแปลงของผลตอบแทนจรงิกบัผลตอบแทนทีค่าดหวงัโดยการค านวณจาก
การเปลีย่นแปลงของตลาด (Matthew: 2014) 
 ในอดตีนักลงทุนให้ความสนใจเฉพาะก าไรสุทธขิองกจิการเท่านัน้ โดยมองขา้มขอ้มลูอื่นๆ 
ที่สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรพัย์ในอนาคตได้ เพียงแค่เหตุผลที่ว่ามีอัตรา
ผลตอบแทนหลักทรพัย์ที่สูง แต่ไม่ได้มองถึงการตกแต่งก าไร ซึ่งการตกแต่งก าไรนัน้อาจส่ง
สญัญาณว่ากจิการก าลงัเผชญิกบัปญัหาและเลอืกทีจ่ะใช้การตกแต่งก าไรเพื่อชะลอข่าวรา้ย นับว่า
เป็นสิง่ทีอ่นัตรายต่อการด าเนินกจิการ 
 Dechow and Dichev (2001) กล่าวว่าก าไรเกดิจากกระแสเงนิสดบวกดว้ยรายการคงคา้ง 
ดงันัน้ จงึท าการศกึษาความสมัพนัธข์องระดบัความคลาดเคลื่อนในการประมาณการของรายการคง
คา้ง (Errors in Estimating Accruals) ต่อความผนัผวนของการด าเนินงาน ปจัจยัพืน้ฐานของแต่ละ
กจิการและวงจรการด าเนินงาน โดยคุณภาพของรายการคงค้างมคีวามสมัพนัธ์ตรงข้ามกบัระดบั
รายการคงค้าง โดยกิจการที่มคีุณภาพของรายการคงค้างต ่ าคือกิจการที่มรีะดับส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสูง และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพของรายการคา้งรบัคา้งจ่าย (Accrual Quality) 
และก าไรที่เสถียรภาพ (Earnings Persistence) ในการอธิบายคุณภาพของก าไร ว่ากิจการที่มี
คุณภาพของรายการคงค้างต ่าจะท าให้เกิดก าไรที่มเีสถยีรภาพต ่า โดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เป็นตวัแทนของคุณภาพก าไร ทีเ่กดิจากการส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานจากวเิคราะหส์มการถดถอยจาก
โครงสรา้งเงนิทุนระดบัของคุณภาพรายการคงคา้งวดัจากค่าสมับูรณ์ของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
เงนิทุนในปจัจุบนั และวัดค่าก าไรที่มีเสถียรภาพจากสมการถดถอยของกระแสเงินสดบวกการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งเงนิทุนและหาความสมัพนัธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของเงนิทุนกบัรายการ
คงค้างพบว่ามีความสัมพันธ์กันสูง ดังนั ้นสรุปได้ว่า รายการคงค้างของเงินทุนมีผลต่อการ
เปลีย่นแปลงของรายการคงคา้งรวม 

นอกจากนัน้ Leone, Andrew J. and Michelle Liu. (2010) กล่าวว่าก าไรมวีธิกีารประเมนิ
อยูห่ลายแนวทางดว้ยกนัดงัต่อไปนี้ 
  1. ก าไรทีแ่ตกต่างกนัเกดิขึน้จากผลกระทบจากการเลอืกหลกัการบญัชตีามหลกัความ
ระมัดระวังหรือหละหลวมในการจัดท ารายงานทางเงิน ซึ่งวิธีการปฏิบัติทางบัญชีด้วยความ
ระมดัระวงัจะท าใหเ้กดิก าไรทีคุ่ณภาพและเป็นก าไรทีย่ ัง่ยนื 
  2. ก าไรที่แตกต่างกนัในแต่ละกจิการเกิดจากความแตกต่างของก าไรที่ค านวณขึน้ตาม
เกณฑค์งค้างกบักระแสเงนิสดจากการด าเนิน ก าไรที่มคีุณภาพจะใกล้เคยีงกระแสเงนิสด เนื่องจาก
ค านวณขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ที่บางรายการอาจได้รบัอิทธพิลของการเข้าแทรกแซงกระบวนการ
จดัท ารายงานทางการเงนิโดยมวีตัถุประสงค์ที่จะสร้างผลประโยชน์ส่วนตวัเป็นส าคญัโดยการตัง้
รายการคา้งรบัคา้งจ่ายสูงกว่าทีค่วรจะเป็น ก่อให้เกดิความแตกต่างระหว่างก าไรสุทธกิบักระแสเงนิ
สดจากการด าเนินงาน ทีเ่ป็นเครือ่งบ่งบอกว่าเป็นก าไรทีไ่มม่ ี 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินปันผล 
ในการพจิารณาถงึจ านวนเงนิปนัผลจ่ายและแนวโน้มในอนาคตว่าจะมลีกัษณะการจ่ายเงนิ

ปนัผลแบบใดเช่นอตัราคงที่ตลอดไปหรอืมอีตัราการเตบิโตหรอืไม่มกีารจ่ายเงนิปนัผลเลยผู้บรหิาร
จะตอ้งพจิารณาควบคู่ไปกบัอตัราการเจรญิเตบิโตของธุรกจิดว้ยเนื่องจากการจ่ายผลตอบแทนใหก้บั
ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงนิปนัผลหรอืซื้อหุ้นคนืจะส่งผลให้สภาพคล่องของกิจการลดลงและ
อาจส่งผลให้พลาดโอกาสในการลงทุนจนท าให้บรษิัทต้องชะลอการเจรญิเตบิโตได้ดงันัน้ผู้บรหิาร
ควรพจิารณาปจัจยัหลายๆด้านในการก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัเพื่อประโยชน์
สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงนิปนัผลถือว่าเป็นการส่งสญัญาณ
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ดงัต่อไปนี้ (Ahmed: 2015) 

1. ถา้บรษิทัประกาศจ่ายเงนิปนัผลเพิม่ขึน้นกัลงทุนอาจมองในแงด่วี่าบรษิทัมแีนวโน้มทีจ่ะ
ท าก าไรไดสู้งขึน้ในอนาคตหรอือาจมองในแงล่บไดว้่าบรษิทัไม่มโีครงการลงทุนทีน่่าสนใจจงึท าใหม้ี
เงนิสดส่วนเกนิเหลอืและน ามาจ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ได ้

2. ถ้าบรษิทัประกาศลดเงนิปนัผลโดยส่วนใหญ่นักลงทุนจะมองในแง่ลบว่าโอกาสในการท า
ใหก้ าไรในอนาคตลดลงซึง่จะส่งผลใหร้าคาหุน้ของบรษิทัลดลง 

นอกจากนัน้โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัจะส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้
โดยถ้าบรษิทัมกีารจดัหาเงนิทุนจากส่วนของผู้ถอืหุ้นจ านวนมากจะท าให้บรษิทัต้องจ่ายเงนิปนัผล
ให้กับผู้ถือหุ้นจ านวนมากขึ้นด้วยเช่นกันจากการศึกษาทฤษฎีการจดัหาเงินทุนตามล าดับขัน้ 
(Pecking Order Theory) ของ Sheikh Jibran, Shakeel Ahmed Wajid, IqbalWaheed, Tahir 
Masood Muhammad (2012) พบว่า การใชเ้งนิทุนจากแหล่งเงนิทุนภายในจะมตี้นทุนของเงนิทุนที่
ต ่ากว่าการใชเ้งนิทุนจากแหล่งเงนิทุนภายนอกดงันัน้บรษิทัจะมกีารจ่ายเงนิปนัผลตามนโยบายการ
จ่ายเงนิปนัผลโดยเงนิก าไรส่วนที่เหลอืจะถูกกนัเอาไวเ้ป็นก าไรสะสมเพื่อใชใ้นการลงทุนในอนาคต
ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าก าไรสุทธจิากการด าเนินงานหลงัภาษีเงนิได้หรอืมูลค่าเพิม่เชงิเศรษฐศาสตรไ์ม่
น่าจะมผีลกระทบต่อการจ่ายเงนิปนัผลมากนักเน่ืองจากบรษิทัต้องกนัเงนิก าไรไวเ้ผื่อมโีอกาสในการ
ลงทุนในโครงการใหม่ๆ ในอนาคต 

นอกจากนัน้นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลอาจจะแตกต่างกนัไปในแต่ละบรษิทัทัง้ในเรื่องของ
อตัราการจ่ายและจ านวนครัง้ที่จ่ายในแต่ละปีขึน้อยู่กบัปจัจยัหลายๆอย่างเช่นอตัราการเตบิโตของ
บรษิทัความต้องการเงนิทุนเพื่อขยายการลงทุนในอนาคตหรอืความสามารถในการทาก าไรโดยปกติ
แล้วการจ่ายเงนิปนัผลจะจ่ายเป็นเงนิสดแต่บรษิัทอาจจ่ายปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของหุ้นหรอื
เรยีกว่าหุ้นปนัผลซึ่งขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงค์ในการจ่ายปนัผลแต่ละครัง้สภาพคล่องของบรษิัทและ
ราคาตลาดของหุน้ในขณะนัน้นอกจากน้ีบรษิทัอาจจ่ายปนัผลในรปูของการแตกหุน้หรอืหุน้ซือ้คนื 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(2535) เงนิปนัผลเป็นเงนิตอบแทนจากการลงทุนที่
บรษิทัจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทุนซึ่งจะจ่ายเป็นเงนิสดสนิทรพัย์หรอืเป็นหุ้นทุนของบรษิทัแล้วแต่กรณี
ตามสภาพการณ์ทีบ่รษิทัสามารถจ่ายเงนิปนัผลไดต้อ้งเป็นดงัน้ีคอื 
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  1. บญัชกี าไรสะสมต้องมยีอดคงเหลอืดา้นเครดติมากพอทีจ่ะจ่ายเป็นเงนิปนัผลตามมติ
ของคณะกรรมการบรหิาร 

2. ตอ้งมเีงนิสดอยูใ่นมอืมากพอทีจ่ะจา่ยเงนิปนัผลเป็นเงนิสดในกรณจี่ายเป็นเงนิสด 
3. มมีตจิากทีป่ระชุมใหญ่ใหจ้่ายเงนิปนัผล 
4. ทุกครัง้ทีม่กีารประกาศจ่ายเงนิปนัผลต้องตัง้ส ารองตามกฎหมายไว้รอ้ยละ 5 ของ

ก าไรสุทธปิระจ าปีทีป่ระกาศจ่ายจนกว่าเงนิทุนส ารองจะมจี านวนถงึรอ้ยละ 10 ของจ านวนทุน
ของบรษิทัหรอืมากกว่านัน้ 

5. เงนิปนัผลทีย่งัไม่ไดร้บัหรอืตดิคา้งอยู่ตามมาตรา 1205 หา้มมใิหค้ดิดอกเบีย้เอากบั
บรษิทั 

6. การจา่ยเงนิปนัผลจะจ่ายเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีช่ าระค่าหุน้ครบแลว้เท่านัน้ 
 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในแต่ละบรษิทัสามารถแบ่งออกได้อยู่ 3 ประเภทด้วยกนัซึ่ง

นโยบายในแต่ละประเภทอาจมผีลต่อราคาหุ้นของบรษิัทในลกัษณะที่แตกต่างกันนโยบายการ
จา่ยเงนิปนัผลดงักล่าวมดีงัน้ี (อจัจมิา: 2552) 

 1. จ านวนเงนิปนัผลต่อหุน้คงที ่ (Stable Amount per Share) ในลกัษณะนี้บรษิทัจะ
จ่ายเงนิปนัผลต่อหุน้เป็นจ านวนเงนิทีแ่น่นอนจะมกีารเปลีย่นแปลงบา้งกเ็ป็นเพยีงบางครัง้บางคราว
การเปลีย่นแปลงจ านวนเงนิปนัผลต่อหุ้นทีจ่่ายจะกระท ากต่็อเมื่อผูบ้รหิารของบรษิทัมคีวามเชื่อมัน่
ว่าก าไรมแีนวโน้มสูงบรษิทัที่จ่ายเงนิปนัผลในลกัษณะน้ีมกัเป็นบรษิัทที่มรีายได้ค่อนขา้งแน่นอน
และมฐีานะการเงนิมัน่คง 

 2. อตัราการจ่ายเงนิปนัผลคงที ่ (Constant Layout Ratio) ตามนโยบายการจ่ายเงนิปนั
ผลในลักษณะน้ีจ านวนเงินปนัผลที่จ่ายจะเป็นอัตราส่วนกับก าไรที่บริษัทได้รบัในปีนัน้ๆและ
อตัราส่วนนี้จะคงที ่

 3. จ านวนเงนิปนัผลปกตขิัน้ต ่าบวกเงนิปนัผลพเิศษ (Low Regular and Extra Dividend) 
ตามวธิน้ีีบรษิทัจะจา่ยเงนิปนัผลจ านวนหน่ึงเป็นประจ าหากปีใดมกี าไรเกนิกว่าปกตกิจ็ะจ่ายเงนิปนัผล
พเิศษใหจ้ านวนหนึ่งเป็นการเพิม่เตมิเงนิพเิศษจ านวนนี้บรษิทัถอืว่าเป็นการจ่ายเงนิรางวลัใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้ 
 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยเงินปันผล 

ปจัจยัที่มผีลกระทบต่อนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของแต่ละบรษิัทมปีจัจยัที่แตกต่างกัน
เน่ืองจากปจัจยัต่างๆดงัต่อไปน้ี 
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1. อตัราการเตบิโตของบรษิทัในกรณีที่บรษิทัต้องการน าก าไรไปขยายการลงทุนเนื่องจาก
การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจจะพิจารณาไม่จ่ายเงินปนัผลแม้ว่ามีผลการ
ด าเนินงานทีด่กีต็าม  

2. สภาพคล่องของบรษิทัทีม่กี าไรสะสมมากๆในบางครัง้จะต้องน าไปใชใ้นการช าระหนี้หรอื
การลงทุน ซึง่อาจจะท าใหส้ภาพคล่องลดลง จงึเป็นเหตุใหไ้มส่ามารถจา่ยเงนิปนัผลได ้

3. ความสามารถในการกู้ยมืเงนิจากภายนอกในกรณีของบรษิทัขนาดเลก็และขนาดกลาง 
แต่ก็เป็นการยากที่จะระดมทุนจากภายนอกเนื่องจากความเชื่อถอืยงัไม่เป็นที่รูจ้กั ท าใหไ้ม่ง่ายนัก
ส าหรบับรษิทัขนาดเลก็หรอืบรษิทัใหม่ที่ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัของนักลงทุนส่งผลให้บรษิทัเหล่านี้มอีตัรา
การจา่ยเงนิปนัผลค่อนขา้งต ่าเมื่อเทยีบกบัก าไร 

4. ความสามารถในการพยากรณ์ก าไรในอนาคตในการพยากรณ์ก าไรของบรษิทั หากก าไร
ของบรษิัทผนัผวน โดยผู้บรหิารไม่สามารถจะท าก าไรได้ตามความต้องการของเงนิทุนในอนาคต 
ผู้บริหารอาจตัดสินใจเก็บก าไรไว้เป็นเงินทุนมากกว่าการจ่ายเงินปนัผลให้กับผู้ถือหุ้น หากมี
แนวโน้มในดา้นก าไรสม ่าเสมอ กส็ามารถจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ได ้

