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         การศึกษาครัง้ น้ี เป็นการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
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กรณีศกึษา บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยทําการเกบ็ขอ้มลูของ

หลกัทรพัยจ์าก Setsmart ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 ถงึ พ.ศ. 

2554 ไดแ้ก่ ราคาปิดของหลกัทรพัย ์อตัราส่วนทางการเงนิ มาทําการวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐานและสมัประสทิธิค์วามแปรผนั และทดสอบสมมตฐิานโดยใชก้ารวเิคราะหก์าร

ถดถอย และการวเิคราะหค์วามแปรปรวน 

 วตัถุประสงค์ในการศกึษาครัง้น้ีเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์และกําหนดสมการที่ใช้ในการ

พยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับ

อตัราส่วนทางการเงนิของบรษิัทในแต่ละหมวดธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิ และ

วเิคราะห์เปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องบรษิทัในแต่ละหมวดธุรกจิในกลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ 

 จากการศกึษาพบว่าหมวดธุรกจิธนาคารมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้มากทีสุ่ด 

หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัยม์อีตัราส่วนกําไรสุทธ ิอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์และ

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีด่ทีีสุ่ดและ หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติมอีตัราส่วน

การหมุนเวยีนของสนิทรพัยท์ี่ดทีี่สุด และเมื่อมองภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ

พบว่าบรษิัทในกลุ่มอุตสาหกรรมมคีวามสามารถในการทํากําไรอยู่ในเกณฑ์ด ีแต่ผู้ลงทุนใน
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หลกัทรพัยข์องอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิไม่ไดส้นใจทีจ่ะถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัไวเ้พื่อการเกง็

กําไร แต่นักลงทุนส่วนใหญ่มุ่งหวงัที่จะได้รบัเงินปนัผลมากกว่ากําไรจากการจําหน่ายหุ้น 

(Capital Gain)  

 นอกจากน้ีพบว่าอัตราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ของบรษิัทในอุตสาหกรรมธุรกิจ

การเงนิ หมวดธุรกจิธนาคาร มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ส่วนหมวด

ธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย ์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราส่วน

ทางการเงนิ สาํหรบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติมี

ความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนกําไรสุทธ ิเมื่อวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างหมวด

ธุรกจิพบว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยใ์นแต่ละหมวดธุรกจิไมแ่ตกต่างกนั 
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        การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบัน้ี สําเรจ็ได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ดุษฎี ศิริว ัฒนพงษ์อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับแนวทางใน

การศกึษา พรอ้มทัง้ช่วยขดัเกลา และแนะนําเพิม่เตมิในการแก้ไขขอ้ความ ตลอดจนให้กําลงัใจ

ในการทํารายงานศกึษา รวมทัง้ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยนิ์ยะดา ชุณหวงศ์ ประธาน

กรรมการและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยะดา วเิศษบรสิุทธิ ์กรรมการสอบ ที่กรุณาสละเวลาให้

ขอ้เสนอแนะ ซึง่ทาํใหร้ายงานฉบบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดอ้ยา่งครบถว้นมากยิง่ขึน้ 

ท้ายน้ี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่และครอบครวัที่ได้ให้กําลงัใจเสมอมาตลอด

ระยะเวลาการทํารายงาน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บณัฑติวิทยาลยั รวมทัง้พี่ๆ และเพื่อน

นกัศกึษาปรญิญาโททุกท่าน ทีไ่ดใ้หก้ําลงัใจและช่วยเหลอืมาโดยตลอด 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 

ในปี พ.ศ. 2553 เกดิปญัหาความรุนแรงทางการเมอืงเกดิขึน้ แต่เศรษฐกจิของประเทศ

สามารถฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ือง โดยสงัเกตได้จากตัวเลขทางเศรษฐกิจต่าง ๆ และอัตราการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP) มอีตัราการขยายตวัสูง ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการส่งออกที่

ขยายตวัอยา่งแขง็แกรง่ตัง้แต่ตน้ปี และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาล เช่น โครงการไทย

เขม้แขง็ มาตรการภาษีกระตุ้นภาคอสงัหารมิทรพัย ์และมาตรการลดค่าครองชพีของประชาชน 

รวมถงึการลงทุนต่าง ๆ ของภาครฐั เป็นต้น ส่งผลใหก้ารบรโิภค และการลงทุนของเอกชนเพิม่

สงูขึน้เช่นกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ภาคอสงัหารมิทรพัย ์ภาคธนาคารขยายตวั และภาคท่องเทีย่ว

กลับมาฟ้ืนตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก แต่อย่างไรก็ตาม ยังปจัจยัความเสี่ยงต่าง ๆ อาท ิ

เศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิาที่ยงัมสีญัญาณการฟ้ืนตวัที่ยงัไม่ชดัเจน ปญัหาหน้ีสาธารณะของ

กลุ่มประเทศยโุรป ทางการจนีเพิม่มาตรการควบคุมความรอ้นแรงของเศรษฐกจิ โดยเฉพาะภาค

อสงัหารมิทรพัย ์การแขง็ค่าอยา่งมากของค่าเงนิในภมูภิาคเอเชยี และปญัหาเงนิเฟ้อ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ราคาอาหารและสินค้าโภคภณัฑ์ที่มแีนวโน้มปรบัตัวเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งปจัจยั

เหลา่น้ียงัคงส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกอยา่งยัง่ยนื นอกจากน้ี ปญัหาการเมอืง

ภายในประเทศกย็งัคงเป็นสิง่ทีต่อ้งระมดัระวงั (ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน), 2553) จงึเป็น

ปจัจยักดดนัทาํใหด้อกเบีย้เงนิฝากยงัอยูใ่นระดบัตํ่า  

นักลงทุนที่ต้องการแสวงหาผลตอบแทนที่ดกีว่าการฝากเงนิ จงึเข้าไปลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลสําคัญต่าง ๆ เช่น  

อตัราส่วนการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น การคํานวณ

อตัราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุน้สงูยอ่มสะทอ้นถงึการคาดคะเนกระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่าจะ

ไดร้บัจากการลงทุน รวมถงึการพจิารณาจากอตัราการจ่ายเงนิปนัผลต่อหุน้ (Dividend Yield) 

เพื่อทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีด่ ีและมปีระสทิธภิาพ แต่อยา่งไรกต็าม นกัลงทุนจะต้องพจิารณาให้

ดวี่าการลงทุนทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูนัน้คุม้ค่ากบัความเสีย่งมากน้อยเพยีงใด เพราะการคาดการณ์

อนาคตทาํไดย้าก หลกัสําคญัอกีขอ้หน่ึงของการลงทุน คอื การซือ้หุน้เพื่อลงทุนระยะยาว จะทํา

ให้ได้ผลตอบแทนที่ดกีว่าการซื้อ - ขายบ่อยครัง้บนความเชื่อว่าตนสามารถคาดการณ์จงัหวะ
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การปรบัขึน้ - ลงของราคาหุน้ไดอ้ย่างแม่นยาํ นอกจากการลงทุนระยะยาวแลว้ นักลงทุนควร

เลอืกลงทุนในบรษิัทขนาดใหญ่ที่ม ัน่คงและมคีวามน่าเชื่อถือ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ

การเงนิ กลุ่มพลงังาน และอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 

ศุภวุฒ ิสายเชือ้ (กรงุเทพธุรกจิ, 2551) ไดร้วบรวมขอ้มลูผลตอบแทนการลงทุนประเภท

ต่างๆ ในช่วง 1999-2007 หากลงทุน 100 บาท และนําผลกําไรกลบัไปลงทุนจะใหผ้ลดงัน้ี 

 

ตารางที ่1  ผลตอบแทนการลงทุนประเภทต่าง ๆ ในช่วง 1999-2007 

ประเภทการลงทุน มลูค่าผลการลงทุน

ปลายปี 2007 (บาท) 

ผลตอบแทนเฉล่ีย

ต่อปี (%) 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (%) 

หุน้ 345.3  14.8  27.57  

ทองคาํ 286.6  12.4  14.78  

พนัธบตัร 167.0  5.9  5.24  

ตลาดเงนิ 140.8  3.9  0.69  

เงนิฝากธนาคาร 120.5  2.1  0.28  

เงนิเฟ้อ 120.5  2.5  1.40  

 

จากตารางที่  1 พบว่า การลงทุนในตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด คือ ให้

ผลตอบแทน เท่ากบั 14.8 % แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหุ้นนัน้มคีวามเสี่ยงสูงที่สุด

เช่นกนั คอื 27.57% รองลงมาคอื การลงทุนในทองคํา และพนัธบตัร ซึง่ใหผ้ลตอบแทน เท่ากบั 

12.4% และ 5.9% ตามลาํดบั  

ดงันัน้ ผู้ศกึษาในฐานะทีเ่ป็นนักลงทุนอสิระ จงึมคีวามสนใจที่จะทําการศกึษาเรื่องการ

วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์บัอตัราส่วนทางการเงนิของ

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สําคญั โดยเฉพาะในด้านการเงนิของ

ประเทศ ซึ่งต้องการทราบว่าอตัราผลตอบแทนกับอัตราส่วนทางการเงนิอยู่ในระดบัใด และ

สามารถนําผลทีไ่ดร้บัจากการศกึษาครัง้น้ี ไปเป็นแนวทางใหก้บัผูส้นใจทัว่ไป นําไปต่อยอดและ

พฒันาเป็นขอ้มลูในการจดัทาํแผนกลยทุธห์รอืเป็นขอ้มลูในการบรหิารองคก์รอื่นๆ ต่อไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 

  

1. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์กบัอตัราส่วน

ทางการเงนิของบรษิทัในแต่ละหมวดธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ 

 2. เพื่อกําหนดสมการทีใ่ชใ้นการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องบรษิทั

ในแต่ละหมวดธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ 

 3. เพื่อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องบรษิทัในแต่ละหมวด

ธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ 

 

สมมติฐานการศึกษา 

 

ในการศกึษาครัง้น้ี มสีมมตฐิานการศกึษาดงัต่อไปน้ี 

1. อตัราส่วนทางการเงนิต่อไปน้ีมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์ 

1.1 อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัย ์(Activity Ratios) อตัราส่วนที่

นํามาพจิารณา คอื อตัราส่วนการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์(Total Asset Turnover)  

1.2 อตัราส่วนที่แสดงถงึความเสี่ยงจากการกู้ยมื (Leverage Ratios) อตัราส่วนที่

นํามาพจิารณา คอื อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt To Equity Ratio)  

1.3 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) อตัราส่วนที่

นํามาพจิารณา คอื อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์

(Return on Asset) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity)   

2. อัตราผลตอบแทนของหลักทรพัย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน

แตกต่างกนัตามหมวดธุรกจิ 
  

ขอบเขตของการศึกษา 

  

ในการศกึษาครัง้น้ี ไดก้ําหนดขอบเขตของการศกึษาคอืการใชง้บการเงนิของบรษิทัทีจ่ด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิ โดยรวบรวม

ขอ้มูลงบการเงนิและราคาปิดของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรม

ธุรกจิการเงนิเป็นเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2549 – 2553  
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คาํนิยามศพัทใ์นการศึกษา 

 

อตุสาหกรรมธรุกิจการเงิน ในทีน้ี่แบ่งเป็น 3 หมวดคอื ธนาคาร เงนิทุนและหลกัทรพัย ์

และประกนัภยัและประกนัชวีติ  

ราคาปิด หมายถึง ราคาตลาดของหลกัทรพัย์แต่ละหลกัทรพัย์ ที่มกีารซื้อขายเป็น

รายการสุดทา้ยในแต่ละวนั ในกรณทีีห่ลกัทรพัยใ์ดไมม่กีารซือ้ขายกนัในวนันัน้จะใชร้าคาปิดของ

วนัทาํการก่อนแทน  

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์หมายถงึ อตัราการเปลี่ยนแปลงของราคาปิดของ

หลกัทรพัย ์โดยแสดงในรปูของอตัรารอ้ยละของผลต่างของราคาปิดของหลกัทรพัย ์ณ. วนัก่อน

และหลงัวนัประกาศกําไรสุทธ ิ15 วนั เทยีบกบัราคาปิดก่อนวนัประกาศกําไรสุทธ ิ15 วนั 

อตัราส่วนทางการเงิน หมายถงึ อตัราส่วนทีเ่ป็นตวัแทนของขอ้มูลทางบญัชซีึ่งเป็นตวั

สะท้อนถึงภาพรวมของกิจการในด้านอัตราส่วนคุณภาพสภาพคล่อง อัตราส่วนแสดง

ประสทิธภิาพในการใช้สนิทรพัย ์อตัราส่วนที่แสดงถงึความเสี่ยงจากการกู้ยมื และอตัราส่วนที่

แสดงความสามารถในการทํากําไร ซึ่งในการศกึษาครัง้น้ีใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิ 5 อตัราส่วน 

คอื อตัราส่วนการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์(Total Asset Turnover) อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของ

ผูถ้อืหุน้ (Debt to equity ratio) อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) อตัราส่วนผลตอบแทน

ต่อสนิทรพัย ์(Return on Assets) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return on 

Equity) 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

 1. นักลงทุนสามารถนําผลการศกึษาที่ได้ไปใช้ในการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยใ์นอนาคตซึง่สามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยไ์ดด้ี

ยิง่ขึน้ 
2. สามารถใช้เป็นฐานขอ้มูลในการศึกษาต่อในอนาคตทัง้การศึกษาเชงิลกึของหมวด

ธุรกจิการเงนิและนําไปใช้เป็นแนวทางในการศกึษาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องธุรกจิ

อื่นๆ 

 
 



 
 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

ผูศ้กึษาไดท้บทวนแนวคดิ ทฤษฎแีละผลการศกึษาที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อนําแนวคดิ และผล

ของการศกึษามาเป็นแนวทางในการอธบิายการศกึษาครัง้น้ี ดงัน้ี 
 

แนวคิดทฤษฎีตลาดทนุ  

 

การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศย่อมต้องอาศยัเงนิทุนเป็นปจัจยัสําคญั ตลาดทุนช่วย

ให้ธุรกจิต่างๆ ทัง้ที่เพิง่เริม่ก่อตัง้และที่ต้องการขยายธุรกจิสามารถจะระดมทุนมาไดโ้ดยการ

ออกหุน้และนํามาจาํหน่ายในตลาดทุน วธิรีะดมทุนเช่นน้ีมขีอ้ดต่ีอธุรกจิ คอื เป็นเงนิทุนระยะ

ยาว และในกรณีของการระดมทุนเป็นตราสารหน้ีก็จะมภีาระดอกเบี้ยน้อยกว่ากู้จากสถาบนั

การเงนิ การนําหุน้ออกขายในตลาดทุน ทาํใหธุ้รกจิทีอ่อกหุน้สามารถใชเ้ป็นเงนิทุนในการขยาย

ธุรกจิในอนาคต 

ส่วนด้านของผู้ที่ต้องการลงทุนการนําเงนิมาซื้อหลกัทรพัยก์็อาจจะได้รบัประโยชน์สูง

กว่านําเงนิไปฝากธนาคาร เมื่อเวลาผ่านไปราคาหุน้มแีนวโน้มทีจ่ะสูงขึน้จากผลการดําเนินงาน

ทีด่ขีองธุรกจิผูล้งทุนกจ็ะไดร้บักําไรมากขึน้ อย่างไรกต็ามการลงทุนซือ้หลกัทรพัยใ์นตลาดทุนก็

มอีตัราความเสี่ยงเช่นกนั ทัง้น้ีเพราะผลกระทบจากปจัจยัภายนอกทีเ่ราไม่สามารถควบคุมได ้

อาจทาํใหร้าคาหุน้ตกตํ่าลง แต่ถ้าเลอืกถอืหุน้ทีม่ผีลประกอบการดกีอ็าจจะไดร้บัผลตอบแทนใน

รปูของเงนิปนัผลทีจ่า่ยในอตัราคุม้ค่ากบัการลงทุน  

1. ความหมายของตลาดทุน 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2545: 9) ไดใ้ห้ความหมายของตลาดทุน (Capital 

Market) ไว้ดงัน้ี ตลาดทุนเป็นศูนยก์ลางหรอืแหล่งของการพบปะของผู้มเีงนิออมเพื่อมาให้กู ้

หรอืลงทุนระยะยาวกบัตลาดทุน (ผูท้ีต่้องการแสวงหาเงนิทุนระยะยาว) ประกอบดว้ย 2 ตลาด 

คอื ตลาดแรก ทําหน้าทีจ่ดัการเกี่ยวกบันําหลกัทรพัยใ์หม่ของผูต้้องการเริม่กจิการ หรอืขยาย

กจิการออกขาย และตลาดรอง ทําหน้าที่รองรบัตลาดแรก โดยทําหน้าที่รบัซื้อและขาย

หลกัทรพัยจ์ากตลาดแรกใหผู้ท้ ีต่อ้งการซือ้ขายเปลีย่นมอืหลกัทรพัย ์ 

เพชร ี ขมุทรพัย ์(2549: 32-33) ไดใ้หค้วามหมายว่า ตลาดทุน หมายถงึ ตลาดทีซ่ือ้

ขายหลกัทรพัย์ระยะยาว คือหลกัทรพัย์ที่มอีายุเกินกว่า 1 ปี ได้แก่ หุ้นกู้หรอืพนัธบตัร หุ้น

บุรมิสทิธ ิและหุน้สามญั ฯลฯ สามารถแยกตลาดทุนน้ีออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คอื 
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1) ตลาดหลกัทรพัยอ์อกใหม ่(New-issue market) 

2) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Trading market) 

ตลาดหลกัทรพัยอ์อกใหม่  

ตลาดหลักทรัพย์ออกใหม่เป็นตลาดสําหรบัจําหน่ายหลักทรพัย์ที่บริษัทต่าง ๆ 

ออกจําหน่ายเมื่อต้องการเงนิทุน อาจเป็นกจิการทีเ่ปิดใหม่หรอืกจิการที่ดําเนินงานอยู่แล้วและ

ต้องการเพิม่ทุนจงึไดอ้อกหลกัทรพัยม์าจาํหน่าย ตลาดลกัษณะน้ีมชีื่อว่า ตลาดหลกัทรพัยอ์อก

ใหม ่(New-issue market) หรอืตลาดแรก (Primary market) วธิกีารซือ้ขายแบ่งได ้2 วธิคีอื 

(1) การขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่โดยตรง (Direct placement) ระหว่างบรษิทัผู้

ออกหลกัทรพัยก์บัผูล้งทุนเพยีงไมก่ีร่าย เงนิทุนทีต่อ้งการจะตอ้งไมม่ากนกั 

(2) การขายหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ให้กับประชาชนทัว่ ๆ ไป (Public offering) 

เงนิทุนที่ต้องการจงึเป็นจํานวนมาก การจําหน่ายหลกัทรพัยล์กัษณะน้ีต้องอาศยัสถาบนัหลาย

ฝ่าย ซึง่ไดแ้ก่ ธนาคารเพื่อการลงทุน (Investment bank) นายหน้า (Broker) ผูค้า้หลกัทรพัย ์

(Dealer) และตลาดหุ้น (Stock exchange) ซึ่งต่างก็มสี่วนช่วยให้การจําหน่ายหุ้นออกใหม่

สมัฤทธิผ์ลตามเป้าหมาย 

ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย ์

เท่าทีผ่่านมาประเทศไทยมสีถาบนัเขา้ลกัษณะตลาดหุน้เพยีงแห่งเดยีว คอื Bangkok 

Stock Exchange Ltd. ตัง้ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2505 ในรปูของหา้งหุน้ส่วน และต่อมาเปลีย่นเป็นบรษิทั

จาํกดัในปี พ.ศ. 2506 โดยมทุีนจดทะเบยีน 250,000 บาท แบ่งเป็น 50 หุน้ หุน้ละ 5,000 บาท 

มสีํานักงานอยู่ที่อาคารสลีม ถนนสลีม กรุงเทพฯ มสีมาชกิอยู่ 50 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 

สมาชกิทีม่ภีมูลิาํเนาอยูใ่นประเทศไทย กบัสมาชกิทีม่ภีมูลิาํเนาอยูต่่างประเทศ  

Bangkok Stock Exchange เป็นแต่เพยีงสถานทีซ่ึง่สมาชกิมาชุมนุมเพื่อแลกเปลีย่น

ซือ้ขายหุน้ซึง่กนัและกนั บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนกบั Bangkok Stock Exchange จะต้องมทุีนจด

ทะเบยีนและทุนชําระแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท การซือ้ขายกระทํากนัตัง้แต่เวลา 14.45-15.00 น.

ปรากฏว่าการซื้อขายมไีม่มากนัก ในปี พ.ศ. 2511 จํานวนซื้อขายสูงถงึ 218 ลา้นบาท ปี พ.ศ. 

2512 ลดลงเหลอื 111 ลา้นบาท และในปี พ.ศ. 2513 มจีาํนวนซือ้ขายเพยีง 40 ลา้นบาทเท่านัน้ 

และในทีสุ่ดตลาดหุน้กรงุเทพกต็อ้งปิดกจิการลง 

2. การก่อตัง้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ถงึแมว้่าตลาดหุ้นกรุงเทพจะไม่ประสบความสําเรจ็ แต่แนวความคดิเกี่ยวกบัการ

จดัตัง้ตลาดหลกัทรพัยท์ีม่รีะบบระเบยีบและไดร้บัการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนัน้ไดร้บัความ

สนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ดงันัน้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 2 

(พ.ศ. 2510 - 2514) จงึได้เสนอแผนการจดัตัง้ตลาดทุนดงักล่าวขึน้เป็นครัง้แรก โดยให้มี

เครื่องมอือํานวยความสะดวกและมาตรการสําหรบัการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่หมาะสมในปี พ.ศ. 
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2512 รฐับาลไดท้ําการว่าจา้งศาสตราจารยซ์ดินีย ์เอม็ รอบบิน้ส ์ ศาสตราจารยป์ระจาํภาควชิา

การเงนิ จากมหาวทิยาลยัโคลมัเบยี สหรฐัอเมรกิา เพื่อมาทําการศกึษาช่องทางการพฒันาตลาด

ทุนไทยในเวลาต่อมา  

ในปี พ.ศ. 2515 รฐับาลไดเ้ขา้มามบีทบาทโดยการแก้ไข "ประกาศคณะปฏวิตั ิที ่58 

เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการค้าที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน" การแก้ไขดงักล่าวส่งผลให้รฐับาลสามารถกํากบัดูแล การดําเนินงานของบรษิทั

เงนิทุนและหลกัทรพัย ์ ซึง่ทําใหก้ารดําเนินงานเป็นไปอย่างมรีะเบยีบและยุตธิรรม หลงัจากนัน้

ในปี พ.ศ. 2517 ได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัติลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2517 โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อจะจดัใหม้แีหล่งกลางสําหรบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ เพื่อส่งเสรมิ

การออมทรพัยแ์ละการระดมเงนิทุนในประเทศ ตามมาดว้ยการแก้ไขบทบญัญตัเิกี่ยวกบัรายได้

เพื่อใหส้ามารถนําเงนิออมมาลงทุนในตลาดทุนได ้ ในปี พ.ศ. 2518 รปูแบบทางกฎหมายต่างๆ

ไดร้บัการปรบัแก้จนลงตวั และในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง ประเทศ

ไทย (ชื่อภาษาองักฤษในขณะนัน้คอื The Securities Exchange of Thailand) ไดเ้ปิดทําการซือ้

ขายขึ้นอย่างเป็นทางการครัง้แรกและได้ทําการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น "The Stock 

Exchange of Thailand" (SET) เมือ่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2534 

 

2.1  ตราประจาํตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

                                           
 

ภาพที ่1  1ตราประจาํตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทีม่า. http://www.set.or.th/th/about/overview/history_p1.html 

ตราประจาํตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดร้บัการออกแบบในปี 2518 ม ี2 

ส่วนประกอบกนัเป็นวงกลม โดยส่วนบนเป็นสทีอง และส่วนล่างเป็นสดีํา การออกแบบเกดิขึน้

ดว้ยแรงบนัดาลใจจากจานโบราณ ซึง่มลีายสลกัรปูปลาคู่ทีม่ลีกัษณะว่ายเวยีนหน่ึงหวัจรดหน่ึง

หางว่ายวนกนัต่อเน่ืองไม่สิน้สุด สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมในลทัธเิต๋า ทีก่ล่าวถงึความสมดุลของ

สองสิง่ ทีเ่ป็นทัง้คู่และสิง่ทีต่รงขา้มกนั คอื หยนิ กบั หยาง เปรยีบเสมอืนสตรกีบับุรุษ ความมดื

กบัความสว่าง อนัอาจอุปมาได้ถงึสจัธรรมของการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์ทีม่อุีปสงคแ์ละ

อุปทาน มผีลตอบแทนและความเสี่ยง มคีวามคกึคกัและซบเซา เป็นสองสิง่ทีท่้าทายผูล้งทุน

เสมอมาทุกยคุทุกสมยั 
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12.2  โครงสร้างการกาํกบัดแูลตลาดทุน 

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้การ

ดําเนินงานของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และกําหนดอํานาจหน้าทีใ่หค้ณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้กําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 

 

 

 
 

ภาพที ่21 โครงสรา้งการกํากบัดแูลตลาดทุน 

ทีม่า. http://www.set.or.th/th/about/overview/history_p1.html 

 

2.3  ตลาดแรก  

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) ทําหน้าทีก่ํากบั

และดูแลตลาดแรก โดยบรษิทัใดทีต่้องการออกหลกัทรพัยใ์หม่เสนอขายหุน้ต่อประชาชนครัง้

แรก (Initial Public Offering) หรอืเสนอขายหลกัทรพัยอ์ื่นๆ แก่ประชาชน ต้องขออนุมตัจิาก

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และดําเนินการตามเกณฑ์ที่

กําหนด จากนัน้คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะต้องตรวจสอบสถานะ

ทางการเงนิและการดาํเนินงานของบรษิทันัน้ก่อนทีจ่ะอนุมตัใิหบ้รษิทัทําการออกหลกัทรพัยข์าย

แก่ประชาชนได ้ 
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2.4  ตลาดรอง  

หลงัจากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนครัง้แรก หลกัทรพัยจ์ะสามารถทําการซือ้

ขายในตลาดรองได้ก็ต่อเมื่อผู้ออกหลักทรัพย์นัน้ได้ยื่นคําขอและได้ร ับอนุมัติจากตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

3. 1บทบาทตลาดหลกัทรพัย ์
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลาดหลกัทรพัยม์ี

บทบาทสาํคญั ดงัน้ี  

(1) ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลกัทรพัย์จดทะเบยีน และพฒันาระบบ

ต่างๆ ทีจ่าํเป็นเพื่ออํานวยความสะดวกในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 

(2) ดําเนินธุรกจิใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เช่น การทําหน้าทีเ่ป็น

สาํนกัหกับญัช ี(Clearing House) ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์หรอืกจิกรรม

อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

(3) การดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ลกัษณะการดาํเนินงาน 

- เป็นนิตบุิคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัติลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2517  

- ทําหน้าที่ส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศ และเป็นศูนยก์ลางในการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละใหบ้รกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง โดย

ไมนํ่าผลกําไรมาแบ่งปนักนั  

- สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจและ

อุตสาหกรรมภายในประเทศ  

- เริม่เปิดทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นครัง้แรก เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2518  

- ปจัจบุนัดาํเนินงานภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535  

- การดําเนินงานหลกั ไดแ้ก่ การรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและดูแลการเปิดเผย

ขอ้มูลของบรษิทัจดทะเบยีน การซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการกํากบัดูแลการซื้อขายหลกัทรพัย ์

การกํากบัดูแลบรษิทัสมาชกิส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ตลอดจนถงึการเผยแพร่

ขอ้มลูและการส่งเสรมิความรูใ้หแ้ก่ผูล้งทุน  

 

 

 



 
 

 

10 

สมาชิกภาพองคก์รระหว่างประเทศ 

- สหพนัธต์ลาดหลกัทรพัยภ์าคพืน้เอเชยีและโอเชยีเนีย (Asian and Oceanian 

Stock Exchanges Federation - AOSEF) ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เขา้เป็นสมาชกิในปี พ.ศ. 2525 

- องค์กรคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นานาชาต ิ

(International Organization of Securities Commissions -IOSCO) ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เขา้เป็น

สมาชกิประเภท full member ในปี พ.ศ. 2533 และเปลีย่นเป็น affiliate member ในปี พ.ศ. 