5. ฐานะทางภาษีของผู้ถือหุ้นหากบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผล โดยเงนิปนัผลถือเป็น
รายไดท้ีผู่ถ้อืหุน้จะต้องเสยีภาษเีงนิได ้ซึง่ผู้ถอืหุน้คาดหวงัว่าจะน าเงนิทีไ่ด้กลบัไปลงทุนต่อและท า
ให้ราคาตลาดของหุ้นสามญัจะสูงขึน้ ในทางตรงขา้ม หากบรษิทัไม่มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผล ผู้
ถอืหุน้จะได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของก าไรจากการขายหุ้นซึง่ก าไรส่วนเกนิเหล่านี้ไม่
ตอ้งน ามาเสยีภาษเีงนิได ้
 นอกจากน้ีปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายเงนิปนัผลมดีงัต่อไปน้ี 
 1. ขอ้ก าหนดของกฎหมายได้ก าหนดไว้ว่ากจิการจะจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรในปีปจัจุบนั
หรอืก าไรสะสมกไ็ดโ้ดยการจ่ายเงนิปนัผลทุกครัง้ตอ้งมกีารจดัสรรก าไรตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้
 2. สภาพคล่องถอืเป็นปจัจยัส าคญัในการตดัสนิใจจ่ายเงนิปนัผลถ้าหากเงนิสดของกจิการ
และสภาพคล่องของกจิการดกี็สามารถจ่ายเงนิปนัผลได้หากกจิการก าลงัขยายการผลติอาจจะไม่มี
สภาพคล่องเนื่องจากกจิการตอ้งน าเงนิสดไปลงทุนในสนิทรพัยต่์างๆดงันัน้ต้องพจิารณาใหร้อบคอบ
ก่อนตดัสนิใจจ่ายเงนิปนัผล 
 3. ความสามารถในการกู้ยมืถ้ากจิการมคีวามสามารถในการกู้ยมืสูงท าใหก้จิการไม่จ าเป็น
จะตอ้งเกบ็เงนิสดไวม้ากกจิการจงึไมส่ามารถจ่ายเงนิปนัผลไดเ้พราะกจิการไมไ่ดจ้ดัเกบ็เงนิสดไว ้
 4. เสถยีรภาพของก าไรถ้าหากก าไรที่กจิการท าได้สม ่าเสมอก็สามารถพยากรณ์ถงึก าไร
ล่วงหน้าทีจ่ะไดพ้รอ้มทัง้สามารถจ่ายเงนิปนัผลในอตัราส่วนทีส่งูกว่ากจิการทีม่กี าไรไม่แน่นอน 
 5. ความจ าเป็นในการช าระหนี้ถ้ากจิการเลอืกน าเงนิสดไปช าระหนี้ดงันัน้ต้องมกีารกนัเงนิ
สดจากก าไรไวเ้พื่อน าไปช าระหน้ีจงึท าใหก้จิการไมส่ามารถจ่ายเงนิปนัผลไดห้รอืจ่ายไดจ้ านวนน้อย 
 6. ขอ้จ ากดัในสญัญาเงนิกู้ให้การจ่ายเงนิปนัผลจะน าเอาก าไรที่เกดิขึน้หลงัวนัลงนามใน
สญัญามาจ่ายไดแ้ต่ไม่สามารถน าเอาก าไรสะสมปีก่อนมาจ่ายเงนิปนัผลได ้และกจิการจะไม่จ่ายเงนิ
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ปนัผลถา้หากเงนิทุนหมนุเวยีนสุทธติ ่ากว่าระดบัทีก่จิการก าหนดไว ้หรอืการออกหุน้กู้หรอืการกู้เงนิ
อาจมขีอ้ตกลงในการจ ากดัจ านวนการจ่ายเงนิปนัผลการจ ากดัจ านวนเงนิปนัผลจ่ายน้ีก็เพื่อจะเพิม่
ความสามารถในการช าระหนี้คนื 
 7. การควบคุมเมือ่กจิการจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กจ็ะท าใหก้ าไรสะสมอาจมไีม่เพยีงพอ
ในการขยายการลงทุนดงันัน้กิจการจ าเป็นต้องจดัหาเงนิทุนจากแหล่งภายนอกเช่นออกหุ้นกู้หุ้น
บุรมิสทิธหิรอืหุน้สามญัจ าหน่ายถ้ากจิการเลอืกจดัหาเงนิทุนโดยการจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิม่ขึน้ถ้าผู้
ถือหุ้นเดิมไม่สามารถซื้อหุ้นสามญัได้เพิ่มขึ้นก็จะมผีลกระทบต่อสิทธิและอ านาจในการควบคุม
กจิการของผูถ้อืหุน้เดมิ 
 8. ฐานะทางภาษขีองผูถ้อืหุน้การจ่ายเงนิปนัผลของกจิการจะมผีลกระทบต่อภาษขีองผูถ้อื
หุ้นเพราะเงนิปนัผลที่ผู้ถอืหุ้นได้รบัจะต้องน าไปค านวณเพื่อเสยีภาษีหากผู้ถอืหุ้นได้รบัเงนิปนัผล
มากจะท าให้เสยีภาษีสูงดงันัน้ผู้ถอืหุ้นอาจพอใจให้กจิการน าก าไรไปลงทุนมากกว่าจ่ายเงนิปนัผล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้หรอืใหค้งก าไรไวใ้นรปูก าไรสะสมซึง่มผีลท าใหร้าคาตลาดของหุน้สามญันัน้สูงขึน้ผูถ้อื
หุ้นจะได้รบัก าไรจากการขายหุ้นซึ่งท าให้พอใจมากกว่ารบัรายได้ในรูปของเงนิปนัผลเพราะอตัรา
ภาษทีีเ่กบ็จากเงนิปนัผลจะสงูกว่าอตัราภาษทีีเ่กบ็จากก าไรจากการขายหุน้ 
 9. ภาวะเงนิเฟ้อในภาวะเศรษฐกจิตกต ่าเงนิเฟ้อจะมผีลต่อการลงทุนในสนิทรพัยใ์นอุดมคติ
ถ้าสินทรพัย์ล้าสมยัเงนิทุนที่มาจากค่าเสื่อมราคาสามารถน าไปเป็นแหล่งเงนิทุนได้ถ้าต้นทุนใน
สินทรพัย์มีมูลค่าสูงขึ้นเงินทุนจากการตัดค่าเสื่อมราคาจะไม่เพียงพอท าให้ต้องน าผลก าไรมา
ทดแทนจงึมผีลต่อการจ่ายเงนิปนัผลน้อยลงได ้
 10. อตัราการขยายตวัของสนิทรพัยห์ากกจิการมกีารขยายตวัสูงต้องใช้เงนิทุนมากกจิการ
จะตอ้งกนัเงนิก าไรไวใ้นรปูของก าไรสะสมจ านวนมากท าใหจ้่ายเงนิปนัผลไดน้้อยลง 
 
ประเภทของกำรจ่ำยปันผล 
 การจา่ยปนัผล แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่  
 1. เงนิสดปนัผล (Cash Dividend) การจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิสดเป็นวธิทีีนิ่ยมปฏบิตัขิอง
กจิการในกรณีที่กจิการมสีภาพคล่องเพยีงพอที่จะจ่ายได้เพราะการจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิสดจะท า
ใหก้ าไรสะสมและเงนิสดของกจิการลดลงดงันัน้การจ่ายเงนิสดปนัผลต้องระวงัไม่ให้จ่ายมากเกนิไป
จนท าใหก้ระทบกระเทอืนเงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการได ้
 2. หุ้นปนัผล (Stock Dividend) เป็นการจ่ายเงนิปนัผลในรูปของหุ้นสามญัออกใหม่ซึ่ง
เรยีกว่าหุ้นปนัผลซึ่งกจิการจะก าหนดจ านวนหุ้นที่จ่ายให้ผู้ถอืหุน้ตามสดัส่วนของหุ้นที่ผู้ถอืหุ้นถอื
อยู่เช่นการจ่ายหุน้ปนัผลรอ้ยละ 10 หมายความว่าผูถ้อืหุน้อยู่ 100 หุน้จะไดร้บัหุน้ปนัผล 10 หุน้นัน่
คอืกจิการจะต้องจดทะเบยีนเพิม่ทุนโดยมจี านวนหุ้นเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 10 การจ่ายหุ้นปนัผลไม่
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงนิแต่จ านวนก าไรสะสมจะลดลงใน
ขณะทีม่ลูค่าหุน้สามญัจะเพิม่ขึน้ในจ านวนทีเ่ท่ากนั 
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 3. การแยกหุน้ (Stock Splits) การจ่ายเงนิปนัผลวธิน้ีีจะท าใหจ้ านวนหุน้สามญัทีผู่ถ้อืหุน้อยู่
มจี านวนมากขึน้เช่นแยกหุน้จาก 1 เป็น 10 หมายความว่าผูถ้อืหุน้เดมิจะไดร้บัหุน้เพิม่ขึน้ 9 หุน้ต่อ
หุน้ทีถ่อือยู่ 1 หุน้โดยมลูค่าทีต่ราไวจ้ะลดลงเหลอื 1/10 ดว้ยคอืหากมลูค่าเดมิทีต่ราไว้ 100 บาทต่อ
หุน้เมือ่แยกหุน้แลว้จะเท่ากบั 10 บาทต่อหุน้การแยกหุน้ไม่ส่งผลกระทบต่อมลูค่าส่วนของเจา้ของใน
งบแสดงฐานะการเงนิจ านวนก าไรสะสมและมูลค่าหุ้นสามญัรวมยงัคงเดมิเพยีงแต่จ านวนหุน้จะมาก
ขึน้และมรีาคามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นลดลงวธิกีารแยกหุ้นน้ีจะสรา้งความพอใจแก่ผู้ถอืหุ้นเพราะเมื่อ
บรษิทัมกี าไรมากการจ่ายปนัผลสูงและมคีวามเจรญิเตบิโตในอตัราที่ดแีล้วจะท าให้ราคาตลาดของ
หุน้อยูใ่นระดบัทีสู่งมาก 
 4. การซือ้หุน้กลบัคนื (Stock Repurchase) การทีธุ่รกจิน าเงนิก าไรส่วนทีเ่กบ็ไวใ้นรปูก าไร
สะสมหรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการก่อหนี้ไปซือ้หุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ท าใหหุ้น้สามญัมจี านวนน้อยลง
ถ้าปจัจยัอื่นคงที่และสมมติว่าการซื้อหุ้นคนืไม่กระทบต่อความสามารถท าก าไรของธุรกิจจะท าให้
ก าไรต่อหุน้เพิม่ขึน้เมื่อก าไรต่อหุน้เพิม่ขึน้จะส่งผลใหร้าคาตลาดของหุน้สามญัสูงขึน้ถ้าธุรกจิน าเงนิ
ทีเ่กบ็ไวใ้นรปูก าไรสะสมไปซือ้หุน้กลบัคนืท าใหก้ารจ่ายเงนิปนัผลลดน้อยลงแต่ถ้านักลงทุนขายหุ้น
จะได้รบัก าไรจากการขายหุ้นเนื่องจากราคาตลาดสูงขึน้ก าไรจากการขายหุ้นชดเชยได้พอดกีบัเงนิ
ปนัผลจ่ายที่น้อยลงการซื้อหุ้นกลบัคืนจะกระท าเมื่อกิจการมเีงนิทุนเหลือใช้เป็นการถาวรหรือ
ต้องการลดจ านวนหุ้นสามญัที่หมุนเวยีนในตลาดลงเพื่อท าให้ราคาตลาดหุ้นสามญัสูงอีกหรอืเพิม่
อ านาจการควบคุมกิจการเพื่อป้องกนัมใิห้ผู้ถือหุ้นขายหุ้นให้กับบรษิัทอื่นกิจการสามารถซื้อหุ้น
กลบัคนืมาไดหุ้น้ทีซ่ือ้คนืนี้เรยีกว่า Treasury stock 
 5. การรวมหุ้น (Reverse Split) บรษิทัสามารถท าการลดจ านวนหุ้นสามญัลงและเพิม่มูล
ค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้การลดจ านวนหุ้นลงนี้ท าได้โดยการรวมหุ้นซึ่งจะเกดิขึน้ในกรณีที่ราคาตลาด
ของหุ้นต ่ามากธุรกจิก็จะท าการรวมหุ้นเพื่อให้จ านวนหุ้นในมอืของผู้ถือหุ้นลดจ านวนลงราคาตาม
มลูค่าของหุน้จะเพิม่ขึน้อนัมผีลท าใหร้าคาตลาดของหุน้สูงขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรก ำหนดนโยบำยเงินปันผล 
 ในแต่ละปีคณะกรรมการของบรษิัทต้องก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลเพื่อดูว่าการ
จา่ยเงนิปนัผลแบบใดทีส่่งผลดกีบัผูล้งทุนเพราะความคาดหวงัของผูล้งทุนนัน้แตกต่างกนัเนื่องจากผู้
ลงทุนบางคนอาจไม่พอใจถ้ากจิการน าเงนิก าไรไปลงทุนเพื่อใหไ้ด้ผลตอบแทนเพิม่ขึน้ (Lin:2014) 
แต่ผู้ลงทุนบางคนอาจไม่สนใจว่ากจิการจะมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลอย่างไรเน่ืองจากราคาตลาด
ของหุน้เพิม่สงูขึน้ถงึแมใ้นปีนัน้กจิการจะไม่จ่ายเงนิปนัผลกต็ามและการก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิ
ปนัผลต้องดูว่าจะส่งผลดต่ีอกิจการเองอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบกบันโยบายการบรหิารของกิจการ
ความคล่องตวัทางการเงนิของกจิการความสามารถในการกู้ยมืของกจิการเพราะสิง่เหล่านี้อาจส่งผล
ต่อโครงสรา้งเงนิทุนของกจิการกเ็ป็นไดถ้้ากจิการไมรู่จ้กัการบรหิารจดัการทางการเงนิของกจิการ 
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งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 นพพล หาญวชิยัพฒันาและคณะ ได้ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถในการ
ท าก าไรกบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนต่างในราคาหุน้ของบรษิทัในหมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม 
พบว่า อตัราผลตอบแทนจากส่วนต่างในราคาหุ้นส่วนใหญ่มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั หาก
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรเปลี่ยนแปลงไป จะสามารถสะท้อนถงึการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลกัทรพัย์ในทศิทางเดยีวกนัไม่ว่าจะเพิม่ขึน้หรอืลดลง ซึ่งในการศกึษาพบว่า บรษิทัทัง้ 4 
ได้แก่ บรษิทั ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ (จ ากดั) มหาชน บรษิทั ไทยเพรสซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั 
(มหาชน) บริษัท น ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน) พบความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร กบัอตัราผลตอบแทนจาก
ส่วนราคาหุ้น โดยในการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรมผีลต่อราคาหุ้นในทิศทาง
เดียวกัน ยกเว้นบรษิัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) ที่ไม่พบความสมัพนัธ์แบบ
เดยีวกนันี้ 
 เบญจพร เดชะและคณะ ได้ศึกษาเรื่องความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับ
ผลตอบแทนของบรษิัทหลกัทรพัย์ของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
กรณีศกึษากลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค โดยวเิคราะหอ์ตัราส่วนทัง้หมดอตัราส่วน ประกอบดว้ย อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อผู้ถอืหุ้น อตัราส่วนก าไรต่อหุน้ อตัราส่วน
ราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน และอตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย์
ถาวร ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัผลตอบแทนหลกัทรพัยก์รณีศกึษา
กลุ่มอุปโภคบรโิภคจ านวนทัง้สิน้ 40 บรษิทั เป็นระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 - 2557 พบว่า 
 1. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัผลตอบแทน
ของหลกัทรพัย ์เมื่ออตัราผลตอบแทนส่วนผู้ถอืหุ้นเพิม่ขึน้หรอืลดลง จะท าให้ราคาของหลกัทรพัย์
เปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนั 
 2. อตัราก าไรต่อหุน้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์เนื่องจากการเป็นการ
แบ่งก าไรรายปี 
 3. อตัราส่วนราคาตลาด อตัราส่วนราคาตลาดต่อหุน้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัผลตอบแทนของ
หลกัทรพัย์ โดยนักลงทุนสนใจในภาพรวมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นปจัจยัหลกัในการ
ตดัสนิลงทุนมากกว่าการค านวณทางอตัราส่วนที่นักลงทุนจะต้องซื้อหุ้นเป็นกี่เท่าของของก าไรต่อ
หุน้ 
 4. อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้มคีวามสมัพนัธก์บัผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์
โดยใชว้ดัความสามารถในการช าระหนี้ระยะยาว 
 5. อตัราเงนิทุนหมุนเวยีนไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ ซึ่งเป็นการ
สะทอ้นถงึความสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ 
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 6. อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยถ์าวรไม่มคีวามสมัพนัธต่์อผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์ซึง่
เป็นการสะทอ้นความสามารถในการใชท้รพัยส์นิ 
 สุพรรณิกา สนัป่าแก้ว ได้ศึกษาเรื่อง ความสมัพนัธ์การจ่ายเงนิปนัผลกับก าไรของกลุ่ม
บรษิทัเทคโนโลยแีละการสื่อสารในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ความสามารถในการท า
ก าไรในการจา่ยเงนิปนัผลโดยมรีะดบัอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) ทีอ่ยู่ในระดบัมากกว่ารอ้ยละ50 
มจี านวน 4 ตวัอย่าง คดิเป็นรอ้ยละ 6.78 ระดบัอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  ทีอ่ยู่ในช่วงรอ้ยละ 
21 - 49 มจี านวน 24 ตวัอย่าง คดิเป็นรอ้ยละ 40.68 มอีตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) อยู่ในช่วงรอ้ย
ละ 1 - 20 มจี านวน  25 ตวัอย่าง หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.37 และตวัอย่างทีไ่ม่มคีวามสามารถในการ
ท าก าไรจ านวน 6 ตวัอยา่ง ตวัอย่างทีไ่ม่มกีารจ่ายเงนิปนัผลทัง้สิน้ 22 ตวัอย่าง โดยม ี11 ตวัอย่างมี
ผลก าไรสุทธ ิและ11 ตวัอย่างมผีลขาดทุนสุทธ ิเมื่อพจิารณาอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 
พบว่า ตวัอยา่งส่วนใหญ่ทีไ่มม่กีารจ่ายเงนิปนัผลมสีภาพคล่องทีพ่อใช ้
 สิริสุดา เนียมนาค ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเงินปนัผลกับ
ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า กลุ่ม
ที่มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัมอียู่ทัง้หมดสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร 
กลุ่มแฟชัน่และกลุ่มสื่อสิง่พมิพ ์ในส่วนกลุ่มทีม่คีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้ม คอืกลุ่มบรรจุภณัฑ ์
และกลุ่มทีไ่มม่คีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนีัยยะส าคญัทางสถติมิทีัง้หมด 14 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มกระดาษและ
วสัดุการพมิพ์ กลุ่มท่องงเที่ยวและสนัทนาการ กลุ่มการแพทย์ กลุ่มการขนส่งและโลจสิตกิส์ กลุ่ม
ของใชใ้นครวัเรอืนและส านักงาน กลุ่มธุรกจิการเกษตร กลุ่มปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์กลุ่มปิโตรเคมี
และเคมภีณัฑ ์กลุ่มพลงังานและสาธารณูประโภค  กลุ่มชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิคส์ กลุ่มของใช้ส่วนตวั
และเวชภณัฑ ์กลุ่มเทคโนโลยแีละการสื่อสาร  
 สรียา อัชฌาสัย ได้ศึกษาความสามารถในการท าก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมการแพทย ์พบว่า ในกลุ่มที่มกี าไรสมัพนัธ์กบัยอดขาย 
บริษัทมีความสามารถในการรักษาระดับค่าเฉลี่ยในแต่ละปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 
เนื่องจากรายได้ในการรกัษาพยาบาลที่สูงขึ้น รวมทัง้การบรหิารค่าใช้จ่ายและต้นทุนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัมรีายไดอ้ื่นๆอกีดว้ย บรษิทัทีม่คี่าเฉลีย่ไม่แน่นอน มคี่าเฉลีย่ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
ของอุตสาหกรรม ต้นทุนการรกัษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบรหิารที่สูงขึ้น ในส่วนกลุ่มก าไร
สมัพนัธก์บัเงนิลงทุน บรษิทัสามารถรกัษาระดบัค่าเฉลีย่ในแต่ละปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 
และบรษิทัสามารถบรหิารสนิทรพัยใ์หเ้กดิความคุ้มค่าในการลงทุน และสามารถบรหิารค่าใชจ้่ายได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิัทที่มคี่าเฉลี่ยปรบัตวัดขีึน้แต่ยงัต ่ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม เนื่องจาก
บรษิทัยงับรหิารประสทิธภิาพของสนิทรพัยย์งัไม่ดพีอ และมภีาระค่าใชจ้่ายทีสู่ง 
 มนกานต ์เดชน้อย ไดศ้กึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างตวัวดัผลการด าเนินการทีม่ต่ีอมลูค่า
หลกัทรพัย์และอตัราจ่ายเงนิปนัผล พบว่าอตัราก าไรขัน้ต้น อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ และ
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยอตัราส่วนทัง้หมดมคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับราคา
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หลักทรัพย์ นอกจากนัน้อัตราอัตราก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ และอัตราและ
ผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น โดยทุกอตัราส่วนมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัผลตอบแทน
หลกัทรพัย ์และพบว่าอตัราก าไรขัน้ต้น อตัราก าไรสุทธ ิอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละอตัรา
ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราจ่ายเงนิปนัผลในกลุ่มธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส ์
 วไิลวรรณ ภานุวศิทิธิแ์สง ได้ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้น
ของบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
พบว่า อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (CR) อตัราผลตอบแทนจากส่วนเจา้ของ (ROE) และอตัราการ
เจรญิเติบโตของยอดขาย (SG) มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักับอตัราผลตอบแทนของหุ้น
สามญัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ในส่วนของอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (DY) มคีวามสมัพนัธใ์น
ทิศทางตรงข้ามกับอัตราผลตอบแทนของหุ้นของบรษิัทอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ นอกจากนัน้ 
อตัราส่วนทางการเงนิอื่น คอื อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของ (DE) อตัราส่วนหมุนเวยีนของ
สนิทรพัยร์วม (TAT) อตัราราคาหุน้ต่อมลูค่าหุน้ทางบญัช ี(PBV) อตัรามลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคา
ตลาด (MC) ไม่มคีวามสมัพนัธ์กับอัตราผลตอบแทนของหุ้นของบรษิัทที่จดทะเบียนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่มในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 
 สมชยั แสงสริ ิไดศ้กึษาเรื่องต้นทุนและความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั การบนิไทย 
จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ผลการศึกษาตัวแปรด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ประกอบดว้ย ค่าน ้ามนัเครือ่งบนิ ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการบนิ ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร ค่าเสื่อมราคา ค่า
สินค้าและพัสดุใช้ไป ค่าเช่าเครื่องบินและค่าอะไหล่ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายด้าน
ประกนัภยั ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่นๆ มผีลต่อการวเิคราะห์ต้นทุน
ในการด าเนินงาน โดยรวมถงึ สดัส่วนของค่าใช้จ่ายและรายการต่อปี ต้นทุนรวมต่อปี ต้นทุนเฉลี่ย
ต่อปี ตน้ทุนเพิม่ และตน้ทุนค่าเสยีโอกาสต่อปี พบว่า ต้นทุนแปรผนัรวมมสีดัส่วนสูงกว่าต้นทุนคงที่
รวม ต้นทุนรวม ต้นทุนเพิม่ ต้นทุนเฉลี่ยและต้นทุนค่าเสยีโอกาส มจี านวนเพิม่ขึน้ทุกปี โดยต้นทุน
รวม ตน้ทุนเฉลีย่มคี่าสูงสุดในปี 2551 
 ผลการวเิคราะหค์วามสามารถในการท าก าไร จากอตัราส่วน 4 อตัรา คอือตัราผลตอบแทน
จากสินทรพัย์ อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ และอตัรา
ผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ โดยมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากก าไร
สุทธสิูงสุดในปี 2546 ส่วนอตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงานและอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อื
หุ้นสูงสุดในปี 2545 โดยมคีวามสอดคล้องกัน จงึสรุปว่าบรษิัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
สามารถท าก าไรจากการประกอบกจิการตัง้แต่ปี 2545 - 2550 แต่ประสบกบัสภาวะการขาดทุนในปี 
2551 
 พทัธ์ธรีตา ห้วยหงส์อง ได้ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ของอตัราส่วนความสามารถในการท า
ก าไรและอตัราส่วนประสทิธภิาพในการด าเนินงานกบัผลตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยห์มวดบรหิาร (การแพทย)์ พบว่า อตัราก าไรขัน้ต้น มคีวามสมัพนัธก์บัผลตอบแทน
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ผู้บรหิาร โดยความสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั ในส่วนอตัราก าไรจากการด าเนินงาน และอตัรา
ก าไรสุทธ ิไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนผู้บรหิาร นอกจากนัน้อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์
และผลตอบแทนจากส่วนของผู้เป็นเจ้าของ มคีวามสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนผู้บรหิารไปในทศิทาง
เดยีวกนั 
 แก้วมณี อุหริมัย ์ไดศ้กึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัผลตอบแทน
ทีค่าดหมายของบรษิทัทีจ่ะทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET 100) พบว่า  

1.อัตราส่วนเงนิทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนเงนิทุนหมุนเวียนเรว็ไม่มคีวามสมัพนัธ์กับ
ผลตอบแทนทีค่าดหมายของบรษิทัฯ  

2. อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี้ ระยะเวลาในการเก็บหนี้อตัราการหมุนเวยีนของสนิค้า
คงเหลอื ระยะเวลาในการขายสนิคา้ อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยถ์าวร และอตัราการหมุนเวยีนของ
สนิทรพัยร์วม ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัผลตอบแทนทีค่าดหมายของบรษิทัฯ  

3. อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อสนิทรพัยร์วม อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น และ
อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนที่คาดหมายของ
บรษิทัฯ 

4. อตัราก าไรขัน้ต้น อตัราก าไรจากการด าเนินงาน อตัราก าไรสุทธ ิอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถ้อืหุน้ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัผลตอบแทนทีค่าดหมายของบรษิทัฯ 

5. อตัราก าไรต่อหุน้ อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัผลตอบแทน
ทีค่าดหมายของบรษิทัฯ 
 สุทธิพงศ์ แพรกม่วง ได้ศึกษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น 
อตัราส่วนมูลค่าหุ้นทางบญัชต่ีอหุ้น และอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทนในการอธบิายผลตอบแทน
ของหลักทรพัย์ในกลุ่มธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย พบว่า 
อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์บริษัท
หลกัทรพัยท์ี่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในส่วนอตัราส่วนมูลค่าหุ้นทางบญัชี
ต่อหุ้น มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อผลตอบแทนของหลกัทรพัย์บรษิัทหลกัทรพัย์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัผลตอบแทน
ของหลกัทรพัยบ์รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ตำรำงสรปุงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
ตารางที ่2.1 ตารางสรุปงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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กรอบแนวคิดงำนวิจยั 
 

 ตวัแปรต้น 
 
- อตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) 
- อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) 
- อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) 
- อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 
-อตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ 
จ่ายและภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) 
- อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 

ตวัแปรตาม 
 

- อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน  
(Dividend Yield) 
- อตัราการจ่ายเงนิปนัผล  
(Dividend Payout Ratio) 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 

 
 ในการศกึษาเรื่อง “การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราก าไรและเงนิปนัผลจ่ายของ
บรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD” ผู้วจิยัได้ท า
การทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ รวมถึงเอกสารเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคดิ 
สมมตฐิาน และระเบยีบวธิวีจิยั ทีจ่ะช่วยใหท้ าการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหจ์นไดผ้ลงานศกึษาวจิยัทีม่ ี
คุณภาพ โดยวธิดี าเนินการวจิยัจะมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 ประชากรทีต่้องการศกึษา คอืบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีอ่ยู่
ในกลุ่ม SETHD จ านวน 30 บรษิทัโดยอ้างองิจากขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์ณ. วนัที ่17 มถุินายน 
พ.ศ.2559 โดยมกีารค านวณจากผลประกอบการทัง้สิ้นจ านวน 4 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 - 2558 
เพื่อให้ได้ขอ้มูลในการวดัตวัแปรอย่างครบถ้วนและสามารถเปรยีบเทยีบผลการประมวลได้ โดยมี
รายละเอยีดของกลุ่มประชากรดงันี้ 
 

NO SYMBOL SETHD Company Sector 
1 AMATA AMATA CORPORATION PCL. Property Development 
2 ANAN ANACA DEVELOPMENT PCL. Property Development 

3 AP AP (THAILAND) PCL. Property Development 
4 BBL BANGKOK BANK PCL. Banking 
5 JCHI BJC HEAY INDUSTRIES PCL. Construction Section 
6 BLAND BANGKOK LAND PCL. Property Development 
7 CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PCL. Food and Beverage 
8 DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL. Electronic Component 
9 EGCO ELECTRICITY GENERATING PCL. Energy & Utilities 
10 GLOW GLOW ENERGY PCL. Energy & Utilities 
11 HANA HANA MICROELECTRONICS PCL. Electronic Components 
12 KKP KIATNAKIN BANK PCL. Banking 
13 KTB KUNG THAI BANK PCL. Banking 
14 KTC KRUNGTHAI CARD PCL. Finance and Securities 
15 LPN L.P.N. DEVELOPMENT PCL. Property Development 
16 PS PRUKSA REAL EXTATE PCL. Property Development 
17 PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PCL. Petrochemicals & Chemicals 
18 QH QUALITY HOUSES PCL. Property Development 
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NO SYMBOL SETHD Company Sector 
19 SAMART SAMART CORPORATION PCL. Information & Communication Technology 
20 SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PCL. Banking 
21 SCC THE SIAM CEMET PCL. Construction Materials 
22 SIRI SANSIRI PCL. Property Development 
23 SPALI SUPALAI PCL. Property Development 
24 STPI STP&I PCL. Construction Services 
25 TASCO TIPCO ASPHALT PCL. Banking 
26 TCAP THANACHART CAPITAL PCL. Banking 
27 TISCO TISCO FINANCIAL GROUP PCL. Construction Services 
28 TTCL TTCL PCL. Construction Service 
29 TU THAI UNION GROUP PCL. Food and Beverage 
30 TVO THAI VEGETABLE OIL PCL. Food and Beverage 

ภาพที ่ 4 รายชื่อของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2559) 
 
แหล่งข้อมลูท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 ในการศกึษาครัง้นี้ใช้ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) โดยการเกบ็ขอ้มูลจากงบการเงนิ
และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ในกลุ่ม SETHD 
จ านวน 30 บรษิทั ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2555 - 2558 โดยน าขอ้มลูมาวเิคราะหแ์ละพจิารณาการตวัเลขในงบ
การเงนิทีม่ผีลต่อความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัต่างๆ 

 
ตวัแปรในกำรวิจยั 

การศกึษาเรื่อง “การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างอตัราก าไรและเงนิปนัผลจ่ายของบรษิทั
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD” โดยมตีวัแปรดงันี้ 
 1. ตวัแปรต้น (Independent Variable) คอืตวัแปรทีค่าดว่าจะมอีทิธพิลต่อการจ่ายเงนิปนั
ผลของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 30 บรษิทั โดยมรีายละเอยีด
ของตวัแปรตน้ดงันี้  
  1.1 อตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) 
  1.2 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) 
  1.3 อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) 
  1.4 อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 
  1.5 อตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้ 
   (EBIT Growth) 
   1.6 อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 
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2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) และ
อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) จ านวน 30 บรษิทั 

 
สมมตุฐำนกำรวิจยั 
 ผูศ้กึษาไดก้ าหนดสมมุตฐิานในการศกึษา คอื ปจัจยัดา้นต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งจะส่งผลกระทบ
ต่อการเงนิปนัผลจ่ายของบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะสามารถ
แยกยอ่ยตามปจัจยัดา้นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
1. ปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) 

H0: ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) ไมส่่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน 
(Dividend Yield) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน 
(Dividend Yield) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA)  
H0: ปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วน      

เงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์       
แห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัด้านอัตราตอบแทนจากสินทรพัย์รวม (ROA) ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วน               
เงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์        
แห่งประเทศไทย 

3. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) 
H0: ปจัจยัด้านอัตราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วน            

เงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์       
แห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัด้านอัตราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วน                    
เงินปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์             
แห่งประเทศไทย 

4. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin)  
H0: ปจัจยัด้านอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงนิปนั

ผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
H1: ปจัจยัด้านอัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วน                     

เงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
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5. ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) 

H0: ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้และภาษเีงนิได้ (EBIT 
Growth) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิทั   
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้และภาษเีงนิได้ (EBIT 
Growth) ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิัท       
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6.  ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT)  
H0: ปจัจยัด้านอัตราหมุนเวยีนของสินทรพัย์รวม (TAT) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วน         

เงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์      
แห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัด้านอัตราหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม (TAT) ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วน               
เงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์        
แห่งประเทศไทย 

7.  ปจัจยัอตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) 
H0: ปจัจยัด้านอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่าย      

เงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) ของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์        
แห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัด้านอัตราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่าย         
เงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) ของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์       
แห่งประเทศไทย 

8.  ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 
H0: ปจัจยัด้านอตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่าย           

เงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) ของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์       
แห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิปนัผล 
(Dividend Payout Ratio) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

9.  ปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) 
H0: ปจัจยัด้านอตัราตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิปนัผล 

(Dividend Payout Ratio) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
H1: ปจัจยัด้านอตัราตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่ายเงนิปนัผล 

(Dividend Payout Ratio) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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10. ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA)  
H0: ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่าย   

เงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) ของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์       
แห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่าย      
เงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) ของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 
11. ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) 

H0: ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้และภาษเีงนิได ้ (EBIT 
Growth) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิปนัผล อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend 
Payout Ratio) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

H : ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้และภาษเีงนิได ้ (EBIT 
Growth) ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) ของบรษิทัที่
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

12. ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT)  
H0: ปจัจยัด้านอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัย์รวม (TAT) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่าย     

เงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) ของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์       
แห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัด้านอตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม (TAT) ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่าย         
เงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) ของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์       
แห่งประเทศไทย 

 
กำรวิเครำะหข้์อมูล 

ผูศ้กึษาจะเลอืกใชห้ลกัสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) และหลกัสถติเิชงิอนุมาน 
(Inferential Statistics) มาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูซึง่สามารถแบ่งออกไดด้งันี้ 
  1.หลกัสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) จะน าเสนอขอ้มูลในรูปของการแจก
แจงค่าความถี่ (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ดว้ยขอ้มูลของสถานะ
ทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อ้งการศกึษา 
  2. หลกัสถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) จะน ามาใชใ้นการวเิคราะหห์าความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามของงานศกึษา โดยผูศ้กึษาไดเ้ลอืกใชก้ารวเิคราะหส์มการพยากรณ์
แบบถดถอยพหุคูณเชงิเสน้ (Multiple Linear Regression) มาอธบิายผลของตวัแปรต้นในดา้นต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ อตัราตอบแทนผู้ถอืหุน้ (ROE) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) อตัราก าไรขัน้ต้น 
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(Gross Profit Margin) อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) อตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกั
ดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) ทีม่ต่ีอเงนิปนัผล
จา่ยของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 