2535 เน่ืองจากมกีารจดัตัง้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- สหพนัธต์ลาดหลกัทรพัยน์านาชาต ิ (The World Federation of Exchanges - 

WFE) ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เขา้เป็นสมาชกิในปี พ.ศ. 2533  

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการกาํหนดอตัราผลตอบแทนของนักลงทนุ  

 

เพชร ีขมุทรพัย ์(2549: 298) กล่าวว่า การลงทุนเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการตดัสนิใจว่าจะซือ้

หลกัทรพัยน์ัน้ หรอืถือหลกัทรพัย์ที่มอียู่ต่อไป หรอืขายหลกัทรพัย์ที่มอียู่ ผู้ลงทุนจะตดัสนิใจ

กระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดก็ต่อเมื่อได้มีการประเมนิมูลค่าของหลักทรพัย์นัน้ ๆ แล้วว่า 

หลกัทรพัยน์ัน้ Overvalue หรอื Undervalue หรอืไม่ ถ้าหลกัทรพัยน์ัน้ Overvalue หมายความ

ว่าราคาตลาด (Market price) ของหลกัทรพัยน์ัน้สูงกว่ามลูค่าหลกัทรพัยน์ัน้อยู่ในมอืกค็วรทีจ่ะ

ขายในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาตลาดตํ่ากว่ามูลค่าของหลกัทรพัย์ที่ประเมนิได้ เราเรยีกว่า 

Undervalue กรณีน้ีควรซื้อหลักทรพัย์นัน้ เพราะราคาไม่สูงนักและน่าซื้อด้วย หรือถ้ามี

หลกัทรพัยน์ัน้อยูใ่นมอื กค็วรครอบครองหลกัทรพัยน์ัน้ต่อไป  

ศุภชัย ศรีสุชาติ (2547) กล่าวว่า โดยปกติแล้วนักลงทุนทุกคนย่อมต้องการได้รบั

ผลตอบแทนที่เกดิจากการลงทุน ซึ่งแต่ละคนก็มคีวามต้องการผลตอบแทนในระดบัที่แตกต่าง

กนัไป ทัง้น้ีกข็ึน้อยู่กบัความเสีย่งในการลงทุนและการยอมรบัความเสีย่ง (Risk aversion) ของ

แต่ละคน อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์กม็ปีจัจยัหลายประการทีท่ําใหผ้ลตอบแทนทีเ่กดิขึน้

จรงิคลาดเคลื่อนไปจากผลตอบแทนที่คาดหวงัไว้ ดงันัน้ จงึควรทราบแนวคดิในการกําหนด

อตัราผลตอบแทนของนักลงทุน เพื่อจะได้เขา้ใจสาเหตุที่ทําให้นักลงทุนคาดหวงัผลตอบแทนที่

แตกต่างกนั และทราบว่ามปีจัจยัใดบา้งทีส่่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุน  

แนวคดิที่ได้รบัการยอมรบัและถูกนําไปใช้อย่างกว้างขวาง ก็คือแนวคิดแบบจําลอง

กําหนดราคาสนิทรพัยล์งทุน (Capital Asset Pricing Model หรอื CAPM) ซึง่เป็นแบบจาํลองที่

ใช้อธบิายการคาดหวงัอตัราผลตอบแทนของนักลงทุน ซึ่งพฒันาขึน้จาก William F.Sharpe 

(1994) โดยตวัแบบการตรีาคาสนิทรพัยป์ระเภททุนไดอ้ธบิายถงึผลตอบแทนของการลงทุนซึ่ง

ได้จากการรวมอตัราผลตอบแทนในหลกัทรพัยท์ี่ไม่มคีวามเสี่ยง (Risk free) บวกกบัอตัรา
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ผลตอบแทนชดเชยความเสีย่ง (Risk premium) คูณกบัค่า beta ที่มผีลต่ออตัราชดเชยความ

เสีย่งในแต่ละหลกัทรพัย ์

สําหรบัความเสี่ยงของหลกัทรพัยส์ามารถแยกไดอ้อกเป็นสองส่วนคอื ความเสี่ยงที่มา

จากตลาดหรอืระบบ (systematic risk) และความเสีย่งทีม่าจากตวับรษิทั หรอืตวัหลกัทรพัยเ์อง 

(unsystematic risk) ซึง่ค่า Beta ทีว่ดัไดเ้ป็นการวดัความเสีย่งอนัเน่ืองมาจากตวัหลกัทรพัยซ์ึง่

อาจได้รบัอิทธพิลมาจากตลาดอกีทอดหน่ึง ดงันัน้ความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากตวับรษิทัเองจงึ

สามารถวดัไดจ้ากค่า Beta 

 

แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะหง์บการเงินและอตัราส่วนทางการเงิน  

 

1.  ความหมายของงบการเงิน 

พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ไดใ้หค้วามหมายของงบการเงนิว่า งบการเงนิ 

หมายถงึ รายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิหรอืการเปลีย่นแปลงฐานะการเงนิ ไม่ว่าจะ

รายงานโดย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแสเงนิสด งบแสดงการเปลีย่นแปลง

ส่วนของผูถ้อืหุน้ งบประกอบหรอืหมายเหตุประกอบงบการเงนิ หรอืคําอธบิายอื่นซึง่ระบุไวว้่า

เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิ  

จากความหมายขา้งต้น งบการเงนิ คอื รายงานทางการเงนิ ซึง่ใหข้อ้มลูทางการเงนิ

เกี่ยวกบักจิการในด้านฐานะการเงนิ ณ สิ้นวนัใดวนัหน่ึง ผลการดําเนินงาน และการ

เปลี่ยนแปลงฐานะการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง อาจกล่าวได้ว่า งบการเงนิมี

ความสาํคญัต่อการตดัสนิใจทางธุรกจิ เน่ืองจากเป็นแหล่งขอ้มลูทีแ่สดงถงึผลการดําเนินงานและ

ฐานะทางการเงินของบริษัท และเป็นข้อบ่งชี้ถึงศักยภาพของบริษัทในการแข่งขนัและ

ความสําเรจ็ในอนาคต ดงันัน้ งบการเงนิจะมปีระโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงนิตามวตัถุประสงคท์ีว่าง

ไว้เมื่องบการเงินมีลักษณะเชิงคุณภาพ โดยลักษณะเชิงคุณภาพหลักของงบการเงิน

ประกอบดว้ย  

1) ความเขา้ใจได้ (Understandability) ขอ้มูลทางการบญัชตี้องช่วยให้ผู้ใช้งบ

การเงนิสามารถเขา้ใจในขอ้มลูทีนํ่าเสนอได ้งบการเงนิจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจของผูใ้ช้

ทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานอยา่งเพยีงพอ 

2) ความเกี่ยวขอ้งกบัการการตดัสนิใจ (Relevance) ขอ้มูลจะเกี่ยวขอ้งกบัการ

ตดัสนิใจต่อเมื่อขอ้มูลนัน้ช่วยให้ผู้ใช้ขอ้มูลในงบการเงนิ สามารถประเมนิเหตุการณ์ในอดตี 

ปจัจบุนัและอนาคตได ้ 

3) ความเชื่อถอืได ้(Reliability) ขอ้มลูต้องเชื่อถอืได ้จงึจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บ

การเงนิ ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดต้อ้งไมม่คีวามผดิพลาดทีม่นียัสาํคญั และความลาํเอยีง  
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4) การเปรยีบเทยีบกนัได ้ (Comparability) หมายถงึการเปรยีบเทยีบงบการเงนิ

ของกจิการเดยีวกนัในรอบระยะเวลาบญัชต่ีางกนั หรอืการเปรยีบเทยีบงบการเงนิของกจิการ

ต่างกนัในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนั การเปรยีบเทยีบกนัได้ทําให้ผู้ใช้งบการเงนิสามารถ

ประเมนิและคาดคะเนแนวโน้มของฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดของกจิการ

ทีเ่ปรยีบเทยีบได ้

2.  ส่วนประกอบของงบการเงิน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 ปรับปรุง 2552 ระบุว่างบการเงินฉบับสมบูรณ์

ประกอบดว้ย  

1) งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัสิน้งวด 

2) งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 

3) งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของสาํหรบังวด 

4) งบกระแสเงนิสดสาํหรบังวด 

5) หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบญัชทีี่สําคญั 

ขอ้มลูทีใ่หค้าํอธบิายอื่น และ 

6) งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัตน้งวดของงวดทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบงวดแรกสุดเมื่อ

กจิการไดนํ้านโยบายการบญัชใีหม่มาถอืปฏบิตัยิอ้นหลงัหรอืการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั หรอื

เมือ่กจิการมกีารจดัประเภทรายการในงบการเงนิใหม ่ 

3.  การวิเคราะหง์บการเงิน 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2546: 60) ไดร้ะบุว่า การวเิคราะหง์บการเงนิเป็น

กระบวนการที่นํามาใชเ้พื่อค้นหาความจรงิเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และการ

เปลี่ยนแปลงฐานะการเงนิของกจิการ ซึง่เพชร ี ขุมทรพัย ์ (2548) กล่าวว่า การวเิคราะหง์บ

การเงนิ คอื กระบวนการค้นหาขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานของ

กิจการใดกิจการหน่ึงจากงบการเงินของกิจการนัน้ พร้อมทัง้นําข้อเท็จจริงดังกล่าวมา

ประกอบการตดัสนิใจต่อไป ดงันัน้การวเิคราะห์งบการเงนิ มวีตัถุประสงค์โดยทัว่ไป เพื่อ

ตอ้งการทราบฐานะอนัแทจ้รงิของธุรกจิ เพราะผลประกอบการทีป่รากฏในงบการเงนิจะชีใ้หเ้หน็

ถงึการประสบความสําเรจ็ หรอืไม่ประสบความสําเรจ็ในการบรหิารธุรกจิของกจิการนัน้ พรอ้ม

กบัชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้บกพร่องต่างๆ อาทเิช่น การบรหิารการเงนิ การบรหิารหน้ีหรอืสนิเชื่อ การ

บรหิารการขายและการตลาด การใชท้รพัยส์นิใหเ้กดิประโยชน์ ความสามารถในการชําระหน้ี 

ความสามารถในการหากําไร การเจรญิเตบิโต เป็นต้น ซึง่การวเิคราะหง์บการเงนิสามารถใช้

ประโยชน์ไดห้ลายอย่างดว้ยกนั เช่น การวเิคราะหเ์พื่อหาจุดดแีละจุดบกพร่องเพื่อแก้ไขปญัหา

ของกจิการ การวเิคราะหเ์พื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน การวเิคราะหเ์พื่อการใหส้นิเชื่อหรอื

เครดติทางการคา้ 
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ในการวเิคราะห์งบการเงนิ เป็นวธิกีารวเิคราะหโ์ดยอาศยัขอ้มูลจากงบการเงนิเป็น

หลกั ซึ่งการวเิคราะหง์บดุลและงบกําไรขาดทุนเพื่อพจิารณาความเสีย่งในการใหส้นิเชื่อ ต้อง

ตรวจสอบรายละเอยีดของแต่ละรายการในแต่ละปี นอกจากนัน้ควรนํางบดุลและงบกําไรขาดทุน

ทีร่วบรวมได้มาเปรยีบเทยีบกนั โดยเปรยีบเทยีบกบัตวัเลขในอดตีของกจิการและตวัเลขของ

กิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกัน ซึ่งการเปรยีบเทียบดงักล่าวเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้

โดยทัว่ไป ระบุถงึรปูแบบการวเิคราะหง์บการเงนิเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจของผูใ้ชง้บการเงนิ ซึง่

แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี  

1) การวเิคราะหโ์ดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratio Analysis) เป็นการ

นํารายการต่างๆ ในงบดุลและงบกําไรขาดทุนมาหาอตัราส่วนระหว่างกนั แล้วทําให้เกิด

ความหมาย ทําให้สามารถวเิคราะห์งบการเงนิได้ประโยชน์มากขึน้ โดยการนําอตัราส่วน

ทางการเงนิที่ได้ของบรษิทัไปเปรยีบเทยีบกบัอกีบรษิทัหน่ึง หรอือาจนําไปเปรยีบเทยีบกบั

ค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม หรอืกบัอตัราส่วนของบรษิทันัน้ๆ เองในอดตีกไ็ด ้ 

2) การวเิคราะหโ์ครงสรา้งงบการเงนิ (Common-size Analysis) เป็นการวเิคราะห์

โดยนํารายการในงบดุลและงบกําไรขาดทุนมานําเสนอในรูปของรอ้ยละหรอืเรยีกว่าอตัราส่วน

ตามแนวดิง่ แลว้ทาํใหเ้หน็โครงสรา้งของงบการเงนิว่าแต่ละรายการเป็นสดัส่วนเท่าไร  

3) การวเิคราะหก์ารเจรญิเตบิโตหรอืแนวโน้ม (Trend Analysis) เป็นการวเิคราะห์

โดยการนําข้อมูลในงบดุลและงบกําไรขาดทุนตัง้แต่สองปีขึน้ไปมาเปรยีบเทยีบกนั ซึ่งทําให้