 
 

บทท่ี 4 
ผลกำรวิเครำะหข้์อมูล 

 
 การศกึษาเรื่อง “การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างอตัราก าไรและเงนิปนัผลจ่ายของบรษิทั
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD” โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาอัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม (ROA) อัตรา
หมุนเวยีนของสนิทรพัย์รวม อตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได ้
(EBIT Growth) อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) อตัรา
หมุนเวยีนของสนิทรพัย์รวม (TAT) ที่ส่งผลต่อเงนิปนัผลจ่ายของบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์High Dividend และเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
อตัราก าไรและเงนิปนัผลจ่ายของบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม
หลกัทรพัย ์High Dividend 
 โดยประชากรทีต่อ้งการศกึษา คอืบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่
อยู่ในกลุ่ม SETHD จ านวน 30 บริษัทโดยอ้างอิงจากข้อมูลของตลาดหลักทรพัย์ ณ. วันที่ 17 
มถุินายน พ.ศ. 2559 จ านวนแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจยัในการศึกษาครัง้นี้ใช้ข้อมูลทุติยภูม ิ
(Secondary Data) โดยการเกบ็ขอ้มูลจากงบการเงนิและหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทัที่
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุ่ม SETHD ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2555-2558 จ านวนทัง้สิน้ 120 ขอ้มูล 
โดยน าขอ้มลูมาวเิคราะหแ์ละพจิารณาการตวัเลขในงบการเงนิทีม่ผีลต่อความสามารถในการท าก าไร
ของบรษิัทต่างๆ เพื่อให้ได้ขอ้มูลในการวดัตวัแปรอย่างครบถ้วนและสามารถเปรยีบเทยีบผลการ
ประมวลได้ การวเิคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาจะเลอืกใช้หลกัสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 
และหลกัสถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) มาใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลซึ่งสามารถสรุปผล
การศกึษาไดด้งันี้ 



40 
 

 ดงัตารางนี้สามารถอธบิายผลปจัจยัต่างๆของของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2555ไดด้งันี้ 
 1. ปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ (ROE) มคี่าอยู่ระหว่าง 0.19 - 62.38 โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 16.54 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 11.25 
 2. ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) มคี่าอยู่ระหว่าง 1.12 - 40.83 โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 10.43 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.50 
 3. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) มคี่าอยู่ระหว่าง 7.47 - 84.50 โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 30.95 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 17.01 
 4. ปจัจยัด้านอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) มคี่าอยู่ระหว่าง 1.92 - 44.26 โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 14.44 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.59 
 5. ปจัจยัด้านอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได้ (EBIT 
Growth) มคี่าอยู่ระหว่าง -52.41 - 378.83 โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 15.89 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 72.47 
 6. ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) มคี่าอยู่ระหว่าง 5.05 - 256.83 โดย
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 67.14 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 61.18 
 7. ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ค่าอยู่ระหว่าง 2.34 - 44.31 โดย
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 6.02 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.35 
 8. ปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) มคี่าอยู่ระหว่าง 2.56 - 277.78 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 58.23 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 46.12 
 
ตารางที่ 4.1 ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจยัต่างๆของบรษิัทที ่          
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2555 

ปจัจยั    ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ S.D. 

อตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) 0.19 62.38 16.54 11.25 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) 1.12 40.83 10.43 8.50 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) 7.47 84.50 30.95 17.01 

อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 1.92 44.26 14.44 8.59 
อตัราเตบิโตจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย
และภาษีเงนิได ้(EBIT Growth) 

-52.41 378.83 15.89 72.47 

อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 5.05 256.83 67.14 61.18 

อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) 2.34 44.31 6.02 7.35 

อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) 2.56 277.78 58.23 46.12 
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 ดงัตารางนี้สามารถอธบิายผลปจัจยัต่าง ๆ ของของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ไดด้งันี้ 
 1. ปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ (ROE) มคี่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 37.65 โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 16.80 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.42 
 2. ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) มคี่าอยู่ระหว่าง 1.23 - 24.57 โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 9.57 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.49 
 3. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) มคี่าอยู่ระหว่าง 4.38 - 83.10 โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 30.52 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 18.26 
 4. ปจัจยัด้านอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) มคี่าอยู่ระหว่าง 2.32 - 32.16 โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 14.61 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.76 
 5. ปจัจยัด้านอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได้ (EBIT 
Growth) มคี่าอยูร่ะหว่าง -52.86 - 142.32 โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 73.90 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 69.77 
 6. ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) มคี่าอยู่ระหว่าง 5.04 - 305.37 โดย
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 73.90 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 69.77 
 7. ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) มคี่าอยู่ระหว่าง 1.52 - 41.24 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 6.14 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 9.17 
 8. ปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) มคี่าอยู่ระหว่าง 8.47 - 251.28 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 62.63 มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 47.59 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจยัต่างๆของบรษิัทที ่        
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2556 

ปจัจยั ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ S.D. 

อตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) 0.20 37.65 16.80 8.42 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม(ROA) 1.23 24.57 9.57 6.49 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) 4.38 83.10 30.52 18.26 

อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 2.32 32.16 14.61 8.76 
อตัราเตบิโตจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย
และภาษีเงนิได ้(EBIT Growth) 

-52.86 142.32 19.39 46.10 

อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 5.04 305.37 73.90 69.77 

อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) 1.52 41.24 6.14 9.17 

อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) 8.47 251.28 62.63 47.59 
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 ดงัตารางนี้สามารถอธบิายผลปจัจยัต่าง ๆ ของของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ไดด้งันี้ 
 1. ปจัจยัด้าน อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) มคี่าอยู่ระหว่าง 0.21-37.34 โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั16.95 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.67 
 2. ปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) มคี่าอยู่ระหว่าง 1.67 - 36.27 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 9.74 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.40 
 3. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) มคี่าอยู่ระหว่าง5.13 - 81.20 โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 31.40 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 18.71 
 4. ปจัจยัด้านอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) มคี่าอยู่ระหว่าง 1.75 - 32.08 โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 15.02 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 9.62 
 5. ปจัจยัด้านอตัราเติบโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได้ (EBIT 
Growth) มคี่าอยูร่ะหว่าง -59.76 - 509.88 โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 41.47 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 106.05 
 6. ปจัจยัด้านอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) มคี่าอยู่ระหว่าง 5.19 - 238.67   
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 68.66 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 55.48 
 7. ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) มคี่าอยู่ระหว่าง 0.08 - 37.92    
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 6.29 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.34 
 8. ปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) มคี่าอยู่ระหว่าง 2.49 - 345.56
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 53.61 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 58.68 
 
ตารางที่ 4.3 ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจยัต่างๆของบรษิัทที ่          
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2557 

ปจัจยั ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ S.D. 

อตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) 0.21 37.34 16.95 7.67 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม(ROA) 1.67 36.27 9.74 7.40 

อตัราก าไรขัน้ตน้(Gross Profit Margin) 5.13 81.20 31.40 18.71 

อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 1.75 32.08 15.02 9.62 
อตัราเตบิโตจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย
และภาษีเงนิได(้EBIT Growth) 

-59.76 509.88 41.47 106.05 

อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 5.19 238.67 68.66 55.48 

อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) 0.08 37.92 6.29 8.34 

อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) 2.49 345.56 53.61 58.68 
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 ดงัตารางนี้สามารถอธบิายผลปจัจยัต่าง ๆ ของของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2558 ไดด้งันี้ 
 1. ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) มคี่าอยู่ระหว่าง -11.96 - 4.40 โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 17.34 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 10.26 
 2. ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) มคี่าอยู่ระหว่าง 0.53 - 30.90 โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 10.10 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.63 
 3. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) มคี่าอยู่ระหว่าง 2.92 - 80.10 โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 30.41 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 18.03 
 4. ปจัจยัดา้น อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) มคี่าอยู่ระหว่าง -5.59 - 44.70 โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 14.22 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 10.83 
 5. ปจัจยัด้านอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได้ (EBIT 
Growth) มคี่าอยู่ระหว่าง -25.23 - 1588.54 โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 122.81 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 320.56 
 6. ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) มคี่าอยู่ระหว่าง 5.21 - 228.36 โดย
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 75.54 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 62.92 
 7. ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) มคี่าอยู่ระหว่าง 0.40 - 32.33 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.86 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.13 
 8. ปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) มคี่าอยู่ระหว่าง 1.88 - 81.08 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 43.14 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 17.19 
 
ตารางที ่4.4 ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัต่าง ๆ  ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2558 

ปจัจยั ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ S.D. 

อตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) -11.96 42.40 17.34 10.26 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม(ROA) 0.53 30.90 10.10 7.63 

อตัราก าไรขัน้ตน้(Gross Profit Margin) 2.92 80.10 30.41 18.03 

อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) -5.59 44.70 14.22 10.83 
อตัราเตบิโตจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย
และภาษีเงนิได(้EBIT Growth) 

-25.23 1588.54 122.81 320.56 

อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 5.21 228.36 72.54 62.92 

อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) 0.40 32.33 4.86 7.13 

อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) 1.88 81.08 43.14 17.19 
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 ดงัตารางนี้สามารถอธบิายผลค่าเฉลีย่ของปจัจยัต่าง ๆ   ของกลุ่มตวัอย่าง โดยการจดัเรยีงล าดบั
ที ่1 - 5 จากมากไปหาน้อย ไดด้งันี้ 
 1. ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) บรษิทั เอสทพี ีแอนด ์ไอ จ ากดั (มหาชน) มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 33.34 ล าดบัที่สอง บรษิทั ทปิโก้แอสฟลัท ์จ ากดั (มหาชน)มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
29.14 ล าดบัทีส่าม บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวีอ่นิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 28.03 ล าดบัทีส่ ี ่
บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 24.21 และล าดบัทีห่า้ บรษิทั แอล.พ.ีเอน็ ดเีวลลอป-
เมนท ์จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 24.16 
 2. ปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี่อนิดสัทร ีจ ากดั 
(มหาชน) มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากบั 27.26 ล าดบัทีส่องบรษิทั เอสทพี ีแอนด ์ไอ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 24.14 ล าดบัที่สาม บรษิทั แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 18.40 
ล าดบัที่สี ่บรษิทัน ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั17.36 ล าดบัที่หา้ บรษิทัเดลต้าอเีลค
โทรนิคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 15.87 
 3. ปจัจยัด้านอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)       
มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากบั 82.33 ล าดบัที่สอง บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีบกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 63.41 ล าดบัที่สาม บรษิทั ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 56.67ล าดบัที่สี ่
บรษิทั อมตะคอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 48.86 และล าดบัทีห่า้ บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั 
(มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 40.94 
 4. ปจัจยัด้านอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) บรษิทั บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน)           
มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 31.19 ล าดบัทีส่อง บรษิทั ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
29.99 ล าดบัทีส่าม ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ม ี ค่าเฉลีย่เท่ากบั 29.38 ล าดบัที่สี ่ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 25.72 และล าดบัทีห่า้ บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวีอ่นิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 24.32 
 5. ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) 
บรษิทั พทีทีโีกลบอล จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากบั 395.73 ล าดบัทีส่อง บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี่
อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 232.07 ล าดบัทีส่าม บรษิทั อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 155.08 ล าดบัทีส่ ี ่บรษิทั ทปิโก้แอสฟลัท ์จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
106.95 และล าดบัทีห่า้ บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 99.73 
 6. ปจัจยัด้านอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาขน)       
มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 243.20 ล าดบัที่สอง บรษิทั ทปิโก้แอสฟลัท์ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
225.58 ล าดบัทีส่าม บรษิทั พทีทีโีกลบอล จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 129.44 ล าดบัทีส่ ี ่บรษิทั ททีี
ซแีอล จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 120.80 และล าดบัทีห่า้ บรษิทั เดลต้าอเีลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 117.13 
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 7. ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 38.95 ล าดบัที่สอง บรษิทั ทปิโก้แอสฟลัท์ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
25.73 ล าดบัทีส่าม บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวีอ่นิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 8.21 ล าดบัทีส่ ี ่บรษิทั 
TVO มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 6.46 และล าดบัทีห่า้ บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 5.98 
 8. ปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) บรษิทั อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากบั 183.30 ล าดบัทีส่อง ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 112.67 ล าดบัที่สาม บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 82.53 ล าดบัที่สี ่
บรษิทั ไทยยูเนียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 24.274.06 และล าดบัที่ห้า บรษิทั คลอลติี้
เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 72.81 
 
ตารางที ่4.5 ค่าเฉลีย่ของปจัจยัต่าง ๆ ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถงึปี พ.ศ. 2558 แยกตามบรษิทัต่าง ๆ 

รายชื่อ    ROE ROA    GPM   NPM    EGB     TAT      DY     DPR 
AMATA 18.16 12.44 48.86 22.67 17.05 17.05 30.41 21.23 
ANAN 9.71 8.24 36.59 6.61 155.08 61.20 1.31 4.85 
AP 17.12 9.96 34.16 11.58 9.84 61.31 4.20 3.85 
BBL 1.77 1.70 30.03 25.72 6.36 5.12 3.58    112.67 

BJCHI 28.03 27.26 31.62 24.32 232.07 114.06 8.21 60.01 
BLAND 5.97 5.88 41.21 31.19 39.09 10.82 3.13 42.16 
CPF 11.92 7.83 12.19 2.91 15.90 106.74 3.19 49.25 

DELTA 4.50 15.87 26.71 12.62 27.27 117.13 4.00 62.84 
EGCO 11.03 9.42 36.07 29.93 20.48 17.88 4.02 48.40 
GLOW 18.35 10.36 19.36 11.25 28.87 54.53 3.29 66.31 
HANA 02.00 12.41 12.34 11.45 14.08 98.37 4.97 62.41 
KKP 10.38 1.77 31.36 17.29 9.38 8.29 5.32 60.30 
KTC 14.95 1.51 56.67 21.64 13.66 5.36 4.05 37.86 
KTB 19.87 3.29 82.23 10.59 99.73 22.90 2.42 40.36 
LPN 24.16 18.40 32.11 15.67 4.02 82.53 4.34 54.28 
PS 23.80 14.56 14.91 14.91 25.34 67.37 2.84 37.03 
QH 17.60 8.97 31.79 15.14 62.58 43.53 3.16 72.81 

SAMART 21.08 10.03 22.51 5.82 -6.50 84.00 3.88 54.84 
SCB 19.40 2.45 55.54 29.99 6.16 6.19 3.24 37.86 
SCC 21.03 11.21 16.99 7.56 24.54 104.03 2.94 48.46 
SIRI 16.20 7.73 32.01 9.32 23.89 52.33 5.98 43.36 

SIPALI 24.21 15.55 40.94 22.59 12.66 46.35 4.13 40.03 
STPI 33.34 24.14 32.81 26.38 84.14 73.38 2.18 50.56 

TASCO 29.14 15.52 8.16 5.06 106.95 225.58 25.73 26.51 
TCAP 13.71 1.42 32.22 9.72 5.73 6.30 38.59 32.69 
TISCO 18.85 1.72 63.41 17.32 2.28 7.66 4.90 41.51 
TTCL 16.39 6.42 8.62 3.30 11.29 120.80 2.37 64.22 
TU 11.69 7.45 14.80 3.79 9.53 110.00 2.36 74.06 
TVO 23.24 17.36 10.32 5.95 39.54 243.20 6.46 82.53 

ค่าเฉลี่ยรวม 16.91 9.96 30.82 14.57 49.89 70.56 5.83 54.40 
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 ดงัตารางนี้สามารถอธิบายผลค่าเฉลี่ยของปจัจยัต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างของบรษิัทที ่   
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2555 
ถงึปี พ.ศ. 2558 โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งันี้ 
 1.ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) ของปี พ.ศ. 2558 มคี่าสูงสุดเท่ากบั 17.34 
ล าดบัที่สองปี พ.ศ. 2557 มคี่าเท่ากบั 16.95 ล าดบัทีส่ามปี พ.ศ. 2556 มคี่าเท่ากบั 16.80 และ
ล าดบัสุดทา้ยปี พ.ศ. 2555 มคี่าเท่ากบั 16.54 
 2.ปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) ของปี พ.ศ. 2555 มคี่าสูงสุด
เท่ากบั 10.43 ล าดบัทีส่องปี พ.ศ. 2558 มคี่าเท่ากบั 10.09 ล าดบัทีส่ามปี พ.ศ. 2557 มคี่าเท่ากบั 
9.74 และล าดบัสุดทา้ยปี พ.ศ. 2556 มคี่าเท่ากบั 9.57 
 3.ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ของปี พ.ศ. 2557 มคี่าสูงสุดเท่ากบั 
31.41 ล าดบัทีส่องปี พ.ศ. 2555 มคี่าเท่ากบั 30.95 ล าดบัทีส่ามปี พ.ศ. 2556 มคี่าเท่ากบั 30.52 
และล าดบัสุดทา้ยปี พ.ศ. 2558 มคี่าเท่ากบั 30.41 
 4. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) ของปี พ.ศ. 2557 มคี่าสูงสุดเท่ากบั 
15.20 ล าดบัสองปี พ.ศ. 2556 มคี่าเท่ากบั 14.61 ล าดบัสามปี พ.ศ. 2555 มคี่าเท่ากบั 14.44 และ
ล าดบัสุดทา้ยปี พ.ศ. 2558 มคี่าเท่ากบั 14.22 
 5. ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและภาษเีงนิได้ (EBIT 
Growth) ของปี พ.ศ. 2558 มคี่าสูงสุดเท่ากบั 122.81 ล าดบัสองปี พ.ศ. 2557 มคี่าเท่ากบั 41.47 
ล าดบัสามปี พ.ศ. 2556 มคี่าเท่ากบั 19.39 และล าดบัสุดทา้ยปี พ.ศ. 2555 มคี่าเท่ากบั 15.89 
 6. ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) ของปี พ.ศ. 2556 มคี่าสูงสุดเท่ากบั 
73.90 ล าดบัสองปี พ.ศ. 2558 มคี่าเท่ากบั 72.54 ล าดบัสามปี พ.ศ. 2555 มคี่าเท่ากบั 67.14 และ
ล าดบัสุดทา้ยปี พ.ศ. 2557 มคี่าเท่ากบั 68.66 
 7. ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของปี พ.ศ. 2557 มคี่าสูงสุด
เท่ากบั 6.29 ล าดบัสองปี พ.ศ. 2556 มคี่าเท่ากบั 6.14 ล าดบัสามปี พ.ศ. 2555 มคี่าเท่ากบั 6.02 
และล าดบัสุดทา้ยปี พ.ศ. 2558 มคี่าเท่ากบั 4.86 
 8. ปจัจยัด้านอตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) ของปี พ.ศ. 2556 มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 62.63 ล าดบัสองปี พ.ศ. 2555 มคี่าเท่ากบั 58.23 ล าดบัสามปี พ.ศ. 2557 มคี่า
เท่ากบั 53.61 และล าดบัสุดทา้ยปี พ.ศ. 2558 มคี่าเท่ากบั 43.14 
 นอกจากน้ีสามารถอธบิายผลไดว้่า ค่าเฉลีย่รวมของกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัปจัจยัดา้นอตัรา
ผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น (ROE) ของกลุ่มตวัอย่างมเีท่ากบั 16.91 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยร์วม (ROA) มคี่าเท่ากบั 16.91 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) มคี่า
เท่ากบั 20.82 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) มคี่าเท่ากบั 14.57 ปจัจยัดา้นอตัรา
เตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) มคี่าเท่ากบั 14.57
ปจัจยัด้านอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัย์รวม (TAT) มคี่าเท่ากบั 70.56 ปจัจยัด้านอตัราส่วน     
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เงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) มคี่าเท่ากบั 5.83 และปจัจยัด้านอตัราการจ่ายเงนิปนัผล 
(Dividend Payout Ratio) มคี่าเท่ากบั 54.40 
 
ตารางที ่4.6 ค่าเฉลีย่ของปจัจยัต่าง ๆ ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถงึปี พ.ศ.2558 

รายชือ่    ROE ROA  GPM  NPM   EBG  TAT    DY   DPR 
2555 16.54 10.43 30.95 14.44 15.89 67.14 6.02 58.23 
2556 16.80 9.57 30.52 14.61 19.39 73.90 6.14 62.63 
2557 16.95 9.74 31.40 15.20 41.47 68.66 6.29 53.61 
2558 17.34 10.09 30.41 14.22 122.81 72.54 4.86 43.14 

ค่าเฉลีย่รวม 16.91 9.96 30.82 14.57 49.89 70.56 5.83    54.40 

 
 ในการศกึษาผลการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรนัน้จะเป็นการเปรยีบเทยีบค่า 
p-value ว่ามคี่ามากหรอืน้อยกว่าค่านัยส าคญัทีก่ าหนดขึน้ในการวเิคราะห ์ซึง่ถ้าค่า p-value มคี่า
มากกว่าจะยอมรบัสมมตฐิานหลกัของการวเิคราะหค์วามสมัพนัธแ์ละถ้าค่า p-value มคี่าน้อยกว่าจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกัของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ซึ่งในการวิเคราะห์ครัง้นี้ได้ก าหนดให้ค่า
นัยส าคัญในการวิเคราะห์เท่ากับ 0.05 ท าให้สามารถก าหนดสมมติฐานของการวิเคราะห์หา
ความสมัพนัธม์ลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 
 สมมตฐิานหลกั (H0): ตวัแปรทัง้สองตวัแปรไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
 สมมตฐิานรอง (H1): ตวัแปรทัง้สองตวัแปรมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
 ดงัตารางนี้สามารถอธบิายผลไดด้งันี้ 
 1.ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) มคี่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึง่มี
ค่าน้อยกว่าค่านัยส าคญัทกี าหนดไว้ที่ 0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลางในทศิทาง
เดยีวกนั (0.608) กบัปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 
 2. ปจัจยัด้านอตัราก าไรสุทธ ิ(NPM) มคี่า p-value เท่ากบั 0.010 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าค่า
นัยส าคญัทกี าหนดไวท้ี่ 0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั (0.192) กบั
ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 3. ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้(EBG) มี
ค่า p-value เท่ากบั 0.010 ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่านัยส าคญัทกี าหนดไวท้ี ่0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธ์
ระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั (0.236) กบัปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (ROE) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 4. ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) มคี่า p-value เท่ากบั 0.010 ซึง่มคี่า
น้อยกว่าค่านัยส าคญัทกี าหนดไว้ที่ 0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั 
(0.24) กบัปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.7 ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) และปจัจยัดา้นต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 
(ROE) 

ROE ROA GPM NPM EBG TAT DY DPR 

Pearson Correlation 1 0.608* 0.1 0.192* 0.236* 0.24* -0.06 -0.09 
Sig. (2-tailed) - 0.000 0.300 0.040 0.010 0.010 0.526 0.353 

* Correlation is significant at 0.05 level (2-tailed) 
 
 ดงัตารางนี้สามารถอธบิายผลไดด้งันี้ 
 1. ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) มคี่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อย
กว่าค่านัยส าคญัทกี าหนดไวท้ี่ 0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั 
(0.608) กบัปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 2. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (GPM) มคี่า p-value เท่ากบั 0.010 ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่า
นัยส าคญัทกี าหนดไวท้ี่ 0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากในทศิทางตรงกนัขา้ม (-0.251) 
กบัปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 3. ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและภาษเีงนิได ้(EBG) 
มีค่า p-value เท่ากับ 0.010 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทีก าหนดไว้ที่  0.05 ดังนั ้นจึงมี
ความสัมพันธ์ระดับต ่ ามากในทิศทางเดียวกัน (0.240) กับปจัจัยด้านอัตราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยร์วม (ROA) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 4. ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) มคี่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึง่มี
ค่าน้อยกว่าค่านัยส าคญัทกี าหนดไว้ที่ 0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลางในทศิทาง
เดยีวกนั (0.500) กบัปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 
 
 



49 
 

ตารางที่ 4.8 ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้าน อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) และ
ปจัจยัด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม
หลกัทรพัย ์SETHD 

อตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยร์วม (ROA) 

ROE ROA GPM NPM EBG TAT DY DPR 

Pearson Correlation 0.608* 1 -0.251* 0.140 0.240* 0.500* -0.180 -0.000 
Sig. (2-tailed) 0.000 - 0.010 0.120 0.010 0.000 0.057 0.986 

* Correlation is significant at 0.05 level (2-tailed)  
 
 ดงัตารางนี้สามารถอธบิายผลไดด้งันี้ 
 1. ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) มคี่า p-value เท่ากบั 0.010 ซึง่
มคี่าน้อยกว่าค่านัยส าคญัทกี าหนดไวท้ี่ 0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากในทศิทางตรง
ขา้ม (-0.251) กบัปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (GPM) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(NPM) มคี่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าค่า
นัยส าคญัทกี าหนดไวท้ี่ 0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั (0.514) 
กบัปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ตน้ (GPM) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 3. ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนสนิทรพัยร์วม (TAT) มคี่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึ่งมคี่า
น้อยกว่าค่านัยส าคญัทกี าหนดไวท้ี่ 0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลางในทศิทางตรง
ขา้ม (-0.670) กบัปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (GPM) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.9 ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้น อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) และปจัจยั
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม
หลกัทรพัย ์SETHD 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross 
Profit Margin) 

ROE ROA GPM NPM EBG TAT DY DPR 

Pearson Correlation 0.1.00 0.251* 1 0.514* -0.100 -0.670* -0.130 -0.130 
Sig. (2-tailed) 0.300 0.010 - 0.000 0.550 0.000 0.149 0.179 

* Correlation is significant at 0.05 level (2-tailed) 
 
 ดงัตารางนี้สามารถอธบิายผลไดด้งันี้ 
 1. ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) มคี่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อย
กว่าค่านัยส าคัญทีก าหนดไว้ที่ 0.05 ดังนัน้จงึมคีวามสมัพนัธ์ระดับต ่ามากในทิศทางเดียวกัน 
(0.192) กบัปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(NPM) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 2. ปจัจยัด้านอัตราก าไรขัน้ (GPM) มคี่า p-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าค่า
นัยส าคญัทกี าหนดไวท้ี่ 0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั (0.540) 
กบัปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(NPM) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 3. ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) มคี่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึง่มี
ค่าน้อยกว่าค่านัยส าคญัทกี าหนดไวท้ี่ 0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางในทศิทางตรง
ขา้ม (-0.530) กบัปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(NPM) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 4. ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (DY) มคี่า p-value เท่ากบั 0.025 ซึง่มคี่าน้อย
กว่าค่านัยส าคญัทีก าหนดไว้ที่ 0.05 ดังนัน้จึงมคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่ามากในทิศทางตรงข้าม       
(-0.210) กบัปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(NPM) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.10 ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้น อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) และปจัจยัดา้น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์
SETHD 

อตัราก าไรสุทธ ิ
(Net Profit Margin) 

ROE ROA GPM NPM EBG TAT DY DPR 

Pearson Correlation 0.192* 0.140 0.540* 1 -0.000 -0.530* -0.21* -0.080 
Sig. (2-tailed) 0.000 0.120 0.000 - 0.910 0.000 0.025 0.397 

* Correlation is significant at 0.05 level (2-tailed) 
 
 ดงัตารางนี้สามารถอธบิายผลไดด้งันี้ 
 1. ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) มคี่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อย
กว่าค่านัยส าคญัทกี าหนดไว้ที่ 0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั 
(0.236) กบัปจัจยัด้านอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได้ (EBIT 
Growth) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2. ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) มคี่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึง่
มคี่าน้อยกว่าค่านัยส าคญัทีก าหนดไว้ที่ 0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่ามากในทิศทาง
เดยีวกนั (0.240) กบัปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้
(EBIT Growth) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.11 ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้าน อตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ย
จ่ายและภาษีเงนิได้ (EBIT Growth) และปจัจยัด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งของบรษิทัที่จดทะเบยีน     
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 

อตัราเตบิโตจากการ
ด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ย

จ่ายและภาษเีงนิได ้ 
(EBIT Growth) 

ROE ROA GPM NPM EBG TAT DY DPR 

Pearson Correlation 0.236* 0.240* -0.060 -0.010 1 0.150 -0.090 -0.080 
Sig. (2-tailed) 0.000 0.010 0.550 0.910 - 0.120 0.355 0.403 

* Correlation is significant at 0.05 level (2-tailed) 
 
 ดงัตารางนี้สามารถอธบิายผลไดด้งันี้ 
 1.ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) มคี่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อย
กว่าค่านัยส าคัญทีก าหนดไว้ที่ 0.05 ดังนัน้จงึมคีวามสมัพนัธ์ระดับต ่ามากในทิศทางเดียวกัน 
(0.238) กบัปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 
 2. ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) มคี่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึง่
มคี่าน้อยกว่าค่านัยส าคญัทกี าหนดไวท้ี่ 0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลางในทศิทาง
เดยีวกนั (0.503) กบัปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
 3. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) มคี่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่า
น้อยกว่าค่านัยส าคญัทกี าหนดไวท้ี่ 0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลางในทศิทางตรง
ขา้ม (-0.665) กบัปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
 4. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) มคี่า p-value เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่า
น้อยกว่าค่านัยส าคญัทกี าหนดไวท้ี่ 0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลางในทศิทางตรง
ขา้ม (-0.534) กบัปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.12 ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้น อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) และปจัจยั
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม
หลกัทรพัย ์SETHD 

Total Asset Turnover ROE ROA GPM NPM EBG TAT DY DPR 
Pearson Correlation 0.238* 0.503* -0.665* -0.534* 0.150 1 0.123 0.066 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.120 - 0.185 0.477 

* Correlation is significant at 0.05 level (2-tailed) 
 
 ดงัตารางนี้สามารถอธบิายผลไดว้่าปจัจยัด้าน อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) มคี่า  
p-value เท่ากบั 0.030 ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่านัยส าคญัทกี าหนดไวท้ี่ 0.05 ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธ์
ระดบัต ่ามากในทศิทางตรงขา้ม (-0.2068) กบัปจัจยัด้านอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend 
Yield) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.13 ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้าน อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) 
และปจัจยัด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใน
กลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 
อตัราส่วนเงนิปผัลตอบแทน 

(Dividend Yield) 
ROE ROA GPM NPM EBG TAT DY DPR 

Pearson Correlation -0.1.000 -0.200 -0.130 -0.2068* -0.100 0.130 1.000 -0.130 
Sig. (2-tailed) 0.500 0.060 0.150 0.030 0.360 0.190 - 0.173 

* Correlation is significant at 0.05 level (2-tailed) 
 
 ดงัตารางนี้สามารถอธิบายผลได้ว่าไม่ปจัจยัใด ๆ เลย ที่มคีวามสมัพนัธ์กับปจัจยัด้าน 
อตัราการจา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 ตารางที่ 4.14 ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้าน อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout 
Ratio) และปจัจยัดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใน
กลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 

 อตัราการจ่ายเงนิปนัผล 
(Dividend Payout Ratio) 

ROE ROA GPM NPM EBG TAT DY DPR 

Pearson Correlation -0.1.00 -0.000 -0.130 -0.080 -0.100 0.070 -0.130 1.000 
Sig. (2-tailed) 0.400 0.990 0.180 0.400 0.400 0.480 0.173 - 

* Correlation is significant at 0.05 level (2-tailed) 
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ดงัตารางนี้ สามารถแปรผลความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน 
(Dividend Yield) กบัปจัจยัดา้นต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHDโดยวเิคราะหจ์ากค่า Sig. (1-tailed) ไดด้งันี้ 

1. ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) มคีวามสมัพนัธ ์กบัปจัจยัดา้น
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) และปจัจยัด้านอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 
(Sig.1-tailed มคี่าน้อยกว่า 0.05) 

2. ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยั
ดา้น อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) ปจัจยัด้านอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ปจัจยั
ดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) และปจัจยั
ดา้น Total Asset Turnover (Sig. 1-tailed มคี่ามากกว่า 0.05) 
 
ตารางที ่4.15ค่าสหสมัพนัธ ์(Correlation) ระหว่างปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend 
Yield) กบัปจัจยัดา้นต่าง ที่เกี่ยวขอ้งของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใน
กลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 

  DY ROE ROA GPM NPM EBG TAT 
Pearson DY 1 -0.059 -0.176 -0.134 -0.206 -0.086 0.123 
Correlation ROE -0.059 1 0.598 0.138 0.131 0.246 0.235 
 ROA -0.176 0.598 1 -0.233 0.112 0.243 0.500 
 GPM -0.134 0.138 -0.233 1 0.581 -0.059 -0.671 
 NPM -0.206 0.131 0.112 0.581 1 -0.011 -0.564 
 EBG -0.086 0.246 0.243 -0.059 -0.011 1 0.146 
 TAT 0.123 0.235 0.500 -0.671 -0.564 0.146 1 
Sig. (1-tailed) DY - 0.263 0.029 0.075 0.013 0.177 0.092 
 ROE 0.263 - 0.000 0.068 0.079 0.004 0.005 
 ROA 0.029 0.000 - 0.006 0.113 0.004 0.000 
 GPM 0.075 0.068 0.006 - 0.000 0.262 0.000 
 NPM 0.013 0.079 0.113 0.000 - 0.454 0.000 
 EBG 0.177 0.004 0.004 0.262 0.454 - 0.058 
 TAT 0.092 0.005 0.000 0.000 0.000 0.058 - 
N DY 118 118 118 118 118 118 118 
 ROE 118 118 118 118 118 118 118 
 ROA 118 118 118 118 118 118 118 
 GPM 118 118 118 118 118 118 118 
 NPM 118 118 118 118 118 118 118 
 EBG 118 118 118 118 118 118 118 
 TAT 118 118 118 118 118 118 118 
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โดย DY  = อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) 
 ROE = อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) 
 ROA = อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) 
 GPM = อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) 
 NPM = อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 