สามารถเหน็การเพิม่ขึน้หรอืลดลงของรายการต่างๆ ในช่วงระยะเวลาทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบกนั 

4) การวเิคราะหง์บกระแสเงนิสด (Cash Flow Analysis) เป็นการวเิคราะหท์ีท่ําให้

สามารถดูการเคลื่อนไหวของรายการเงนิสดซึง่แบ่งเป็น 2 ส่วนคอื แหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิ

สดในกจิกรรมต่างๆ สาํหรบัช่วงระยะเวลาหน่ึง ซึง่ทําใหส้ามารถทราบถงึสภาพคล่องของบรษิทั

ว่ามากน้อยเพยีงใด  

4.   การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios Analysis) 

 เสกศกัดิ ์ จาํเรญิวงศ์ (2554: 24-28) ไดก้ล่าวว่า การวเิคราะหง์บการเงนิเพื่อช่วย

ในการตดัสนิใจ ผู้ใช้งบการเงนิควรใช้ทัง้งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัสิ้นงวด งบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็สําหรบังวด งบแสดงการเปลีย่นแปลงของเจา้ของสําหรบังวด งบกระแสเงนิสดสําหรบั

งวด และหมายเหตุประกอบงบการเงนิมาพจิารณาร่วมกนั เครื่องมอืดงักล่าวจะช่วยในการ

วเิคราะหท์าํใหต้คีวามงบการเงนิไดช้ดัเจนมากขึน้ ซึง่การวเิคราะหโ์ดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิ

เป็นเครือ่งมอืทีส่าํคญัและเป็นทีนิ่ยมของผูใ้ชง้บการเงนิโดยส่วนใหญ่ เน่ืองจากการวเิคราะหโ์ดย

ใช้อตัราส่วนจะให้ผลของการวเิคราะห์ที่ละเอียดกว่าการวเิคราะห์โดยการเปรยีบเทยีบตามที่

กล่าวมาขา้งต้น ทัง้น้ีการวเิคราะหอ์ตัราส่วนจาก  งบการเงนิ ไดแ้ยกตามประเภทและรปูแบบ

ทางการเงนิทีส่าํคญัๆ ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ไดด้งัน้ี  
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1) อตัราส่วนทางการเงนิทีใ่ชว้ดัสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) เป็นการพจิารณาว่า

สนิทรพัยข์องบรษิทัมเีพยีงพอสาํหรบัการชําระหน้ีหรอืไม ่อตัราส่วนทีใ่ชพ้จิารณาประกอบดว้ย 

1.1) อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) เป็นอตัราส่วนแสดงใหเ้หน็

ถงึสภาพคล่องของกจิการในระยะสัน้ โดยพจิารณาถงึความสามารถของกจิการในการแปลง

สภาพสนิทรพัยห์มนุเวยีนใหก้ลายเป็นเงนิสดไดเ้พยีงพอและทนัต่อการชาํระหน้ีระยะสัน้ 

อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน  =     สนิทรพัยห์มนุเวยีน   (เท่า) 

                                          หน้ีสนิหมนุเวยีน  

1.2)  อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็ (Quick Ratio) เป็นอตัราส่วนที่ใช้วดั

ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสัน้เช่นเดยีวกนักบัอตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (Current 

Ratio) แต่จะตดัรายการสนิคา้คงเหลอืออก เน่ืองจากเป็นรายการที่เปลีย่นเป็นเงนิสดไดย้าก

ทีสุ่ด โดยจะพจิารณาเพยีงสนิทรพัยท์ีส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดไดเ้รว็เท่านัน้  

อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีนเรว็  =    สนิทรพัยห์มุนเวยีน - สนิคา้คงเหลอื  (เท่า) 

                                                           หน้ีสนิหมนุเวยีน                                

1.3) อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีนต่อยอดขาย ( Working Capital Ratio) 

อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีนต่อยอดขาย  = สนิทรพัยห์มุนเวยีน – หน้ีสนิหมุนเวยีน X100 (%) 

                                                       ยอดขาย 

1.4) อตัราส่วนเงนิทุนต่อสนิทรพัย ์(Cash Ratio) 

          อตัราส่วนเงนิทุนต่อสนิทรพัย ์ =         เงนิสด       x 100      (%) 

                                       สนิทรพัยท์ัง้หมด 

2) อตัราส่วนทางการเงนิที่ใช้วดัผลการบรหิารสนิทรพัย ์(Asset Activity Ratio 

หรอื Efficiency Ratio) เป็นอตัราส่วนทีใ่ชว้ดัความมปีระสทิธภิาพในการจดัการสนิทรพัยต่์างๆ 

ซึง่จะทาํใหท้ราบว่าบรษิทัมสีนิทรพัยม์ากเกนิไปหรอืน้อยเกนิไป และนําไปใชใ้หเ้กดิผลมากหรอื

น้อย อตัราส่วนทีใ่ชพ้จิารณาประกอบดว้ย 

2.1) อตัราส่วนการหมุนเวยีนของลูกหน้ี (Receivables Turnover) เป็น

อตัราส่วนทีใ่ชป้ระเมนิสภาพคล่องของลูกหน้ีการคา้ของกจิการ โดยทีอ่ตัราส่วนจะบอกใหท้ราบ

ว่ากจิการสามารถหมนุเวยีนลกูหน้ีการคา้เป็นเงนิสดไดก้ีร่อบในหน่ึงรอบระยะเวลาบญัช ี 

           อตัราส่วนการหมุนเวยีนของลกูหน้ี  =        ยอดขาย  (เท่า) 

                                           ลกูหน้ีการคา้ 
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2.2) ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (Day sales outstanding : DSO) หากจาํนวณ

วนัทีค่าํนวณไดจ้ากระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (DSO) มคี่าน้อยๆ แสดงว่าลูกหน้ีของบรษิทัมสีภาพ

คล่องที่สูง ในทางกลบักนัถ้าหากจํานวนยิง่มาก บรษิทัจะต้องกลบัมาทบทวนเรื่องของนโยบาย

การขายสินค้าและเงื่อนไขการชําระค่าสินค้าเงินเชื่อด้วยว่า มีการให้เครดิตลูกค้ากี่ว ัน           

การกําหนดส่วนลดในการชําระเงนิสด ทัง้น้ีเพื่อให้การบรหิารลูกหน้ีของบรษิทัมปีระสทิธภิาพ

มากขึน้  

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  =                      365                (วนั) 

                                          อตัราส่วนการหมุนเวยีนของลกูหน้ี 

2.3) อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื (Inventory Turnover) เป็น

อตัราส่วนทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึจาํนวนครัง้ทีก่จิการสามารถจาํหน่ายสนิคา้ไดใ้นงวดบญัชนีัน้ ๆ โดย

เป็นการวดัสภาพคล่องของสนิค้าคงเหลอืของกิจการ ถ้าอตัราส่วนมคี่ามากแสดงว่าสนิค้า

คงเหลอืสามารถไปถงึมอืผูซ้ือ้ไดเ้รว็ ซึง่ส่งผลใหก้จิการมยีอดขายทีสู่งขึน้ จาํนวนเงนิทีจ่มอยู่ใน

สนิคา้คงเหลอืน้อยลงและโอกาสทีส่นิคา้จะลา้สมยั กต็ํ่าลงเช่นเดยีวกนั นอกจากน้ีแสดงว่าสนิคา้

ของบรษิทัสามารถขายไดเ้รว็แสดงถงึประสทิธภิาพในการบรหิารงานขายของบรษิทัดว้ย  

  อตัราส่วนการหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื  =                  ตน้ทุนขาย        (เท่า) 

                                                     สนิคา้คงเหลอื    

2.4) ระยะเวลาการขายสนิคา้เฉลีย่ (Day sales outstanding : DSO) 

                 ระยะเวลาการขายสนิคา้เฉลีย่  =                      365                (วนั) 

                                     อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิคา้คงคลงั 

2.5) อตัราส่วนการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์(Fixed Asset Turnover) อตัราส่วน

น้ีแสดงถงึการวดัประสทิธภิาพของการลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรของกจิการ โดยวดัว่าสนิทรพัย์

ถาวรทีก่จิการใชใ้นการดาํเนินงานสามารถสรา้งยอดขายกลบัมาสู่กจิการไดก้ีเ่ท่า  

       อตัราส่วนการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์ =                    ยอดขาย    (เท่า) 

        สนิทรพัยถ์าวร 

2.6) อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัยท์ัง้หมด (Total Asset Turnover) 

อตัราส่วนน้ี เป็นอตัราส่วนทีใ่ชพ้จิารณาถงึประสทิธภิาพในการใชท้รพัยส์นิใหเ้กดิยอดขายมาก

น้อยเพยีงใด  

       อตัราส่วนการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์ =             ยอดขาย    (เท่า) 

                  สนิทรพัยท์ัง้หมด 

3) อตัราส่วนทางการเงนิที่ใช้วดั ด้านภาระหน้ีสนิและภาระค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

(Leverage Ratio) เป็นอตัราส่วนทีใ่ชว้ดัระดบัภาระหน้ีสนิ ซึง่เป็นเครื่องชีใ้หเ้หน็ถงึระดบัความ

เสีย่งทางดา้นการเงนิของบรษิทั อตัราส่วนทีใ่ชพ้จิารณาประกอบดว้ย 



 
 

 

16 

3.1 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรพัย ์(Debt to Asset Ratio) อตัราส่วนน้ีแสดง

สดัส่วนของหน้ีสนิรวมของบรษิทัเมื่อเทยีบกบัสนิทรพัยท์ีม่อียู่ทัง้หมด ซึง่ใชว้ดัว่าสนิทรพัยข์อง

บรษิัทสนับสนุนเงนิทุนจากเงนิกู้ยมืจากภายนอกเป็นสดัส่วนเท่าใด นอกจากน้ีแสดงถึง

ความสามารถในการชําระหน้ีของบรษิทั ถ้าอตัราส่วนน้ีสูงแสดงถงึ บรษิทัมภีาระหน้ีสนิสูง การ

บรหิารกจิการมคีวามเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าหน้ีสนิส่วนใหญ่เป็นหน้ีสนิระยะสัน้และ

กิจการมกีระแสเงนิสดหมุนเวยีนจากการขายตํ่า ซึ่งแม้ว่าจะมคีวามเสี่ยงสูงแต่ก็แสดงถึง

ความสามารถในการใชส้นิทรพัยส์งู หากกจิการสามารถดาํเนินการไดม้กีําไร 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรพัย ์=          หน้ีสนิทัง้หมด  (เท่า) 

               สนิทรพัยท์ัง้หมด 

3.2 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ (Debt to Equity Ratio) เป็น

อตัราส่วนแสดงถึงโครงสร้างของเงนิทุนของบรษิัทว่ามสีดัส่วนของหน้ีสนิรวมของบรษิัทเมื่อ

เทยีบกบัส่วนของทุนหรอืส่วนของเจา้ของเป็นเท่าใด เป็นการวดัว่าธุรกจิใชเ้งนิทุนจากภายนอก

จากการกูย้มื เมือ่เทยีบกบัทุนภายในของธุรกจิว่ามสีดัส่วนเท่าใด  
 
         อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  =         หน้ีสนิทัง้หมด            (เท่า) 

                                         ส่วนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 

3.3 อตัราเรง่ของส่วนทุน (Equity Multiplier) 

       อตัราเรง่ของส่วนทุน  =       สนิทรพัยท์ัง้หมด    (เท่า) 

                                        สว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 

3.4 อตัราส่วนความสามารถในการชําระคนืดอกเบีย้ (Time Interest Earned 

Ratio) เป็นอตัราส่วนทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสามารถของกจิการในการจ่ายชําระดอกเบีย้เมื่อถงึ

กําหนด โดยวดัจากการดาํเนินงานว่ามเีพยีงพอทีจ่ะนําไปจ่ายชําระดอกเบีย้หรอืไม่ การคํานวณ

ดงักล่าวจะใช้กําไรสุทธก่ิอนหกัดอกเบี้ยและภาษีเงนิได้ เน่ืองจากทําให้ทราบกําไรจากการ

ดาํเนินงานจรงิ ๆ ทีเ่หลอือยูซ่ึง่สามารถนําไปจา่ยดอกเบีย้จ่ายได ้ถ้าอตัราส่วนทีไ่ดม้คี่าค่อนขา้ง

สูง แสดงว่ากจิการมกีําไรจากการดําเนินงานเพยีงพอทีจ่ะจ่ายดอกเบีย้ไดซ้ึง่เป็นทีพ่งึพอใจของ

เจา้หน้ี  

อตัราส่วนความสามารถในการชําระคนืดอกเบีย้=      กําไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษ ี (เท่า) 

                                                       ดอกเบีย้จา่ย 

3.5 ความสามารถในการชําระคนืค่าใชจ้่ายคงที ่(Fixed charge coverage ratio) 

ความสามารถในการชําระคนืค่าใชจ้า่ยคงที ่ =  กําไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษ+ีค่าเช่า   (เท่า) 

                                                                     ดอกเบีย้จา่ย + ค่าเช่า 
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3.6 ความพอเพยีงของกระแสเงนิสด (Cash flow coverage ratio) 

                                                                กําไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษี  

      ความพอเพยีงของกระแสเงนิสด =         + ค่าเช่า +ค่าเสื่อมราคา (เท่า) 

                                                                 ดอกเบีย้จา่ย + ค่าเช่า +  

                                                           เงนิปนัผลหน้ีบุรมิสทิธิ+์ ยอดชาํระหน้ี 

                                                                      1 – t                1 – t 

4) อตัราส่วนทางการเงนิที่ใช้วดัด้านความสามารถในการทํากําไร (Profitability 

Ratio) เป็นอตัราส่วนทีส่ะทอ้นประสทิธภิาพการบรหิารงานของบรษิทั ว่ามคีวามสามารถในการ