EBG = อตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้ 
   (EBIT Growth) 

 TAT = อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 
 
จากสมการที่ส่งผลกระทบในลกัษณะแปรผนัตามกบัปจัจยัด้าน อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

(ROE) และอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) โดยมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยพหุคูณ เท่ากบั 
0.129 และ 0.029 ตามล าดบั และแปรผกผนักบัปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม 
(ROA) อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) และอตัรา
เตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
ถดถอยพหุคณู เท่ากบั 0.408, 0.044, 0.002 และ 0.003 ตามล าดบั 

 
 รปูแบบสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน 

 

Y = ̂  + ̂ 1X1 + ̂ 2X2 + ̂ 3X3 + ̂ 4X4 + ̂ 5X5 + ̂ 6X6 

 
 แทนค่าคะแนนมาตรฐานลงในสมการไดด้งันี้ 
 

Y  =  7.127+0.129X1-0.408X2-0.044X3-0.002X4-0.003X5+0.029X6 

 
 เมื่อพจิารณาจากค่า p-value พบว่ามปีจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) 
และอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ทีม่คี่าน้อยกว่าหรอืทีร่ะดบัค่านัยส าคญัที ่0.05 ดงันัน้
จงึสามารถจดัสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐานไดใ้หมด่งันี้ 
 
 Y  =  7.127 - 0.408X2 - 0.044X3  
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โดย  Y  = อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) 
 X1 = อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) 
 X2 = อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) 
 X3 = อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) 
 X4 = อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 

X5 = อตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้ 
(EBIT Growth) 

 X6  = อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT)  
  

 จากตารางนี้ สามารถพยากรณ์สมการในรูปคะแนนมาตรฐานที่ได้ สามารถผลอธบิายผล
ความสมัพนัธไ์ดว้่า ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) ส่งผลกระทบในลกัษณะ
แปรผกผนักับปจัจยัด้านอัตราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) โดยมคี่าสมัประสิทธิ ์
ถดถอยพหุคูณ เท่ากบั -0.408 และอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ส่งผลกระทบในลกัษณะ
แปรผกผนักบัปจัจยัอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) โดยมคี่าสมัประสทิธิถ์อดถอย
พหุคณูเท่ากบั -0.044 
 

ตารางที ่4.16 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณของปจัจยัดา้น อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน 
(Dividend Yield) กบัปจัจยัดา้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.217 2.976   2.425 0.017 

  ROE 0.129 0.11 0.146 1.174 0.243 

  ROA -0.408 0.159 -0.38 -2.57 0.011 

  GPM -0.044 0.065 -0.095 -0.677 0.050 

  NPM -0.002 0.119 -0.002 -0.015 0.988 

  EBG -0.003 0.004 -0.068 -0.725 0.47 

  TAT 0.029 0.021 0.224 1.373 0.173 
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ดงัตารางนี้ค่า R Square ทีใ่ช้ในการอธบิายความผนัแปรของค่าตวัแปรตอบสนองมคี่า

เท่ากบั 0.105 ซึ่งสามารถอธบิายได้ว่า ปจัจยัด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งซึ่งเป็นตวัแปรตอบสนองจะ
ส่งผลผนัแปรต่อปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) คดิเป็นรอ้ยละ 10.50 ซึง่
แสดงใหเ้หน็ว่ายงัมผีลกระทบของปจัจยัในดา้นอื่น ๆ แฝงอยู ่
 
ตารางที ่4.17 การวเิคราะหอ์ านาจในการพยากรณ์ของสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
สรปุสมมตฐิานงานวจิยั 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 0.323 0.105 0.056 7.74564 

 
1. ปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) 

H0: ปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) ไมส่่งผลกระทบต่อตราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน 
(Dividend Yield) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน 
(Dividend Yield) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 จากผลการศกึษาพบว่าค่า Sig. มากกว่า 0.05 ท าใหย้อมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ดงันัน้จงึ
สรุปไดว้่าปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผู้ถอืหุน้ (ROE) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราตอบแทนจากเงนิปนัผล
ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
2. ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA)  

H0:  ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงนิปนั
ผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัด้านอตัราตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) ส่งผลกระทบต่ออตัราตอบแทนจาก     
เงนิปนัผล (Dividend Yield) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 จากผลการศกึษาพบว่าค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ท าใหย้อมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ดงันัน้จงึสรุป
ไดว้่าปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) ส่งผลกระทบต่ออตัราตอบแทนจากเงนิปนั
ผลของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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3. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) 
H0: ปจัจยัด้านอัตราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงนิ            

ปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
H1: ปจัจยัด้านอัตราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงิน                

ปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 จากผลการศกึษาพบว่าค่า Sig. เท่ากบั0.05 ท าใหย้อมรบัสมมตฐิานหลกั (H1) ดงันัน้จงึสรุป
ไดว้่าปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ส่งผลกระทบต่ออตัราตอบแทนจากเงนิปนัผล
ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
4. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 

H0: ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) ไมส่่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน 
(Dividend Yield) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน 
(Dividend Yield) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 จากผลการศกึษาพบว่าค่า Sig. มากกว่า 0.05 ท าใหย้อมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ดงันัน้จงึ
สรุปได้ว่าปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราตอบแทนจากเงนิ    
ปนัผลของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
5. ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) 

H0: ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยและภาษีเงนิได ้ (EBIT 
Growth) อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยและภาษีเงนิได ้ (EBIT 
Growth) ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิทัที ่      
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 จากผลการศกึษาพบว่าค่า Sig. มากกว่า 0.05 ท าใหย้อมรบัสมมตฐิานหลกั (H1) ดงันัน้จงึสรุปได้
ว่าปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) ไม่ส่งผล
กระทบต่ออตัราตอบแทนจากเงนิปนัผลของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
6. ปจัจยัดา้นอตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT)  

H0: ปจัจยัด้านอัตราหมุนเวยีนของสินทรพัย์รวม (TAT) ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงนิ           
ปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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H1: ปจัจยัด้านอัตราหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม (TAT) ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงิน              
ปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 จากผลการศกึษาพบว่าค่า Sig. มากกว่า 0.05 ท าใหย้อมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ดงันัน้จงึ
สรปุไดว้่าปจัจยัดา้นอตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT)ไมส่่งผลกระทบต่ออตัราตอบแทนจากเงนิ
ปนัผลของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
7. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) 

H0: ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิปนัผล 
(Dividend Payout Ratio) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิปนัผล 
(Dividend Payout Ratio) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 จากผลการศกึษาพบว่าค่า Sig. มากกว่า 0.05 ท าใหย้อมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ดงันัน้จงึ
สรปุไดว้่าปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin)ไมส่่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิปนัผล
ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
8. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 

H0: ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) ไม่ส่งผลกระทบต่อ อตัราการจ่ายเงนิปนัผล 
(Dividend Payout Ratio) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) ส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend 
Payout Ratio) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 จากผลการศกึษาพบว่าค่า Sig. มากกว่า 0.05 ท าใหย้อมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ดงันัน้จงึ
สรปุไดว้่าปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin)ไมส่่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิปนัผลของ
บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
9. ปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) 

H0: ปจัจยัด้านอัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่ายเงนิปนัผล 
(Dividend Payout Ratio) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend 
Payout Ratio) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 จากผลการศกึษาพบว่าค่า Sig. มากกว่า 0.05 ท าใหย้อมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ดงันัน้จงึ
สรุปได้ว่าปจัจยัด้านอตัราตอบแทนผู้ถอืหุ้น (ROE) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิปนัผล
ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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10. ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA)  
H0: ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) ไม่ส่งผลกระทบต่อตราการจ่ายเงนิปนัผล 

(Dividend Payout Ratio) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
H1: ปจัจยัด้านอัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม (ROA) ส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่าย           

เงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 จากผลการศกึษาพบว่าค่า Sig. มากกว่า 0.05 ท าใหย้อมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ดงันัน้จงึ
สรุปไดว้่าปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิ
ปนัผลของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
11. ปจัจยัด้านอัตราเติบโตจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได ้

(EBIT Growth)  
H0: ปจัจยัด้านอตัราเตบิโตจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยและภาษีเงนิได้ (EBIT 

Growth) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) ของบรษิทัที่
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัด้านอตัราเตบิโตจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยและภาษีเงนิได้ (EBIT 
Growth) ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) ของบรษิทัทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

จากผลการศกึษาพบว่าค่า Sig. มากกว่า 0.05 ท าใหย้อมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ดงันัน้
จงึสรุปได้ว่าปจัจยัด้านอัตราเติบโตจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยและภาษีเงนิได้
(EBITGrowth) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

 
12. ปจัจยัดา้นอตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT)  

H0: ปจัจยัด้านอัตราหมุนเวยีนของสนิทรพัย์รวม (TAT) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่าย           
เงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

H1: ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิปนัผล 
(Dividend Payout Ratio) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 จากผลการศกึษาพบว่าค่า Sig. มากกว่า 0.05 ท าใหย้อมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ดงันัน้จงึ
สรุปได้ว่าปจัจยัด้านอัตราหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม (TAT) ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่าย    
เงนิปนัผลของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 



 
 

บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรปุผลงำนวิจยั 
 การศกึษาเรื่อง “การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างอตัราก าไรและเงนิปนัผลจ่ายของบรษิทั
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD” โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาอัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม (ROA) อัตรา
หมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม อตัราเตบิโตก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและภาษเีงนิ
ได ้(EBIT Growth) อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 
อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) ที่ส่งผลต่อเงนิปนัผลจ่ายของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์High Dividendและเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
อตัราก าไรและเงนิปนัผลจ่ายของบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม
หลกัทรพัย์ High Dividend ประชากรที่ต้องการศึกษา คอืบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่ม SETHD โดยอ้างอิงจากข้อมูลของตลาดหลกัทรพัย์ ณ. วนัที่ 17 
มถุินายน พ.ศ. 2559 จ านวน 30 บรษิทั แหล่งขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยัในการศกึษาครัง้นี้ใชข้อ้มลูทุตยิ
ภูม ิ(Secondary Data) โดยการเก็บข้อมูลจากงบการเงนิและหมายเหตุประกอบงบการเงนิของ
บรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุ่ม SETHD จ านวน 30 บรษิทั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 - 
2558 โดยน าขอ้มูลมาวเิคราะห์และพจิารณาการตวัเลขในงบการเงนิที่มผีลต่อความสามารถในการ
ท าก าไรของบรษิทัต่าง ๆ เพื่อให้ได้ขอ้มูลในการวดัตวัแปรอย่างครบถ้วนและสามารถเปรยีบเทยีบ
ผลการประมวลได้ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาจะเลือกใช้หลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) และหลกัสถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) มาใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลซึ่งสามารถ
สรปุผลการศกึษาไดด้งันี้ 
 
สรปุผลกำรศึกษำ 
 ในการศึกษาปจัจยัอัตราก าไรที่ส่งผลต่อเงนิปนัผลจ่ายของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์High Dividend ดว้ยการวเิคราะหแ์บบถดถอยพหุคูณ
เชงิเสน้ทางหลกัสถติ ิ(Multiple Regression Analysis) สามารถสรุปผลของปจัจยัอตัราก าไรทีส่่งผลต่อ
ปจัจยัเงนิปนัผลจ่ายของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย์
High Dividend ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2558 ได้ว่าค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านอตัราส่วน             
เงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) กบัปจัจยัดา้นต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน
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ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย์ SETHD โดยวเิคราะห์จากค่า Sig. (1-tailed)      
ไดด้งันี้ 
 ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) มคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัดา้นอตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) และปจัจยัดา้น อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) (Sig. 1-tailed
มคี่าน้อยกว่า 0.05) และเมือ่ท าการวเิคราะหก์ารถดถอยพหูสูต พบว่าปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยร์วม (ROA) และปจัจยัอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เป็นปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งและ
ส่งผลต่อปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 (Sig. = 0.011 และ 0.05 ซึง่ผ่านการทดสอบสมมตฐิาน และสามารถก าหนดสมการการพยากรณ์ใน
รปูคะแนนมาตรฐานไดด้งันี้ Y = 7.217 - 0.408X1 - 0.044X3 สามารถผลอธบิายผลความสมัพนัธไ์ดว้่า
ปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) ส่งผลกระทบในลกัษณะแปรผกผนักบัปจัจยั
ด้านอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) โดยมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยพหุคูณ เท่ากบั         
-0.408 และปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ส่งผลกระทบในลกัษณะแปรผกผนักบั
ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) โดยมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยพหุคูณ เท่ากบั         
-0.044 
 ส่วนค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) กบั
ปจัจยัด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม
หลกัทรพัย ์SETHD โดยวเิคราะหจ์ากค่า Sig. (1-tailed) พบว่า ปจัจยัดา้นต่าง ๆ ไม่มคีวามเกี่ยวขอ้ง
กบัปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) (Sig. 1-tailed มคี่ามากกว่า 0.05. จงึ
ท าใหก้ารไมส่ามารถหาสมการการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐานได ้

ดงัตารางนี้ สามารถศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัดา้นอตัราก าไรและปจัจยัดา้นเงนิปนัผล
จ่าย ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์High Dividend 
ดว้ยการวเิคราะหค์วามสมัพนัธแ์บบ Pearson Correlation ทางหลกัสถติ ิ
 
ตารางที ่5.1 การวเิคราะหแ์บบถดถอยพหุคณูเชงิเสน้ทางหลกัสถติ ิ

ปจัจยัดา้นเงนิปนัผลจ่าย ROE ROA GPM NPM EBG TAT DY DPR 

1. DY  Unstd. Coefficients X -0.408 -0.044 X X X X - 

 Sig. X 0.011 0.05 X X X - - 

2. DPR  Unstd. Coefficients X X X X X X - X 

 Sig. X X X X X X - X 

 
X = ปจัจยัทีม่นีัยส าคญัทีร่ะดบั0.05 ในแต่ละดา้นจากการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณเชงิเสน้ 
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ดงัตารางนี้สามารถสรปุผลความสมัพนัธข์องอตัราก าไรและเงนิปนัผลจ่ายโดยแบ่งตามทศิทาง
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัไดจ้ านวนทัง้สิน้ 7 ความสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ 

1. ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) กบัปจัจยัดา้นอตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) 

2. ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) กบัปจัจยัดา้นอตัรา
ก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) 

3. ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (ROE) กบัปจัจยัด้านอตัรา
ก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 

4. ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (ROE) กบัปจัจยัด้านอตัรา
เตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) 

5. ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) กบัปจัจยั
ดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) 

6. ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) กบัปจัจยั
ดา้น Total Asset Turnover 

7. ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) กบัปจัจยัดา้น
อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 

และความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้งกนัไดจ้ านวนทัง้สิน้ 4 ความสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ 
1.ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้าน อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) กบัปจัจยั

ดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) 
2. ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) กบัปจัจยัดา้นอตัรา

หมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT)  
3. ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) กบัปจัจยัดา้นอตัรา

หมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT)  
4. ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านอตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) กบัปจัจยัด้าน

อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) 
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ตารางที่ 5.2 ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราก าไรและเงนิปนัผลจ่ายของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2558 

ปจัจยัต่าง ROE ROA GPM NPM EBG TAT DY DPR 
1. อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  (+) X (+) (+) (+) X X 
2. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) (+)  (-) X (+) (+) X X 
3. อตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) X (-)  (+) X (-) X X 
4. อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) (+) X (+)  X (-) (-) X 
5. อตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกั 
ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได ้(EBIT Growth) 

(+) (+) X X  X X X 

6. อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) (+) (+) (-) (-) X  X X 
7. อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) X X X (-) X X  X 
8. อตัราการจ่ายเงนิปนัผล 
(Dividend Payout Ratio) 

X X X X X X X  

 
 จากผลการศกึษาขอ้มลูของแต่ละบรษิทัระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถงึ พ.ศ. 2558 สามารถสรุป
ค่าเฉลีย่แยกตามบรษิทัไดด้งันี้ 