ทํากําไรได้ มากน้อยเพียงใด อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ว ัดความสามารถในการทํากําไร 

ประกอบดว้ย 

4.1 อตัราส่วนกําไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เป็นอตัราเปรยีบเทยีบ

ระหว่างกําไรขัน้ต้นกบัยอดขายสุทธ ิ ซึง่จะบอกถงึผลตอบแทนขัน้ต้นของธุรกจิ ถ้าอตัรากําไร

ขัน้ตน้ตํ่าแสดงว่ามตีน้ทุนขายสงูหรอืราคาของสนิคา้ทีข่ายตํ่า  

อตัราส่วนกําไรขัน้ต้น  =        กําไรขัน้ตน้ x 100 (%) 

                                               ยอดขาย 

4.2 อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) เป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างผล

การดําเนินงานในรูปกําไรต่อยอดขายของบริษัท ถ้าค่าที่คํานวณได้ตํ่ าแสดงให้เห็นว่า 

ความสามารถในการทํากําไรของบรษิทัยงัอยู่ในระดบัที่ไม่ดพีอ อาจจะเน่ืองมาจากต้นทุนที่สูง

เกนิไป หรอืบรษิทัยงัมหีน้ีสนิทีส่งูทาํใหม้ดีอกเบีย้ทีต่อ้งจา่ยสงูตามไปดว้ย 

อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ =         กําไรสุทธ ิx 100 (%) 

                                               ยอดขาย 

4.3 อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(Return on asset: ROA) เป็นอตัราส่วนที่

แสดงถงึผลตอบแทนของสนิทรพัย์ โดยพจิารณาจากการใช้สนิทรพัย์ของกจิการที่ก่อให้เกิด

กําไร นอกจากน้ียงัใชป้ระเมนิความสามารถในการบรหิารงานของผูบ้รหิารไดอ้กีดว้ย  

            อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ =         กําไรสุทธ ิ      x 100 (%) 

                                           สนิทรพัยท์ัง้หมด 

4.4 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return on equity: ROE) เป็น

อตัราส่วนที่ใช้ในการวเิคราะห์เพี่อวดัผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่จะสะท้อนให้เห็นถึง

ความสามารถในการบรหิารงานเพื่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ 

   อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  =          กําไรสุทธ ิ         x 100 (%) 

                                       ส่วนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 
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4.5 อตัราส่วนกําไรต่อสนิทรพัย์ (Earning Power) เป็นการพจิารณาว่า

สินทรพัย์ที่มีอยู่จะก่อให้เกิดกําไรมากน้อยเพียงใด ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวจะสอดคล้องกับ

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(Return on Asset: ROA) กล่าวคอื หากสนิทรพัยท์ีม่อียู่ไม่

สามารถทาํกําไรใหก้บับรษิทัไดย้อ่มจะทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยม์คี่าตํ่าไดด้ว้ยเช่นกนั 

หรือการที่บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงก็ส่งผลให้กําไรสุทธิน้อยลง และทําให้อัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยม์คี่าตํ่าลงได ้ 

อตัราส่วนกําไรต่อสนิทรพัย ์ = กําไรจากการดาํเนินงาน  x 100 (%) 

                                          สนิทรพัยท์ัง้หมด 

5) อตัราส่วนมลูค่าตลาด (Market Value Ratio) เป็นการเปรยีบเทยีบมลูค่าตลาด

ของหุ้นสามญักบักําไรต่อหุ้นของบรษิทั (EPS) หรอืเปรยีบเทยีบกบัเงนิปนัผลต่อหุ้น (DPS) 

หรอืมูลค่าทางบญัชต่ีอหุ้นซึ่งคํานวณได้จากส่วนของเจา้ของทัง้หมดต่อจํานวนหุ้นสามญัของ

บรษิทั 

5.1 อตัราส่วนราคาต่อกําไร (P/E Ratio) 

     อตัราส่วนราคาต่อกําไร  =      ราคาตลาดของหุน้สามญั  (เท่า) 

                                                   กําไรต่อหุน้ 

5.2 อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาทีบ่นัทกึ (Market to book ratio) 

        อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาทีบ่นัทกึ  =      ราคาตลาดของหุน้สามญั  (เท่า) 

                                             มลูค่าทางบญัชต่ีอหุน้ 

5.3 อตัราส่วนผลตอบแทนกําไร (Earning Yield) 

อตัราส่วนผลตอบแทนกําไร  =             กําไรต่อหุน้        x 100 (%) 

                                         ราคาตลาดของหุน้สามญั 

5.4 อตัราส่วนผลตอบแทนเงนิปนัผล (Dividend Yield)  

              อตัราส่วนผลตอบแทนเงนิปนัผล  =       เงนิปนัผลต่อหุน้      x 100 (%) 

                                       ราคาตลาดของหุน้สามญั 

การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนินอกจาก

อตัราส่วนทางการเงนิ 5 กลุ่มข้างต้น ยงัมอีตัราส่วนทางการเงนิเพิ่มเติมอีก 1 กลุ่ม คอืการ

วเิคราะหค์ุณภาพสนิทรพัย ์(Asset Quality Analysis) ซึง่เป็นการวเิคราะหว์่าสนิทรพัยท์ีก่จิการ

มอียู่ตามทีป่รากฏในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัสิน้งวดไดถู้กใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากน้อย

เพยีงใด  

อตัราส่วนคุณภาพสนิทรพัย ์(Asset Quality Ratio) จากการประยุกต์ใช ้CAMELS 

ANALSIS แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการจดัเกบ็หน้ีของกจิการ หากอตัราส่วนดงักล่าวตํ่า 

แสดงว่ากจิการมกีารตดิตามการคา้งชาํระหน้ีไดเ้ป็นอยา่งด ีสตูรทีใ่ชใ้นการคาํนวณดงัน้ี 
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         อตัราส่วนคุณภาพสนิทรพัย ์ =      อตัราส่วนดอกเบีย้คา้งรบั (เท่า) 

                                                             สนิเชื่อรวม 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2554: 13-31) ไดก้ล่าวถงึธุรกจิประเภทธนาคาร 

และประกันชีวิตว่ามีสูตรการคํานวณค่าสถิติและอัตราส่วนทางการเงินสําหรับอัตราการ

หมนุเวยีนของสนิทรพัยแ์ตกต่างกบัธุรกจิทัว่ไปดงัน้ี  

ธรุกิจธนาคารและเงินทุน และธรุกิจเงินทุนหลกัทรพัย ์

                                                  รวมรายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผล +    

      อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์ =         รวมรายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้          (เท่า) 

                                                                     รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) 

ธรุกิจประกนัภยั 

                                                     รวมรายไดจ้ากการรบัประกนัภยั +   

                                            รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ+ รายไดอ้ื่น + 

   อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์=  กําไร(ขาดทุน) จากการลงทุนในหลกัทรพัย ์ (เท่า) 

                                                                    รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

ธชัวนิ  โอจรสัพร (2551) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิหลกักบั

ราคาหุน้สามญัในกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อศกึษาศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนทางการเงนิหลกัของธนาคารพาณิชยก์บัราคา

หุน้สามญัในกลุ่มธนาคารพาณิชยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 11 

หลกัทรพัย ์โดยใชข้อ้มลูผลการดาํเนินงานและราคาปิดเฉลีย่ในแต่ละไตรมาส ยอ้นหลงัจาํนวน 4 

ปี ตัง้แต่ ไตรมาสที ่1 ปี 2547 จนถงึ ไตรมาสที ่4 ปี 2550 ทําการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ 

ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05  

ผลการศกึษาพบว่า อตัราส่วนทางการเงนิที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาหุ้นสามญัในกลุ่มธนาคารพาณิชยน์ัน้ ม ี 2 อตัราส่วน คอื อตัราส่วนกําไรสุทธต่ิอหุ้น 

(Earning per Share-EPS) และอตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity- 

ROE) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการเปลีย่นแปลงของราคาหุน้สามญั สําหรบั

อตัราส่วนทางการเงนิอื่นๆ ไดแ้ก่ อตัราส่วนสนิเชื่อต่อเงนิฝากรวม (Loan to Deposit Ratio), 

อตัราส่วนสนิเชื่อดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวม (NPL Ratio), อตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายได ้(Cost 

to Income Ratio), อตัราส่วนผลตอบแทนสุทธต่ิอสนิทรพัยเ์ฉลีย่ (Net Interest Margin-NIM) 
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และอตัราส่วนผลตอบแทนของสนิทรพัย ์(Return on Asset-ROA) นัน้ ไม่พบว่ามคีวามสมัพนัธ์

กบัการเปลีย่นแปลงของราคาหุน้สามญัในกลุ่มธนาคารพาณชิยอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

ไพโรจน์  เยน็เศรณ ี(2551) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัความ

เสี่ยงในการพจิารณาให้สนิเชื่อทางการคา้ กรณีศกึษากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง

อตัราส่วนทางการเงนิกบัความเสีย่งในการพจิารณาใหส้นิเชื่อทางการคา้ และอตัราส่วนทางการ

เงนิใดทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละสามารถบ่งชีทุ้กระดบัความเสีย่งในการพจิารณาใหส้นิเชื่อทางการคา้ 

โดยศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างบรษิทัในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารทีจ่ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 39 บรษิทั ขอ้มลูทีศ่กึษาอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถงึปี 

พ.ศ. 2550 คดิเป็น 189 หน่วยวเิคราะห ์ซึง่การศกึษาความสมัพนัธใ์ชก้ารวเิคราะหส์มัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธ ์ (Pearson Correlation Analysis) และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ (Multiple 

Regression Analysis) ผลการศกึษาที่ระดบันัยสําคญั 0.05 วธิกีารวเิคราะห์สมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธ ์ 

ผลการศกึษาพบว่า ทุกอตัราส่วนทางการเงนิ (จาํนวน 16 อตัราส่วน) มคีวามสมัพนัธ์

กบัความเสี่ยงในการพจิารณาให้สนิเชื่อทางการค้า แต่ไม่มอีตัราส่วนทางการเงนิตวัใด ที่

สามารถบ่งชี้ทุกระดบัความเสี่ยงในการพจิารณาให้สนิเชื่อทางการค้า และจากการวเิคราะห์

ความถดถอยเชงิพหุ พบว่า อตัราส่วนทางการเงนิจาํนวน 11 อตัราส่วนมคีวามสมัพนัธก์บัความ

เสี่ยงในการพจิารณาใหส้นิเชื่อทางการค้า และพจิารณาในรายละเอยีดพบว่า อตัราส่วนทาง

การเงนิทีม่คีวามสมัพนัธก์บัทุกระดบัความเสีย่งในการพจิารณาสนิเชื่อทางการคา้ คอื อตัราส่วน

เงนิทุนหมนุเวยีนเรว็และอตัราส่วนกําไรสุทธ ิ 

นิยม  คําบุญทา (2550) ทําการวิเคราะห์เปรยีบเทียบงบการเงนิด้วยอตัราส่วนทาง

การเงนิของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศกึษาอตัราส่วนทางการเงนิของอุตสาหกรรมธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 2) เพื่อวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิและเสนอแนะการ

วางแผนในการดําเนินงานและการลงทุนของธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยรวบรวมขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งในงบการเงนิในช่วงปี พ.ศ.2545 – 2549 ของ

บรษิทัในกลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจํานวน

รวม 20 บรษิทัทีม่ผีลการดําเนินการด ี และมกีารจ่ายเงนิปนัผลในปี 2549 โดยวธิกีารสุ่มแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) นําค่าตวัเลขของรายการบญัชใีนงบการเงนิทัง้ 5 ปี ของบรษิทัที่

ถูกเลอืกมาคํานวณหาอตัราส่วนทางการเงนิ ไดแ้ก่ อตัราส่วนด้านสภาพคล่อง อตัราส่วนวดั

ประสทิธภิาพในการดําเนินงาน อตัราส่วนวดัสภาพหน้ี อตัราส่วนวดัความสามารถในการทํา

กําไร และอตัราส่วนทางการตลาดของหุ้น จาํนวน 33 อตัราส่วน ดว้ยโปรแกรม Microsoft 
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Excel เมื่อได้อัตราส่วนทางการเงนิของบรษิัทแต่ละแห่งแล้ว นํามาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละ

อตัราส่วน เพื่อนํามาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ และจดัอนัดบั 5 บรษิทัแรกทีน่่าลงทุนมากทีสุ่ด  

ผลการวจิยัพบว่า 

 กลุ่มที ่1 อตัราส่วนสภาพคล่อง  

บรษิทัทีม่สีภาพคล่อง อนัดบัที ่ 1 คอื บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) รองลงมาไดแ้ก่ 

บรษิทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั 

สมัมากร จาํกดั (มหาชน) อนัดบัสุดทา้ย คอื บรษิทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั 

(มหาชน) ซึ่งหมายถงึ บรษิทัดงักล่าวมสีนิทรพัยห์มุนเวยีนพอทีจ่ะชําระหน้ีสนิหมุนเวยีน มี

ความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผล และมเีงนิพอที่จะลงทุนในสนิทรพัยท์ี่ก่อให้เกดิรายได้ใน

อนาคต  

กลุ่มที ่2 อตัราส่วนวดัประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน  

บรษิทัทีม่ปีระสทิธภิาพในการดําเนินงาน (ผลการวเิคราะหค์่าสูงสุด = ด)ี อนัดบัที ่ 1 คอื 

บรษิทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) รองลงมาไดแ้ก่ บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี ้ เพอรเ์ฟค จาํกดั 

(มหาชน) บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์ จาํกดั (มหาชน) บรษิทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั 

(มหาชน) อนัดบัสุดทา้ย คอื บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้ จาํกดั (มหาชน) ซึง่หมายถงึ บรษิทั

ดงักล่าวมคีวามสามารถในการเรยีกเกบ็เงนิสดจากลูกหน้ีไดเ้รว็เมื่อเทยีบกบัยอดขายเชื่อ และมี

ประสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัยร์วมเพื่อก่อใหเ้กดิยอดขาย  

บรษิทัทีม่ปีระสทิธภิาพในการดําเนินงาน (ผลการวเิคราะหค์่าตํ่าสุด = ด)ี อนัดบัที ่ 1 คอื 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) รองลงมาไดแ้ก่ บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) 

จาํกดั (มหาชน) บรษิทั ซนิเทค็ คอนสตรคัชัน่ จาํกดั และบรษิทั เพาเวอรไ์ลน์ เอน็จเินียริง่ 

จาํกดั (มหาชน) อนัดบัสุดทา้ย คอื บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์ จาํกดั (มหาชน) ซึง่หมายถงึ บรษิทั

ดงักล่าวสามารถขายสนิคา้ไดเ้รว็ และยงักําหนดระยะเวลาในการใหเ้ครดติแก่ลูกคา้ในระยะสัน้ 

เป็นการชีใ้หเ้หน็ถงึประสทิธภิาพในการบรหิารสนิคา้คงเหลอื และประสทิธภิาพในการจดัเกบ็หน้ี

ทีด่ ี 

กลุ่มที ่3 อตัราส่วนวดัสภาพหน้ี  

บรษิทัทีม่สีภาพหน้ี (ผลการวเิคราะหค์่าสูงสุด = ด)ี อนัดบัที ่ 1 บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดี

เวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) รองลงมาไดแ้ก่ บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) บรษิทั ลลลิ 

พรอ็พเพอรต์ี ้ จาํกดั (มหาชน) บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) อนัดบั

สุดทา้ย คอื บรษิทั เพาเวอรไ์ลน์ เอน็จเินียริง่ จาํกดั (มหาชน) ซึง่หมายถงึ บรษิทัดงักล่าวมี

ความสามารถสูงในการหาเงนิสดจากการดําเนินงานให้เพยีงพอกบัการจ่ายชําระหน้ีและภาระ

ดอกเบีย้จา่ย  

บรษิทัทีม่สีภาพหน้ี (ผลการวเิคราะหค์่าตํ่าสุด = ด)ี อนัดบัที ่1 คอื บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดี

เวลลอปเมนท ์ จาํกดั (มหาชน) รองลงมาไดแ้ก่ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้ จาํกดั (มหาชน) 
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บรษิทั ซนิเทค็ คอนสตรคัชัน่ จาํกดั และ บรษิทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) อนัดบัสุดทา้ย คอื 

บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ซึง่หมายถงึ บรษิทัดงักล่าวมภีาระผูกพนัตํ่า โครงสรา้งเงนิทุน

ส่วนใหญ่เกดิจากภายในกจิการ  

กลุ่มที ่4 อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกําไร  

บรษิทัทีม่คีวามสามารถในการทํากําไร (ผลการวเิคราะหค์่าสูงสุด = ด)ี อนัดบัที ่ 1 คอื 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน) รองลงมาได้แก่ บรษิทั สวน

อุตสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บรษิทั 

เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) อนัดบัสุดทา้ย คอื บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) 

ซึง่หมายถงึ บรษิทัดงักล่าวประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนินธุรกจิในช่วงระยะเวลาหน่ึงใหม้กีําไร 

และมคีวามสามารถในการชาํระหน้ีสนิรวมทัง้การจดัสรรผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

กลุ่มที ่5 อตัราส่วนทางการตลาดของหุน้  

บรษิทัทีม่อีตัราส่วนทางการตลาดของหุน้ (ผลการวเิคราะหค์่าสูงสุด = ด)ี อนัดบัที ่ 1 คอื 

บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี้ เพอรเ์ฟค จาํกดั (มหาชน) รองลงมาไดแ้ก่ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้

จาํกดั (มหาชน) บรษิทั แลนด ์ แอนด ์ เฮา้ส ์ จาํกดั (มหาชน) บรษิทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั 

(มหาชน) อนัดบัสุดทา้ย คอื บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) ซึง่หมายถงึ 

บรษิทัดงักล่าวสามารถให้ผลตอบแทนในรูปกําไรต่อหุ้นกบัผูถ้อืหุ้นและจ่ายเงนิปนัผลมากทีสุ่ด 

ขณะทีร่าคาหุน้ทีซ่ือ้ขายตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ตามบญัช ี 

บรษิทัทีม่อีตัราส่วนทางการตลาดของหุน้ (ผลการวเิคราะหค์่าตํ่าสุด = ด)ี อนัดบัที ่ 1 คอื 

บรษิทั เค.ซ.ี พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกดั (มหาชน) รองลงมาไดแ้ก่ บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

อนัดบัสุดทา้ย คอื บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) ซึง่หมายถงึ หากนักลงทุนจะซือ้

หุน้บรษิทัดงักล่าวจะไดร้บัผลตอบแทนด ี เน่ืองจากซือ้หุน้ที่ราคาตํ่ากว่ามลูค่าตามบญัช ี หาก

บรษิทัปิดกจิการไป และทําการขายสนิทรพัยท์ัง้หมดไปชําระหน้ี นักลงทุนจะได้เงนิกลบัมา

มากกว่าราคาทุนของหุน้ทีซ่ือ้ไป  

อรรถชยั  เตชะลปนรศัม ี(2549) ทําการศึกษาอตัราส่วนทางการเงนิ : ตวัชี้วดักลุ่ม

อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิและกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างของคุณลกัษณะของกลุ่มอุตสาหกรรมที่แสดงผ่านอตัราส่วนทาง

การเงิน เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับคุณลักษณะของกลุ่ม

อุตสาหกรรม และเพื่อศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่เ ป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะของกลุ่ม

อุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิและกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร นํามา

วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ 3 อตัราส่วน คอื อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น อตัราผลตอบแทน

จากสนิทรพัย ์และอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 



 
 

 

23 

ผลการศกึษาพบว่า อตัราส่วนทางการเงนิทัง้สามสามารถสะทอ้นคุณลกัษณะของแต่ละ

กลุ่มอุตสาหกรรมได้และสัมพันธ์กับลักษณะของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยพบว่าอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามารถบ่งชี้คุณ

ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรม เมือ่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบพบว่าหน้ีสนิรวมเป็นสาเหตุหลกั

ที่ทําให้อตัราส่วนทางการเงนิข้างต้นมคีวามสามารถในการบ่งชี้ เน่ืองจากหน้ีสนิรวมของกลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิมคีุณลกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นอย่างสิน้เชงิ 

นักลงทุนจึงสามารถนําข้อมูลที่มีความสารถในการบ่งชี้ดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์เชิง

เปรียบเทียบปจัจัยพื้นฐานสําหรับหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินกับกลุ่ม

อุตสาหกรรมอื่น 

Lewellen (2004) ไดศ้กึษาการพยากรณ์ผลตอบแทนจากอตัราส่วนทางการเงนิของ

หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยนิ์วยอรก์ โดยรวบรวมขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งในงบการเงนิตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1946–2000  

ผลการศกึษาพบว่า อตัราเงนิปนัผล (Dividend Yield: DY) เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ

เปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยม์ากทีสุ่ด รองลงมาคอื อตัราส่วนมลูค่าตามบญัชต่ีอราคาตลาด 

(Book to Market Ratio: B/M) และอตัราส่วนกําไรสุทธต่ิอหุน้ (Earning to Price Ratio: E/P) 

ตามลําดับ สําหรบัอัตราส่วนทางการเงินอื่นมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรพัย์เพียงบาง

ช่วงเวลาตามสถานการณ์แวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยก์บัอตัราส่วนทางการเงนิของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงนิและราคาปิดของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยเ์ป็นเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2549 – 2553 มรีะเบยีบวธิกีารศกึษาดงัต่อไปน้ี 

 

ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

 

  ประชากร 

ประชากรในการศกึษาครัง้น้ี คอื บรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยที่เปิดดําเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิจํานวน 54 

บรษิทั (setsmart, 2554) แบ่งเป็น 3 หมวดธุรกจิ คอื 

1)  หมวดธุรกจิ ธนาคาร    จาํนวน   9 บรษิทั 

2) หมวดธุรกจิ เงนิทุนหลกัทรพัย ์  จาํนวน 30 บรษิทั 

3)  หมวดธุรกจิ ประกนัภยัและประกนัชวีติ จาํนวน 15 บรษิทั 

กลุ่มตวัอย่าง 

ผู้ศึกษากําหนดขนาดของตวัอย่างที่จะเลอืกมาศึกษาด้วยการใช้ตารางสําเรจ็รูปของ   

ทาโรยามาเน่ โดยกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 10% และกําหนดความมนีัยสําคญั 0.05 

ซึง่สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

สตูร n = 
2N(e)1

N

+
  

  โดยที ่  

   n = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

N = จาํนวนประชากรผูบ้รโิภค 

 e = ค่าความคลาดเคลื่อน 

แทนค่า n = 
254(0.1)1

54

+
 

  =  35  
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ในการศึกษาครัง้ น้ี จะใช้ตัวอย่างจํานวน 35 บริษัท โดยสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูม ิ

(Stratified Random Sampling) และกําหนดใหส้ดัส่วนของตวัอย่างในแต่ละหมวดธุรกจิเท่ากนั 

ซึง่จะไดต้วัอยา่งในหมวดธุรกจิการเงนิดงัตารางที ่2 

 

ตารางที ่2  ขนาดของประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละหมวดธุรกจิ 

ธรุกิจการเงิน ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

หมวดธุรกจิธนาคาร 9 6 

หมวดธุรกจิเงนิทุนหลกัทรพัย ์ 30 19 

หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ 15 10 

รวม 54 35 

 

ตวัอยา่งทีสุ่่มไดใ้นแต่ละหมวดธุรกจิมดีงัน้ี 

หมวดธรุกิจธนาคาร  

 1.  ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน)   ชื่อยอ่  BAY 

2.  ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)    ชื่อยอ่  BBL 

 3.  ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)    ชื่อยอ่  KBANK 

 4.  ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)    ชื่อยอ่  KTB 

 5.  ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน)    ชื่อยอ่  SCB 

 6.  ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)    ชื่อยอ่  TMB 

 หมวดธรุกิจเงินทุนหลกัทรพัย ์

 1.  บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) ชื่อยอ่  AEONTS 

 2.  บรษิทั อะมานะฮ ์ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน)   ชื่อยอ่  AMANAH 

 3.  บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จาํกดั (มหาชน)   ชื่อยอ่  ASK 

 4.  บรษิทัเงนิทุน กรงุเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน)  ชื่อยอ่  BFIT 

 5.  บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)   ชื่อยอ่  BLS 

 6.  บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   ชื่อยอ่ CGS 

 7.  บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน)  ชื่อยอ่ CNS 

 8.  บรษิทั กรุป๊ลสี จาํกดั (มหาชน)    ชื่อยอ่ GL 

 9.  บรษิทั กรงุไทย คารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จาํกดั (มหาชน)  ชื่อยอ่ KCAR 

 10.บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั ชื่อยอ่ MBKET 

 11.บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) ชื่อยอ่ MFC 

 12.บรษิทั โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  ชื่อยอ่ OSK 
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 13.บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน)    ชื่อยอ่ PL 

 14.บรษิทั เงนิทุน สนิอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  ชื่อยอ่ SICCO 

 15.บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน)    ชื่อยอ่ THANI 

 16.บรษิทั ฐติกิร จาํกดั (มหาชน)     ชื่อยอ่ TK 

 17.บรษิทั ทรนีีตี ้วฒันา จาํกดั (มหาชน)    ชื่อยอ่ TNITY 

 18.บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน(ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน)ชื่อยอ่ UOBKH 

 19.บรษิทัหลกัทรพัย ์ยไูนเตด็ จาํกดั (มหาชน)   ชื่อยอ่ US 

 หมวดธรุกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต 

 1.  บรษิทั บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   ชื่อยอ่  BUI 

 2.  บรษิทั จรญัประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   ชื่อยอ่ CHARAN 

 3.  บรษิทั อนิทรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   ชื่อยอ่  INSURE 

 4.  บรษิทั นวกจิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   ชื่อยอ่  NKI 

 5.  บรษิทั ไทยพาณชิยป์ระกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)  ชื่อยอ่  SCBLIF 

 6.  บรษิทั ไทยพาณชิยส์ามคัคปีระกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  ชื่อยอ่  SCSMG 

 7.  บรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน)   ชื่อยอ่  THRE 

 8.  บรษิทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   ชื่อยอ่  TIC 

 9.  บรษิทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   ชื่อยอ่  TIP 

 10.บรษิทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)   ชื่อยอ่  TVI 

 

ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

 

ในการศกึษาครัง้น้ี มตีวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาดงัต่อไปน้ี 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบดวัย อตัราส่วนทางการเงนิ 5 

อตัราส่วน ไดแ้ก่  

1.1 อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(Total Asset Turnover) สูตรในการ

คาํนวณเป็นดงัน้ี 

ธรุกิจธนาคารและเงินทุน และธรุกิจเงินทุนหลกัทรพัย ์

                                                          รวมรายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผล   

        อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์ =       รวมรายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้   (เท่า) 

                                          รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) 
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ธรุกิจประกนัภยั 

                                                         รายไดจ้ากการรบัประกนัภยั +   

                                         รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ+ รายไดอ้ื่น + 

   อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์=  กําไร(ขาดทุน) จากการลงทุนในหลกัทรพัย ์ (เท่า) 

                                        รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) 

1.2 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) สตูรในการคํานวณคอื 

          อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  =                 หน้ีสนิรวม  (เท่า) 

                                                                       ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

1.3 อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) สตูรในการคาํนวณคอื 

                อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ =        กําไรสุทธสิาํหรบังวด x 100  (%) 

                                                          ขายสุทธ ิ

1.4 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(Return on Asset)  สตูรในการคํานวณคอื 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ =              กําไรสุทธ ิ   x 100  (%) 

                                                        สนิทรพัยร์วม 

1.5 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity)  สูตรในการ

คาํนวณคอื 

   อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  =      กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ  x 100  (%) 

                                                  รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 

                                                 ของบรษิทัใหญ่ (เฉลีย่) 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์อง

บรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ สตูรในการคาํนวณคอื 

  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์ =  Capital Gain or Loss       

                    R =     (P1 – P0) x 100 

                    P0 

  โดยที ่  

R =  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

P1 =  ราคาปิดของหลกัทรพัยป์ลายงวด 

P0 =  ราคาปิดของหลกัทรพัยต์้นงวด 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 

ในการศกึษาครัง้น้ีจะใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratios) และอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรพัยม์าทาํการวเิคราะหโ์ดยคาํนวณค่าสถติต่ิางๆ ดงัน้ี 

1.  ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) และ

สมัประสทิธิค์วามแปรผนั (Coefficient of Variation; C.V.) 

2. การวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression Analysis)  

3. การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One way ANOVA)  

 

การทดสอบสมมติฐาน  

 

จากสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้สามารถเขยีนสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 อัตราส่วนทางการเงินมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัย ์

สมมตฐิานทีท่ดสอบคอื 

  Ho : 054321 ===== βββββ  

   (อตัราส่วนทางการเงนิไมม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย)์ 

  H1 : 0j ≠β  อยา่งน้อย 1 ค่า, j = 1,2,3,4,5 

(อัตราส่วนทางการเงินอย่างน้อย 1 อัตราส่วนมีความสัมพันธ์กับอัตรา    

ผลตอบแทนของหลกัทรพัย)์ 

การทดสอบสมมตฐิานและหาสมการเพื่อพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์อง

บรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ ทาํโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression 

Analysis) และกําหนดระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ(α=0.05) การตดัสนิใจจะปฏเิสธ Ho ถ้าค่าระดบั

ความมนีัยสําคญัที่คํานวณได ้(Sig.) มคี่าน้อยกว่าระดบัความมนีัยสําคญัที่กําหนด (α=0.05)  

ถ้าผลการทดสอบสมมตฐิานปฏเิสธ Ho แสดงว่า มอีตัราส่วนทางการเงนิอย่างน้อย 1 อตัรา มี

ความสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์
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สมมติฐานท่ี 2 อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิ

การเงนิแตกต่างกนัตามหมวดธุรกจิ 

สมมตฐิานทีท่ดสอบคอื 

  Ho : 0321 === µµµ  

(อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องแต่ละหมวดธุรกจิไม่แตกต่างกนั) 

H1 : µ1 ≠ µ2 ≠  µ3  

(มอีย่างน้อย 1 หมวดธุรกจิที่มอีตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยแ์ตกต่างจาก

หมวดธุรกจิอื่น) 

การทดสอบสมมตฐิานทําโดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of Variance: 

ANOVA) และกําหนดระดบันัยสําคญัทางสถติ ิ(α=0.05) การตดัสนิใจจะปฏเิสธ Ho ถ้าค่าระดบั

ความมนียัสาํคญัทีค่าํนวณได ้(Sig.) มคี่าน้อยกว่าระดบัความมนีัยสําคญัทีก่ําหนด (α=0.05) ถ้า

ผลการทดสอบสมมตฐิานปฏเิสธ Ho แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องบรษิทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิของแต่ละหมวดธุรกจิแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ ซึง่จะทําการทดสอบ

เพื่อดวู่าหมวดธุรกจิใดมคีวามแตกต่างกนับา้ง โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นคู่ๆ ตามวธิ ี

LSD (Fisher’s Least Significant Difference) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

การศึกษาครัง้ น้ี  เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยก์บัอตัราส่วนทางการเงนิของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิที่จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์โดยใชข้อ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) ซึง่รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ดงัน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปที่เกี่ยวกบัลกัษณะธุรกจิ เพื่อทําความเขา้ใจเกี่ยวกบั

ลกัษณะของธุรกจิการเงนิ โดยเกบ็รวบรวมจากหลายแหล่ง ไดแ้ก่ วทิยานิพนธว์ารสาร ตํารา

เรยีน ขอ้มลูออนไลน์ และจากหน่วยงานของภาครฐับาลทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ขอ้มลูทางดา้นการเงนิ จะใชง้บการเงนิและขอ้มลูอตัราส่วนทางการเงนิของบรษิทัที่

เลอืกมาเป็นตวัอย่างระหว่างปี 2549 – 2553 เป็นระยะเวลา 5 ปี จากฐานขอ้มลู SETSMART 

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และรายงานราคาปิดประจําวนัในช่วงเวลาก่อนวนั

ประกาศกําไรสุทธเิป็นเวลา 15 วนั และหลงัวนัประกาศกําไรสุทธเิป็นเวลา 15 วนัของบรษิทัที่

เลอืกมาเป็นตวัอยา่ง จากฐานขอ้มลูตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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การวิเคราะหข้์อมลู  

 

ในการศกึษาครัง้น้ี มสีถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูจาํแนกเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

1. คํานวณอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมูลราคาปิดของหลกัทรพัย์ซึ่ง

รวบรวมจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. คํานวณค่าเฉลี่ย (Mean ; µ) ซึ่งจะใชเ้ป็นตวัแทนของอตัราส่วนทางการเงนิและ

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์จาํแนกตามหมวดธุรกจิ 

3. คํานวณส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ; S.D.) ซึง่จะทําให้ทราบ

ความแตกต่างของอตัราส่วนทางการเงนิและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องแต่ละบรษิทั

ว่ามคีวามเบีย่งเบนจากอตัราส่วนเฉลีย่ของแต่ละหมวดธุรกจิมากน้อยเพยีงใด 

4. คาํนวณสมัประสทิธิค์วามแปรผนั จากสตูร 

                           C.V.  =          
µ

S.D.
 x 100             (%)    

             ค่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนั เป็นค่าทีใ่ชอ้ธบิายการกระจายของขอ้มลูในแต่ละกลุ่มว่า

มคีวามแตกต่างกนัเพยีงใด และสามารถใชเ้ปรยีบเทยีบการกระจายระหว่างกลุ่มได ้โดยกลุ่มทีม่ ี

ค่า C.V. น้อยแสดงว่ามกีารกระจายของขอ้มลูน้อยกว่ากลุ่มทีม่ ีC.V. มาก 

5. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรพัย์กับอัตราส่วน

ทางการเงนิของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ สถติทิีใ่ช้คอืการวเิคราะหก์ารถดถอย 

(Regression Analysis)  และนําผลการวเิคราะห์ที่ได้มากําหนดสมการที่ใช้ในการพยากรณ์

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

6. การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องบรษิทัในแต่ละหมวด

ธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ โดยสถติทิีใ่ชค้อืการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis 

of Variance : ANOVA) 

 

ผลการศึกษา 

 

จากการศกึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์บัอตัราส่วน

ทางการเงนิของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย

การใชข้อ้มลูทุตยิภูมจิากขอ้มลูอตัราส่วนทางการเงนิ และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์อง

บรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ จาํนวน 35 บรษิทั ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2549 – พ.ศ. 2553 คดิเป็นตวัอย่างจาํนวน 175 ตวัอย่าง นํามาวเิคราะหเ์พื่อหาความสมัพนัธ์
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ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ การศกึษาดงักล่าวแบ่งเป็น 3 ส่วน คอื 

1. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนทางการเงิน และอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ 

2. ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์บัอตัราส่วน

ทางการเงนิของบรษิัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิ และการกําหนดสมการที่ใช้ในการ

พยากรณ์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

3. การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องบรษิทัในแต่ละหมวด

ธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ 

 ผลการวเิคราะหใ์นแต่ละส่วนมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของอตัราส่วนทางการเงิน และอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยข์องกลุ่มอตุสาหกรรมธรุกิจการเงิน 

 

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงิน 

ประกอบดว้ยอตัราส่วน 6 อตัราส่วน คอื อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์อตัราส่วนหน้ีสนิต่อ

ส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัราส่วนกําไรสุทธ ิอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึง่ใชเ้ป็นตวัแปรอสิระ กบั อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยซ์ึง่ใชเ้ป็นตวัแปรตาม 

ผลการวเิคราะหส์ามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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1. อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรพัย ์(Total Asset Turnover) 

ตารางที ่3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสมัประสทิธิค์วามแปรผนัของอตัราส่วนการ

หมนุเวยีนของสนิทรพัย ์

หมวดธุรกจิ 

อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย(์เท่า) 
µ 

(เท่า) 

S.D. 

(เท่า) 

C.V.      

(%) 
ปี พ.ศ. 

2549 2550 2551 2552 2553 

ธนาคาร 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.01 16.72 

เงนิทุนและ

หลกัทรพัย ์ 0.25 0.25 0.25 0.24 0.26 0.25 0.13 51.81 

ประกนัภยัและ

ประกนัชวีติ 0.44 0.47 0.47 0.51 0.50 0.48 0.18 38.70 

อตัราส่วน

อุตสาหกรรม 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 0.28 0.20 69.26 

 

 

 
ภาพที ่3 แนวโน้มของอตัราส่วนการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์
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จากตารางที่ 3 และภาพที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์อัตราส่วนการหมุนเวียนของ

สนิทรพัย์ของบรษิัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยจํานวน 35 บรษิทั ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 พบว่า

หมวดธุรกิจที่มอีัตราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรพัย์ที่ดีที่สุดคือหมวดธุรกิจประกันภยัและ

ประกนัชวีติ ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0.48 เท่า ซึง่สูงกว่าอตัราส่วนเฉลีย่อุตสาหกรรม ทีม่คี่าเท่ากบั 

0.28 เท่า และหมวดธุรกิจที่มอีัตราส่วนการหมุนเวียนของสนิทรพัย์ตํ่าที่สุด คือหมวดธุรกิจ

ธนาคาร ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเพยีง 0.06 เท่า ส่วนหมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย ์มอีตัราส่วนการ

หมุนเวยีนของสนิทรพัยเ์ฉลีย่เท่ากบั 0.25 เท่า ซึ่งใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม แสดงว่า

บรษิทัในหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติมปีระสทิธภิาพการใชส้นิทรพัยด์ทีีสุ่ด และดกีว่า

บรษิทัในอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ ส่วนบรษิทัในหมวดธุรกจิธนาคารมปีระสทิธภิาพในการใช้

สนิทรพัยต์ํ่าสุด  

เมือ่พจิารณาสมัประสทิธิค์วามแปรผนัพบว่าแต่ละหมวดธุรกจิมสีมัประสทิธิค์วามแปรผนั

ตํ่ากว่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนัของอุตสาหกรรม ซึ่งมคี่าเท่ากบั 69.26% โดยหมวดธุรกจิที่มี

สมัประสิทธิค์วามแปรผนัตํ่ าสุด คือ หมวดธุรกิจธนาคาร ซึ่งมคี่าสมัประสิทธิค์วามแปรผัน 

16.72% และหมวดธุรกิจที่มีสัมประสิทธิค์วามแปรผันสูงสุด คือหมวดธุรกิจเงินทุนและ

หลกัทรพัย์ ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนั 51.81% ส่วนหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนั

ชวีติ มสีมัประสทิธิค์วามแปรผนั 38.70% แสดงว่าบรษิทัในแต่ละหมวดธุรกจิมปีระสทิธภิาพการ

ใชส้นิทรพัยแ์ตกต่างกนัน้อยกว่าบรษิทัในอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ  
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2. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

ตารางที ่4  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสมัประสทิธิค์วามแปรผนัของอตัราส่วน

หน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 

หมวดธุรกจิ 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(เท่า) 
 µ  

(เท่า) 

S.D. 

(เท่า) 

C.V.      

(%) 
ปี พ.ศ. 

2549 2550 2551 2552 2553 

ธนาคาร 11.36 9.88 9.96 9.47 9.68 10.07 2.08 20.64 

เงนิทุนและ

หลกัทรพัย ์ 1.82 1.89 1.88 1.86 2.01 1.89 2.10 111.05 

ประกนัภยัและ

ประกนัชวีติ 2.62 2.33 2.41 2.25 2.48 2.42 3.36 139.05 

อตัราส่วน

อุตสาหกรรม 3.69 3.38 3.42 3.28 3.46 3.44 3.39 98.53 

 

 
ภาพที ่4 แนวโน้มของอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 

 



 
 

35 

จากตารางที ่4 และภาพที ่4 แสดงผลการวเิคราะหอ์ตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

จาํนวน 35 บรษิทั ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 พบว่าหมวดธุรกจิทีม่ ี

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมากที่สุด คอื หมวดธุรกิจธนาคาร ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 

10.07 เท่า ซึง่สูงกว่าอตัราส่วนเฉลี่ยอุตสาหกรรม ทีม่คี่าเท่ากบั 3.44 เท่า และหมวดธุรกจิที่มี

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด คือหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรพัย์ ซึ่งมี

ค่าเฉลีย่เพยีง 1.89 เท่า ส่วนหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ มอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วน

ของผูถ้อืหุน้เฉลีย่เท่ากบั 2.42 เท่า ซึง่ใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม แสดงว่าบรษิทัในหมวด

ธุรกิจธนาคารมอีตัราความเสี่ยงจากการกู้ยมืมากที่สุด และมคีวามเสี่ยงจากการกู้ยมืมากกว่า

บรษิทัในอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ ส่วนบรษิทัในหมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัยม์คีวามเสีย่ง

จากการกูย้มืน้อยทีสุ่ด  

เมื่อพจิารณาสมัประสทิธิค์วามแปรผนัพบว่า หมวดธุรกจิที่มสีมัประสทิธิค์วามแปรผนั

สูงสุด คอืหมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชวีิต ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนั 139.05% 

ส่วนหมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรพัย์ มสีมัประสทิธิค์วามแปรผนั 111.05% ซึ่งทัง้ 2 หมวด

ธุรกิจ มสีมัประสิทธิค์วามแปรผนัสูงกว่าสมัประสิทธิค์วามแปรผนัของอุตสาหกรรม ซึ่งมคี่า

เท่ากบั 98.53% และหมวดธุรกจิทีม่สีมัประสทิธิค์วามแปรผนัตํ่าสุด คอื หมวดธุรกจิธนาคาร ซึง่

มคี่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนั 20.64% และแสดงว่าบรษิทัในหมวดธุรกจิธนาคาร มคีวามเสีย่ง

จากการกู้ยมืแตกต่างกนัน้อยกว่าบรษิัทในหมวดหมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชวีติ และ

หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 

3. อตัราส่วนกาํไรสทุธิ 

ตารางที ่5  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสมัประสทิธิค์วามแปรผนัของอตัราส่วน 

กําไรสุทธ ิ

หมวดธุรกจิ 

อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ(%) 
µ     

(%) 

S.D. 