1. บรษิทั อมตะคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยของปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อืหุ้น 
(ROE) เท่ากบั 18.16 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 12.44 ปจัจยั
ดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 48.86 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit 
Margin) เท่ากบั 22.67 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิ
ได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 17.05 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) เท่ากบั 30.41 
ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 3.83 และปจัจยัด้านอตัราการ
จา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 21.23 
 2. บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่ของปจัจยัดา้นอตัราตอบแทน
ผูถ้อืหุ้น (ROE) เท่ากบั 9.71 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 8.24
ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 36.59 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net 
Profit Margin) เท่ากบั 6.61 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษี
เงนิได้ (EBIT Growth) เท่ากบั 155.08 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 61.20
ปจัจยัด้านอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 1.31 และปจัจยัด้านอตัราการ
จา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 183.30 
 3. บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่ของปจัจยัด้านอตัราตอบแทนผูถ้อื
หุน้ (ROE) เท่ากบั 17.16 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 89.96 
ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 34.16 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net 
Profit Margin) เท่ากบั 11.58 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย และ
ภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 9.85 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 61.31
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ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 4.20 และ ปจัจยัดา้นอตัราการ
จา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 3.86 
 4. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยของปจัจยัด้านอตัราตอบแทนผู้ถือหุ้น 
(ROE) เท่ากบั 11.77 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 1.70 ปจัจยั
ดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 30.03 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit 
Margin) เท่ากบั 25.72 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและภาษเีงนิ
ได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 6.36 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 5.12 ปจัจยั
ด้านอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 3.58 และปจัจยัด้านอตัราการจ่าย         
เงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 112.67 
 5. บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยของปจัจยัดา้นอตัราตอบแทน  
ผูถ้อืหุน้ (ROE) เท่ากบั 28.03 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 27.26 
ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 31.62 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net 
Profit Margin) เท่ากบั 24.32 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและ
ภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 232.07 ปจัจยัด้านอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 
114.06 ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 8.21 และปจัจยัดา้นอตัรา
การจา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 60.01 
 6. บรษิทั บางกอกแลนด ์จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่ของปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ 
(ROE) เท่ากบั 5.97 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 5.88 ปจัจยัดา้น
อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 41.21 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit 
Margin) เท่ากบั 24.32 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิ
ได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 39.09 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 10.82 ปจัจยั
ดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 3.13 และปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิ
ปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 42.16 
 7. บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่ของปจัจยัดา้นอตัราตอบแทน
ผูถ้อืหุน้ (ROE) เท่ากบั 11.92 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 7.83
ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 12.19 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net 
Profit Margin) เท่ากบั 2.91 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษี
เงนิได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 15.90 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 106.74
ปจัจยัด้านอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 3.19 และปจัจยัด้านอตัราการ
จา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 49.25 
 8. บรษิทั เดลต้าอเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่ของปจัจยัดา้น
อตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) เท่ากบั 4.50 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) 
เท่ากบั 15.87 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 26.71 ปจัจยัดา้นอตัรา
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ก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) เท่ากบั 12.62 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกั
ดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 27.27 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัย์
รวม (TAT) 117.13 ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 4.00 และ 
ปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 62.84 
 9. บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยของปจัจยัด้านอตัราตอบแทนผู้ถอืหุ้น 
(ROE) เท่ากบั 11.03 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 9.42 ปจัจยั
ดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 36.07 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit 
Margin) เท่ากบั 29.30 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิ
ได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 20.48ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 17.88 ปจัจยั
ดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 4.02 และปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิ
ปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 38.40 
 10. บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยของปจัจยัด้านอตัราตอบแทนผูถ้อื
หุน้ (ROE) เท่ากบั 18.35 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 10.36 
ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 19.36 ปจัจยัด้านอตัราก าไรสุทธ ิ(Net 
Profit Margin) เท่ากบั 11.25 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและ
ภาษีเงนิได้ (EBIT Growth) เท่ากบั 22.87 ปจัจยัด้านอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 
54.53 ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 3.29 และปจัจยัดา้นอตัรา
การจา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 66.31 
 11. บรษิทั ฮานา ไมโครอเีลคโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่ของปจัจยัดา้นอตัราตอบ
แทนผูถ้อืหุน้ (ROE) เท่ากบั 0.20 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 
12.41 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 12.34 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ
(Net Profit Margin) เท่ากบั 11.45 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย
และภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 14.08 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 
98.36 ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 4.97 และปจัจยัดา้นอตัรา
การจา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 62.41 
 12. บรษิทั เกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่ของปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ 
(ROE) เท่ากบั 10.38 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 1.77 ปจัจยั
ดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 31.36 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit 
Margin) เท่ากบั 17.29 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิ
ได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 9.38 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 8.29 ปจัจยั
ดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 5.32 และปจัจยัด้านอตัราการจ่าย        
เงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 60.30 
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 13. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยของปจัจยัด้านอตัราตอบแทนผู้ถือหุ้น 
(ROE) เท่ากบั 14.95 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 1.51 ปจัจยั
ดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 56.67 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit 
Margin) เท่ากบั 21.64 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิ
ได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 13.66 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 5.36 ปจัจยั
ดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 4.05 และปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิ
ปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 37.86 
 14. บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่ของปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ 
(ROE) เท่ากบั 19.87 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 3.29 ปจัจยั
ดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 82.23 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit 
Margin) เท่ากบั 10.59 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิ
ได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 99.73 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 22.90 ปจัจยั
ดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 2.42 และปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิ
ปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 40.37 
 15. บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยของปจัจยัดา้นอตัรา
ตอบแทนผู้ถอืหุ้น (ROE) เท่ากบั 23.80 ปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) 
เท่ากบั 14.56 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 34.75 ปจัจยัดา้นอตัรา
ก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) เท่ากบั 14.90 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกั
ดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 25.34 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัย์
รวม (TAT) 67.37 ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 2.84 และ 
ปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 37.87 
 16. บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่ของปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผู้
ถอืหุน้ (ROE) เท่ากบั 24.16 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 18.40 
ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 32.11 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net 
Profit Margin) เท่ากบั 15.67 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและ
ภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 4.01 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 82.53 
ปจัจยัด้านอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 4.34 และปจัจยัด้านอตัราการ
จา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 54.28 
 17. บรษิทั พทีทีโีกลบอล จ ากดั (มหาชน)มคี่าเฉลีย่ของปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ 
(ROE) เท่ากบั 11.40 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 7.92 ปจัจยั
ดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 8.16 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit 
Margin) เท่ากบั 4.87 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้
(EBIT Growth) เท่ากบั 395.72 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 129.43 ปจัจยั
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ดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 4.39 และปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิ
ปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 58.82 
 18. บรษิทั คลอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่ของปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ 
(ROE) เท่ากบั 17.60 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 8.97 ปจัจยั
ดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 31.79 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit 
Margin) เท่ากบั 15.14 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิ
ได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 62.58 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 43.53 ปจัจยั
ดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 3.16 และปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิ
ปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 72.81 
 19. บรษิทั สามารถ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่ของปจัจยัดา้นอตัราตอบแทน
ผูถ้อืหุน้ (ROE) เท่ากบั 21.08 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 10.03 
ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 22.51 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net 
Profit Margin) เท่ากบั 5.82 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษี
เงนิได ้(EBIT Growth) เท่ากบั -6.40 ปจัจยัด้านอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 84.00
ปจัจยัด้านอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 3.88 และปจัจยัด้านอตัราการ
จา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 54.84 
 20. ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่ของปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ 
(ROE) เท่ากบั 19.40 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 2.45 ปจัจยั
ดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 55.54 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit 
Margin) เท่ากบั 29.99 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิ
ได ้(EBIT Growth) เท่ากบั -6.16 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 6.19 ปจัจยั
ดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 3.24 และปจัจยัด้านอตัราการจ่าย    
เงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 37.85 
 21. บรษิทั ปนูซเีมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่ของปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อื
หุน้ (ROE) เท่ากบั 21.03 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 11.21
ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 16.99 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net 
Profit Margin) เท่ากบั 7.56 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษี
เงนิได ้(EBIT Growth) เท่ากบั -104.03 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 104.03 
ปจัจยัด้านอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 2.94 และปจัจยัด้านอตัราการ
จา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 48.46 
 22. บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยของปจัจยัด้านอตัราตอบแทนผู้ถือหุ้น 
(ROE) เท่ากบั 16.20ปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 7.73 ปจัจยั
ดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 32.01 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit 
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Margin) เท่ากบั 9.32 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้
(EBIT Growth) เท่ากบั 12.89 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 52.33 ปจัจยัดา้น
อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 5.98 และปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิปนัผล 
(Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 43.36 
 23. บรษิัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน)มคี่าเฉลี่ยของปจัจยัด้านอตัราตอบแทนผู้ถือหุ้น 
(ROE) เท่ากบั 24.21 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 15.55 ปจัจยั
ดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 40.94 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit 
Margin) เท่ากบั 22.59 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิ
ได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 46.35 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 4.13 ปจัจยั
ดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 5.98 และปจัจยัด้านอตัราการจ่าย     
เงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 40.03 
 24. บรษิทั เอสทพี ีแอนด์ ไอ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยของปจัจยัด้านอตัราตอบแทนผู้
ถอืหุน้ (ROE) เท่ากบั 33.33 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 24.14 
ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 32.81ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net 
Profit Margin) เท่ากบั 26.38 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและ
ภาษีเงนิได้ (EBIT Growth) เท่ากบั 84.14 ปจัจยัด้านอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 
73.38 ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 2.18 และปจัจยัดา้นอตัรา
การจา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 50.56 
 25. บรษิทั ทปิโก้แอสฟลัท์ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่ของปจัจยัด้านอตัราตอบแทนผูถ้อื
หุน้ (ROE) เท่ากบั 29.14 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 15.51
ปจัจยัด้านอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 8.16 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net 
Profit Margin) เท่ากบั 5.06 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษี
เงนิได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 106.95 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 225.58
ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 25.73 และปจัจยัดา้นอตัราการ
จา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 26.51 
 26. บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยของปจัจยัด้านอตัราตอบแทนผูถ้อืหุ้น 
(ROE) เท่ากบั 13.71 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 1.42 ปจัจยั
ดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 32.22 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit 
Margin) เท่ากบั 9.72 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้
(EBIT Growth) เท่ากบั 5.73 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 6.30 ปจัจยัดา้น
อตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากับ 38.95 และปจัจยัด้านอัตราการจ่าย        
เงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 32.69 
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 27. บรษิัท ทสิโก้ไฟแนนเชยีบกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยของปจัจยัด้านอตัราตอบ
แทนผูถ้อืหุน้ (ROE) เท่ากบั 18.85 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 
1.72 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 63.41 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ
(Net Profit Margin) เท่ากบั 17.32 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย
และภาษเีงนิได้ (EBIT Growth) เท่ากบั 2.28 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 
7.66 ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 4.90 และปจัจยัดา้นอตัรา
การจา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 41.51 
 28. บรษิัท ททีซีแีอล จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยของปจัจยัด้านอตัราตอบแทนผู้ถอืหุ้น 
(ROE) เท่ากบั 16.39 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 6.32 ปจัจยั
ดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 8.62 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit 
Margin) เท่ากบั 3.30 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้
(EBIT Growth) เท่ากบั 11.29 ปจัจยัด้านอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT)120.80 ปจัจยั
ดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 2.37 และปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิ
ปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 64.22 
 29. บรษิทั ไทยยเูนียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  มคี่าเฉลีย่ของปจัจยัด้านอตัราตอบแทนผู้
ถอืหุน้ (ROE) เท่ากบั 11.69 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 7.45
ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 14.80 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net 
Profit Margin) เท่ากบั 3.79 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษี
เงนิได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 11.29 ปจัจยัด้านอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 9.53 
ปจัจยัด้านอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 2.36 และปจัจยัด้านอตัราการ
จา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 74.06 
 30. บรษิทั บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่ของปจัจยัดา้นอตัราตอบแทน 
ผูถ้อืหุน้ (ROE) เท่ากบั 23.24 ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) เท่ากบั 17.36 
ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 10.32 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net 
Profit Margin) เท่ากบั 5.95 ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษี
เงนิได ้(EBIT Growth) เท่ากบั 39.54 ปจัจยัดา้นอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) 243.20 
ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากบั 6.46 และ ปจัจยัดา้นอตัราการ
จา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากบั 82.53 
 ค่าเฉลี่ยของปจัจยัต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่าง โดยการจดัเรยีงล าดบัที่ 1-5 จากมากไปหา
น้อย ไดด้งันี้ 
 1. ปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผู้ถอืหุ้น (ROE) บรษิทั เอสทพี ีแอนด ์ไอ จ ากดั (มหาชน) มี
ค่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 33.34 ล าดบัทีส่อง บรษิทั ทปิโก้แอสฟลัท ์จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
29.14 ล าดบัทีส่าม บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวีอ่นิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 28.0 ล าดบัทีส่ ี ่
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บรษิัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 24.21 และล าดบัที่ห้า บรษิัท แอล.พ.ีเอ็น.        
ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 24.16 
 2. ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวีอ่นิดสัทร ีจ ากดั 
(มหาชน)  มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 27.26 ล าดบัที่สองบรษิทั เอสทพี ีแอนด์ ไอ จ ากดั (มหาชน) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 24.14 ล าดบัที่สาม บรษิทั แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 18.40 ล าดบัที่สี ่บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 17.36 ล าดบัทีห่้า 
บรษิทั เดลตา้อเีลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 15.87 
 3. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 82.33 ล าดบัที่สอง บรษิัท ทิสโก้ไฟแนนเชียบกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 63.41 ล าดบัที่สาม บรษิัท ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 
56.67 ล าดบัที่สี่ บรษิทั อมตะคอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 48.86 และล าดบัที่
หา้ บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 40.94 
 4. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) บรษิทั บางกอกแลนด ์จ ากดั (มหาชน)  
มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 31.19 ล าดบัทีส่อง ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
29.99 ล าดบัทีส่าม บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 29.38 ล าดบัทีส่ ี ่ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 25.72 และล าดบัที่ห้า บรษิัท บีเจซ ีเฮฟวี่อินดสัทร ี
จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 24.32 
 5. ปจัจยัด้านอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได้ (EBIT 
Growth) บรษิทั พทีทีโีกลบอล จ ากดั (มหาชน)มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากบั 395.73 ล าดบัทีส่อง บรษิทั 
บเีจซ ีเฮฟวี่อินดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 232.07 ล าดบัที่สาม บรษิัท อนันดา       
ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 155.08 ล าดบัที่สี่ บรษิัท ทปิโก้แอส-ฟลัท ์
จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 106.95 และล าดบัทีห่า้ บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 99.73 
 6. ปจัจยัด้านอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัย์รวม (TAT) บรษิัท น ้ามนัพชืไทย จ ากัด 
(มหาชน)มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 243.20 ล าดบัที่สอง บรษิัท ทปิโก้แอสฟลัท์ จ ากดั (มหาชน)      
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 225.58 ล าดบัที่สาม บรษิทั พทีทีโีกลบอล จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
129.44 ล าดบัที่สี่ บรษิทั ททีซีแีอล จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 120.80 และล าดบัที่ห้า 
บรษิทั เดลตา้อเีลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 117.13 
 7. ปจัจยัด้านอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) 
จ ากัด (มหาชน) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 38.95 ล าดับที่สอง บริษัท ทิปโก้แอสฟลัท์ จ ากัด 
(มหาชน) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั25.73 ล าดบัทีส่าม บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 8.21 ล าดบัทีส่ ี ่บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 6.46 และ
ล าดบัทีห่า้ บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 5.98 
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 8. ปจัจยัดา้นอตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) บรษิทั อนันดา ดเีวลลอป
เม้นท์ จ ากัด (มหาชน) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 183.30 ล าดับที่สอง ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 112.67 ล าดบัทีส่าม บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน)  มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 82.53 ล าดบัที่สี่ บรษิทั ไทยยูเนียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 74.06 และ
ล าดบัทีห่า้ บรษิทั คลอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 72.81 

ผลค่าเฉลีย่ของปจัจยัต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถงึปี พ.ศ.2558 โดยเรยีงล าดบั
จากมากไปหาน้อยไดด้งันี้ 

1. ปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) ของปี พ.ศ. 2558 มคี่าสูงสุดเท่ากบั 17.34 
ล าดบัที่สองปี พ.ศ. 2557 มคี่าเท่ากบั 16.95 ล าดบัที่สามปี พ.ศ. 2556 มคี่าเท่ากบั 16.80 และ
ล าดบัสุดทา้ยปี พ.ศ. 2555 มคี่าเท่ากบั 16.54 

2. ปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) ของปี พ.ศ. 2555 มคี่าสูงสุด
เท่ากบั 10.43 ล าดบัที่สองปี พ.ศ. 2558 มคี่าเท่ากบั 10.09 ล าดบัที่สามปี พ.ศ. 2557 มคี่าเท่ากบั 
9.74 และล าดบัสุดทา้ยปี พ.ศ. 2556 มคี่าเท่ากบั 9.57 

3. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ของปี พ.ศ. 2557 มคี่าสูงสุดเท่ากบั 
31.41 ล าดบัที่สองปี พ.ศ. 2555 มคี่าเท่ากบั 30.95 ล าดบัทีส่ามปี พ.ศ. 2556 มคี่าเท่ากบั 30.52 
และล าดบัสุดทา้ยปี พ.ศ. 2558 มคี่าเท่ากบั 30.41 

4. ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) ของปี พ.ศ. 2557 มคี่าสูงสุดเท่ากบั 
15.20 ล าดบัสองปี พ.ศ. 2556 มคี่าเท่ากบั 14.61 ล าดบัสามปี พ.ศ. 2555 มคี่าเท่ากบั 14.44 และ
ล าดบัสุดทา้ยปี พ.ศ. 2558 มคี่าเท่ากบั 14.22 

5. ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและภาษเีงนิได้ (EBIT 
Growth) ของปี พ.ศ. 2558 มคี่าสูงสุดเท่ากบั 122.81 ล าดบัสองปี พ.ศ. 2557 มคี่าเท่ากบั 41.47 
ล าดบัสามปี พ.ศ. 2556 มคี่าเท่ากบั 19.39 และล าดบัสุดทา้ยปี พ.ศ. 2555 มคี่าเท่ากบั 15.89 

6. ปจัจยัดา้นอตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) ของปี พ.ศ. 2556 มคี่าสูงสุดเท่ากบั 
73.90 ล าดบัสองปี พ.ศ. 2558 มคี่าเท่ากบั 72.54 ล าดบัสามปี พ.ศ. 2555 มคี่าเท่ากบั 67.14 และ
ล าดบัสุดทา้ยปี พ.ศ. 2557 มคี่าเท่ากบั 68.66 

7. ปจัจยัดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของปี พ.ศ. 2557 มคี่าสูงสุด
เท่ากบั 6.29 ล าดบัสองปี พ.ศ. 2556 มคี่าเท่ากบั 6.14 ล าดบัสามปี พ.ศ. 2555 มคี่าเท่ากบั 6.02 
และล าดบัสุดทา้ยปี พ.ศ. 2558 มคี่าเท่ากบั 4.86 

8. ปจัจยัด้านอตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) ของปี พ.ศ. 2556 มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 62.63 ล าดบัสองปี พ.ศ. 2555 มคี่าเท่ากบั 58.23 ล าดบัสามปี พ.ศ. 2557 มคี่า
เท่ากบั 53.61 และล าดบัสุดทา้ยปี พ.ศ. 2558 มคี่าเท่ากบั 43.14 
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นอกจากนี้สามารถอธบิายผลไดว้่า ค่าเฉลีย่รวมของกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัปจัจยัดา้นอตัรา
ตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ของกลุ่มตวัอย่างมเีท่ากับ 16.91 ปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยร์วม (ROA) มคี่าเท่ากบั 16.91 ปจัจยัด้านปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit 
Margin) มคี่าเท่ากบั 20.82 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) มคี่าเท่ากบั 14.57 
ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้(EBIT Growth) มี
ค่าเท่ากบั 14.57 ปจัจยัด้านอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) มคี่าเท่ากบั 70.56 ปจัจยั
ดา้นอตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) มคี่าเท่ากบั 5.83 และปจัจยัดา้นอตัราการ
จา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) มคี่าเท่ากบั 54.40 

สรุปสมมตฐิานงานวจิยัดงัน้ี มเีพยีงปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) 
ทีส่่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยปจัจยัดา้น อตัราตอบแทนผูถ้อืหุ้น (ROE) ปจัจยัดา้น ปจัจยัดา้นอตัรา
ก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) ปจัจยัดา้นอตัรา
เตบิโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได้ (EBIT Growth) ปจัจยัด้านอตัรา
หมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทนของบรษิทัทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปจัจยัดา้นต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout 
Ratio) ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
อภิปรำยผลกำรวิจยั 
 จากผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราก าไรและเงนิปนัผลจ่ายของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2558 สามารถ
อภปิรายผลไดด้งันี้ 
 
 สมมติฐำน ผลกำรทดสอบ 
H1 ปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) ส่งผลกระทบ

ต่ออตัราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีก่ าหนด 

H2 ปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) 
ส่ งผลกระทบต่ออัตราส่ วนเงินปนัผลตอบแทน 
(Dividend Yield) 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีก่ าหนด 

H3 ปจัจยัด้านอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) 
ส่ งผลกระทบต่ออัตราส่ วนเงินปนัผลตอบแทน 
(Dividend Yield) 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีก่ าหนด 



73 
 

 สมมติฐำน ผลกำรทดสอบ 
H4 ปจัจยัด้านอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) ส่งผล

กระทบต่ออัตราส่วนเงินปนัผลตอบแทน (Dividend 
Yield) 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีก่ าหนด 

H5 ปจัจัยด้านอัตราเติบโตจากการด าเนินงานก่อนหัก
ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT Growth) ส่งผล
กระทบต่ออัตราส่วนเงินปนัผลตอบแทน (Dividend 
Yield) 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีก่ าหนด 

H6 ปจัจยัด้านอัตราหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม (TAT) 
ส่ งผลกระทบต่ออัตราส่ วนเงินปนัผลตอบแทน 
(Dividend Yield) 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีก่ าหนด 

H7 ปจัจยัด้านอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin)
ส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่ายเงินปนัผลอัตราการ
จา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีก่ าหนด 

H8 ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ(ิNet Profit Margin) ส่งผลกระทบ
ต่ออตัราการจา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีก่ าหนด 

H9 ปจัจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) ส่งผลกระทบ
ต่ออตัราการจา่ยเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีก่ าหนด 

H10 ปจัจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) 
ส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่ายเงินปนัผล (Dividend 
Payout Ratio) 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีก่ าหนด 

H11 ปจัจัยด้านอัตราเติบโตจากการด าเนินงานก่อนหัก
ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได้ (EBIT Growth) ส่งผล
กระทบต่ออตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout 
Ratio) 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีก่ าหนด 

H12 ปจัจยัด้านอัตราหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม (TAT) 
ส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่ายเงินปนัผล (Dividend 
Payout Ratio) 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีก่ าหนด 

 
กล่าวโดยสรุปส าหรบัการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราก าไรและเงนิปนัผลจ่ายของบรษิทัที ่ 

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2558 
พบว่ามปีจัจยัดา้นผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA)  และปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit 
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Margin) ส่งผลกระทบต่ออตัราตอบแทนจากเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของมนกานต์  เดชน้อย ที่พบว่าอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ มคีวามสมัพนัธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนักบัผลตอบแทนหลกัทรพัย ์ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะในปจัจุบนัผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนใน
ตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุ่มหลกัทรพัย ์High Dividend ส่วนใหญ่นัน้ ใหค้วามสนใจในการสรา้งรายได้
จากการลงทุน และความปลอดภยัในการลงทุนเป็นหลกั ตามหลกัเกณฑใ์นการเขา้กลุ่มหลกัทรพัย ์
High Dividend ทีต่้องมมีลูค่าราคาตามตลาด สภาพคล่องในการซือ้ขาย และมกีารจ่ายเงนิปนัผลที่
อตัราสงู ซึง่สอดคลอ้งตามแนวคดิของ Jason Van Bergen ทีก่ล่าวถงึจุดมุ่งหมายของการลงทุนต้อง
ประกอบดว้ยความปลอดภยัในการลงทุน รายไดจ้ากการลงทุน การงอกเงยของเงนิลงทุน ประโยชน์
ทางด้านภาษ ีและการเปลี่ยนเป็นเงนิสด และเมื่อพจิารณาถงึลกัษณะการเลอืกลงทุนของผูล้งทุนใน
ปจัจุบนัทีใ่ห้ความส าคญัถงึความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มบรษิทัเหล่านี้ที่มคีวามสามารถใน
การท าก าไรทีสู่ง ตามแนวคดิเกี่ยวกบัก าไรของ Dechow (2010) ทีก่ล่าวถงึก าไรว่าเป็นแรงจงูใจที่
ส าคญัในการเลอืกลงทุน แต่ก็ไม่ได้เชื่อมัน่จากการน าเสนอผลประกอบการของกลุ่มบรษิทัเหล่านี้
เสมอไป เนื่องจากการน าเสนอผลประกอบการนัน้อาจเกดิการตกแต่งก าไรที่ได้ที่เป็นสิง่ที่อนัตราย
ต่อการลงทุน จงึท าให้นักลุงทุนพิจารณาสภาพของกลุ่มบรษิัทเหล่านี้จากภาพรวมของข้อมูลที่
สามารถเขา้ถงึได ้เช่น ประเภทของธุรกจิทีด่ าเนินการ ขนาดของธุรกจิ หรอืสนิทรพัยท์างธุรกจิทีถ่อื
ครองอยู่ ซึ่งปจัจยัเหล่าน้ีเป็นที่มาของอัตราหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม ดังนัน้บริษัทในกลุ่ม
หลักทรัพย์ SETHD จึงพยายามบริหารจัดการสินทรัพย์ของตนให้ก่อเกิดก าไรได้อย่างมี
ประสทิธภิาพสูงสุด เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืและน่าสนใจใหแ้ก่ผูล้งทุนตามลกัษณะการเลอืกลงทุน
ในปจัจบุนั 

นอกจากน้ีจากการศึกษายงัพบว่าปจัจยัด้านอตัราก าไรทุกปจัจยัไม่ส่งผลกระทบต่อปจัจยั
ดา้นอตัราการจ่ายเงนิปนัผล (อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout Ratio) โดยสอดคลอ้งกบั
ผลการศกึษาของ แก้วมณี อุหริมัย ์ทีไ่ดข้อ้คน้พบจากการศกึษาว่า อตัราก าไรต่อหุน้และอตัราส่วน
ราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัผลตอบแทนทีค่าดหมายของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET100) และผลการศึกษาของ มนกานต์ เดชน้อย ที่ได้ข้อ
ค้นพบจากการศึกษาว่า อตัราก าไรขัน้ต้น อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ และ
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราจ่ายเงนิปนัผล ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะอตัราก าไร
ในแต่ละอุตสาหกรรมมสีดัส่วนที่แตกต่างกนัออกไปตามการด าเนินงานของธุรกิจ เช่น บรษิัทที่มี
อตัราการจ่ายเงนิปนัผลที่สูง อาจเกดิขึน้จากการที่บรษิทัเหล่าน้ีไม่มคีวามจ าเป็นในการลงทุนหรอื
ขยายกจิการ หรอืบรษิัทที่มอีตัราการจ่ายเงนิปนัผลที่ต ่า ก็ไม่แน่ว่าบรษิทัเหล่านัน้จะสามารถจ่าย
ปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดถ้้าสภาพปจัจยัอื่น ๆ ไม่เอื้ออ านวย เช่น สภาพเศรษฐกจิ เป็นต้น ท าใหก้าร
พจิารณาอตัราการจ่ายเงนิปนัผลจะควบคู่ไปกบัการวเิคราะหอุ์ตสาหกรรมของธุรกจินัน้ ๆ แทนทีจ่ะ
เกีย่วขอ้งกบัอตัราก าไร 
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ข้อเสนอแนะในงำนวิจยั 
 1. นักลงทุนทัว่ไปทีม่คีวามสนใจลงทุนในกลุ่มบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SETHD สามารถน าผลของอทิธพิลจากปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทน
ผูถ้อืหุน้ (ROE) ปจัจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) ปจัจยัดา้นอตัราก าไรขัน้ต้น 
(Gross Profit Margin) ปจัจยัดา้นอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) ปจัจยัดา้นอตัราเตบิโตจาก
ก าไรจากการด าเนินการก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได้ (EBIT Growth) และปจัจยัด้านอตัรา
หมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (TAT) ที่ส่งผลต่อปจัจยัด้านเงนิปนัผลจ่ายจากการศกึษา มาประกอบ
กบัขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จรงิ เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์แนวโน้มและประกอบการตดัสนิใจในการพจิารณาการ
ลงทุนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและแม่นย ามากยิง่ขึน้ 

 2. นักลงทุนทัว่ไปทีม่คีวามสนใจลงทุนในกลุ่มบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรพัย ์SET HD สามารถน าขอ้มูลความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านอตัรา
ก าไรทัง้ 6 ปจัจยั กบัปจัจยัดา้นเงนิปนัผลจ่ายทัง้ 2 ปจัจยั ทีม่คีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทัง้ 7 
ความสมัพนัธ ์และความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้งกนัทัง้ 4 ความสมัพนัธ ์มาใช้ในการวเิคราะห์
แนวโน้มและประกอบการตดัสนิใจในการพจิารณาการลงทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและแม่นย ามาก
ยิง่ขึน้ 

 3. บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์ามารถน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาเกี่ยวกบัปจัจยั
ดา้นอตัราก าไรทัง้ 6 ปจัจยั และปจัจยัดา้นการจ่ายเงนิปนัผล ไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ
ในการปรบัหรอืก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั ให้เกดิประโยชน์ สรา้งความน่าสนใจ 
ความน่าเชื่อถอื และความมัน่ใจใหเ้กดิแก่ผูส้นใจลงทุนต่อไปในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะส ำหรบักำรศึกษำครัง้ต่อไป 

1. ก าหนดกรอบการศึกษาของกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษาให้มีจ านวนที่มากยิ่งขึ้น 
นอกเหนือจากการศกึษาเพยีงเฉพาะกลุ่มบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยก์ลุ่ม SET HD 
เพื่อใหไ้ด้ผลการศกึษาที่มปีระโยชน์ และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบการตดัสนิใจ
ในการลงทุนของผูส้นใจไดต่้อไป 

2. ก าหนดกรอบการศึกษาของกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษาให้มคีวามเฉพาะเจาะจงมาก
ยิง่ขึน้ นอกเหนือจากการศกึษาเพยีงเฉพาะกลุ่มบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยก์ลุ่ม SET 
HD เช่น การศึกษาแยกกลุ่มประชากรแยกตามประเภทธุรกิจ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มคีวาม
เฉพาะเจาะจง มปีระโยชน์ และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบการตดัสนิใจในการ
ลงทุนของผูส้นใจไดต่้อไป 

3. ก าหนดกรอบการศึกษาของจ านวนข้อมูลให้มปีริมาณที่มากยิง่ขึ้น นอกเหนือจาก
การศกึษาเพยีงข้อมูลทางการเงนิในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2558 เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มคีวาม
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แม่นย า เพิม่ประสทิธภิาพ และความน่าเชื่อถอืของผลการศกึษา ในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบการตดัสนิใจในการลงทุนของผูส้นใจไดต่้อไป 

4. พจิารณาหรอืก าหนดปจัจยั องคป์ระกอบ และสิง่ทีม่อีทิธพิลทัง้จากภายในและภายนอกให้
มคีวามเฉพาะเจาะจง ครอบคลุม และสอดคล้องกบัแนวคดิหรอืทฤษฏใีห้มากยิง่ขึน้ นอกเหนือจาก
การศกึษาปจัจยัอตัราก าไรเพยีง 6 ปจัจยั เช่น การเพิม่จ านวนปจัจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัอตัรา
ทางการเงนิ เพื่อให้ได้ผลการศกึษาที่มปีระโยชน์ และสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาแนวทางในการ
ประกอบการตดัสนิใจในการลงทุนของผูส้นใจ หรอืน าไปใชใ้นการพจิารณาการบรหิารธุรกจิของกลุ่ม
บรษิทัต่าง ๆ ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อสรา้งความน่าสนใจใหแ้ก่ผูล้งทุนต่อไป 

5. พจิารณาหรอืเลอืกใช้เครื่องมอืการวจิยั ที่สามารถน าผลการศึกษาที่ได้มาช่วยในการ
สนับสนุนผลการวจิยัให้มคีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึ้น เช่น การน าเครื่องมอืในการวจิยัเชงิคุณภาพ 
“การสมัภาษณ์” มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล องค์ประกอบ ปจัจยั หรอืสิง่ที่มอีิทธพิล เพื่อ
น ามาสนบัสนุนกบัผลการศกึษาทีไ่ดต้ามสถานการณ์ในปจัจบุนัต่อไป 
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ประวติัผูศึ้กษำ 
 
 นางสาววริญัชนา จงเศรษฐี เกิดที่จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ส าเรจ็การศึกษาปรญิญาตรี
ทางดา้นบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด จากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยในปีการศกึษา 2556 และได้
ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ กลุ่มวชิาการเงนิ บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ปีการศกึษา 2558 และปจัจุบนั บรษิทั ซมิเมอร ์ เมตลั สแตนดาร์ด 
จ ากดั ในต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
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