(%) 

C.V.               

(%) 
ปี พ.ศ. 

2549 2550 2551 2552 2553 

ธนาคาร 8.44 -7.77 14.90 17.20 19.50 10.45 24.81 237.33 

เงนิทุนและ

หลกัทรพัย ์ 10.26 15.94 4.44 11.36 16.95 11.79 18.69 158.56 

ประกนัภยัและ

ประกนัชวีติ 9.21 12.30 3.84 6.89 8.57 8.16 9.69 118.72 

อตัราส่วน

อุตสาหกรรม 9.64 10.84 6.06 11.08 14.99 10.52 17.90 170.06 

 

 
ภาพที ่5 แนวโน้มของอตัราส่วนกําไรสุทธ ิ
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จากตารางที่ 5 และภาพที่ 5 แสดงผลการวเิคราะห์อตัราส่วนกําไรสุทธขิองบรษิัทใน

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจํานวน 35 

บรษิทั ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 พบว่าหมวดธุรกจิทีม่อีตัราส่วน

กําไรสุทธทิี่ดทีี่สุด คอื หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย ์ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 11.79 % ซึ่งสูง

กว่าอตัราส่วนเฉลีย่อุตสาหกรรมทีม่คี่าเท่ากบั 10.52 % และหมวดธุรกจิทีม่อีตัราส่วนกําไรสุทธิ

ตํ่าทีสุ่ด คอื หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ ซึง่มคี่าเฉลีย่เพยีง 8.16 % ส่วนหมวดธุรกจิ

ธนาคาร มอีตัราส่วนกําไรสุทธเิฉลีย่เท่ากบั 10.45 % เท่า ซึง่ใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม 

แสดงว่าบรษิทัในหมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัยม์คีวามสามารถในการทํากําไรดทีี่สุด และ

ดกีว่าบรษิทัในอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ ส่วนบรษิทัในหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติมี

ความสามารถในการทาํกําไรตํ่าทีสุ่ด 

เมื่อพจิารณาสมัประสทิธิค์วามแปรผนัพบว่าหมวดธุรกิจธนาคาร มสีมัประสทิธิค์วาม

แปรผนั 237.33% ซึง่สูงกว่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนัของอุตสาหกรรมทีม่คี่าเท่ากบั 170.06% 

โดยหมวดธุรกจิที่มสีมัประสทิธิค์วามแปรผนัตํ่าสุด คอื หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ 

ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิค์วามแปรผัน 118.72% และหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ที่มี

สัมประสิทธิค์วาม158.56% แสดงว่าหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ และหมวดธุรกิจ

ประกนัภยัและประกนัชวีติมปีระสทิธภิาพในการบรหิารงานให้เกิดกําไรแตกต่างกนัน้อยกว่า

บรษิทัในอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ

แต่ละบรษิทัมคีวามสามารถในการทาํกําไรแตกต่างกนัมาก 
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4. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์

ตารางที ่6  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสมัประสทิธิค์วามแปรผนัของอตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์

หมวดธุรกจิ 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย(์%) 
µ      

(%) 

S.D. 

(%) 

C.V.         

(%) 
ปี พ.ศ. 

2549 2550 2551 2552 2553 

ธนาคาร 0.89 0.01 1.39 1.36 1.63 1.06 1.68 158.81 

เงนิทุนและ

หลกัทรพัย ์ 5.30 5.89 3.61 4.48 6.31 5.12 5.64 110.20 

ประกนัภยัและ

ประกนัชวีติ 5.02 6.30 3.04 3.92 4.72 4.60 4.50 97.88 

อตัราส่วน

อุตสาหกรรม 4.46 5.00 3.06 3.78 5.06 4.27 5.06 118.31 

 

 

 
ภาพที ่6 แนวโน้มของอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์
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จากตารางที่ 6 และภาพที ่6 แสดงผลการวเิคราะห์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์

ของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

จาํนวน 35 บรษิทั ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 พบว่าหมวดธุรกจิทีม่ ี

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยท์ี่ดทีี่สุดคอืหมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย ์ซึ่งมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 5.12% ซึง่สงูกว่าอตัราส่วนเฉลีย่อุตสาหกรรม ทีม่คี่าเท่ากบั 4.27% และหมวดธุรกจิทีม่ ี

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยต์ํ่าที่สุด คอืหมวดธุรกจิธนาคาร ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเพยีง 1.06% 

ส่วนหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ มอีตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์เฉลี่ยเท่ากบั 

4.60% ซึง่ใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม แสดงว่าบรษิทัในหมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

มปีระสทิธภิาพการใช้สนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดกําไรดทีี่สุด และดกีว่าบรษิทัในอุตสาหกรรมธุรกิจ

การเงนิ ส่วนบรษิทัในหมวดธุรกจิธนาคารมปีระสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิกําไรตํ่า

ทีสุ่ด  

เมื่อพิจารณาสมัประสิทธิค์วามแปรผนัพบว่าหมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรพัย์ กับ

หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติมสีมัประสทิธิค์วามแปรผนัตํ่ากว่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนั

ของอุตสาหกรรม ซึง่มคี่าเท่ากบั 118.31% กล่าวคอื หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ ซึง่

มคี่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนั 97.88% ส่วนหมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรพัย ์มสีมัประสทิธิ ์

ความแปรผัน 110.20%และหมวดธุรกิจที่มีสมัประสิทธิค์วามแปรผนัสูงสุด คือหมวดธุรกิจ

ธนาคาร ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนั 158.81% แสดงว่าบรษิทัในหมวดธุรกจิธนาคาร มี

ประสทิธภิาพการใชส้นิทรพัยท์ีก่่อให้เกดิกําไรแตกต่างกนัมากกว่าบรษิทัในอุตสาหกรรมธุรกจิ

การเงนิ ส่วนบรษิัทในหมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรพัย์ และบรษิัทในหมวดประกนัภยัและ

ประกันชีวิต มปีระสิทธิภาพการใช้สินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดกําไรแตกต่างกันน้อยกว่าบรษิัทใน

อุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ 
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5. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ตารางที ่7  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสมัประสทิธิค์วามแปรผนัของอตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 

หมวดธุรกจิ 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้(%) 
µ     

(%) 

S.D. 

(%) 

C.V.         

(%) ปี พ.ศ. 

2549 2550 2551 2552 2553 

ธนาคาร 6.21 -8.43 10.58 10.41 11.96 6.15 21.00 341.62 

เงนิทุนและ

หลกัทรพัย ์ 9.97 10.48 6.98 8.23 12.29 9.59 9.95 103.71 

ประกนัภยัและ

ประกนัชวีติ 12.37 14.60 6.86 10.48 12.75 11.41 14.19 124.35 

อตัราสว่น

อุตสาหกรรม 10.01 8.42 7.56 9.25 12.36 9.52 13.66 143.50 

 

 
ภาพที ่7 แนวโน้มของอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
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จากตารางที ่7 และภาพที ่7 แสดงผลการวเิคราะหอ์ตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้

ถอืหุน้ของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยจํานวน 35 บรษิทั ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 พบว่าหมวด

ธุรกิจที่มอีัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ดีที่สุด คือ หมวดธุรกิจประกันภยัและ

ประกนัชวีติ ซึ่งมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 11.41% ซึง่สูงกว่าอตัราส่วนเฉลีย่อุตสาหกรรม ทีม่คี่าเท่ากบั 

9.52% และหมวดธุรกิจที่มอีตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตํ่าที่สุด คอืหมวดธุรกิจ

ธนาคาร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเพียง 6.15% ส่วนหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ มีอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เฉลีย่เท่ากบั 9.59% ซึง่ใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม แสดง

ว่าบรษิทัในหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติมคีวามสามารถในการบรหิารงานเพื่อให้เกดิ

ผลตอบแทนแก่ผู้ถอืหุ้นมากที่สุด และดกีว่าบรษิทัในอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ ส่วนบรษิทัใน

หมวดธุรกจิธนาคารมคีวามสามารถในการบรหิารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นน้อย

ทีสุ่ด  

เมื่อพิจารณาสมัประสิทธิค์วามแปรผนัพบว่าหมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรพัย์ กับ

หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติมสีมัประสทิธิค์วามแปรผนัตํ่ากว่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนั

ของอุตสาหกรรม ซึ่งมคี่าเท่ากบั 143.50% โดยหมวดธุรกจิทีม่สีมัประสทิธิค์วามแปรผนัตํ่าสุด 

คอื หมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรพัย ์ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนั 103.71% และหมวด

ธุรกจิที่มสีมัประสทิธิค์วามแปรผนัสูงสุด คอืหมวดธุรกจิธนาคาร ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิค์วามแปร

ผนั 341.62% ส่วนหมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรพัย์ มสีมัประสทิธิค์วามแปรผนั 103.71% 

แสดงว่าบรษิทัในหมวดธุรกจิธนาคาร มคีวามสามารถในการบรหิารงานเพื่อใหเ้กดิผลตอบแทน

แก่ผู้ถอืหุ้นแตกต่างกนัมากกว่าบรษิทัในอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ ส่วนบรษิัทในหมวดธุรกิจ

เงนิทุนและหลกัทรพัย ์และบรษิทัในหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ มปีระสทิธภิาพการ

บรหิารงานเพื่อให้เกดิผลตอบแทนแก่ผู้ถอืหุ้นแตกต่างกนัน้อยกว่าบรษิทัในอุตสาหกรรมธุรกจิ

การเงนิ 
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6. อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

ตารางที ่8  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสมัประสทิธิค์วามแปรผนัของอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

หมวดธุรกจิ 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย(์%) 
µ     

(%) 

S.D. 

(%) 

C.V.         

(%) 
ปี พ.ศ. 

2549 2550 2551 2552 2553 

ธนาคาร -4.49 -5.53 -3.71 11.74 5.73 0.75 9.77    1,302.97  

เงนิทุนและ

หลกัทรพัย ์ 0.05 4.61 -4.13 3.09 2.14 1.15 10.61      921.37  

ประกนัภยัและ

ประกนัชวีติ 1.64 2.59 -3.73 -8.48 -4.09 -2.42 15.84 -    655.59  

อตัราส่วน

อุตสาหกรรม -0.27 2.29 -3.94 1.27 0.97 0.06 12.24  19,413.77  

 

 
ภาพที ่8 แนวโน้มของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์
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จากตารางที่ 8 และภาพที่ 8 แสดงผลการวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์

ของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

จาํนวน 35 บรษิทั ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 พบว่าหมวดธุรกจิทีม่ ี

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ที่ดทีี่สุดคอืหมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรพัย์ ซึ่งมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 1.15% ซึง่สงูกว่าอตัราส่วนเฉลีย่อุตสาหกรรม ทีม่คี่าเท่ากบั 0.06% และหมวดธุรกจิทีม่ ี

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยต์ํ่าทีสุ่ด คอืหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ ซึง่มคี่าเฉลีย่

เพยีง -2.42% ส่วนหมวดธุรกจิธนาคาร มอีตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยเ์ฉลีย่เท่ากบั 0.75% 

แสดงว่าบรษิทัในหมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัยใ์หผ้ลตอบแทนจากการถอืหลกัทรพัยด์กีว่า

บรษิัทในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิ ส่วนบริษัทในหมวดธุรกิจประกันภยัและประกันชีวิตมี

ผลตอบแทนจากการถอืหลกัทรพัยน้์อยที่สุด และในภาพรวมของอุตสาหกรรม พบว่าบรษิทัใน

อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมีผลตอบแทนจากการถือหลักทรัพย์ตํ่ า  แสดงว่าผู้ลงทุนใน

หลกัทรพัยข์องอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิไม่ไดส้นใจทีจ่ะถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัไวเ้พื่อการเกง็

กําไร  

เมื่อพจิารณาสมัประสทิธิค์วามแปรผนัพบว่าแต่ละหมวดธุรกจิมสีมัประสทิธิค์วามแปร

ผนัตํ่ากว่าสมัประสทิธิค์วามแปรผนัของอุตสาหกรรม ซึ่งมคี่าเท่ากบั 19,413.77% โดยหมวด

ธุรกิจที่มสีมัประสิทธิค์วามแปรผนัตํ่าสุด คอื หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกันชวีิต ซึ่งมคี่า

สมัประสทิธิค์วามแปรผนั 655.59% และหมวดธุรกจิทีม่สีมัประสทิธิค์วามแปรผนัสูงสุด คอืหมวด

ธุรกิจธนาคาร ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิค์วามแปรผัน 1,302.97% ส่วนหมวดธุรกิจเงินทุนและ

หลักทรัพย์ มีสัมประสิทธิค์วามแปรผัน 921.37% แสดงว่าบริษัทในแต่ละหมวดธุรกิจมี

ผลตอบแทนจากการถอืหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนัน้อยกว่าบรษิทัในอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ แต่

อย่างไรก็ตาม แต่ละบรษิัทในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิมผีลตอบแทนจากการถือหลกัทรพัย์

แตกต่างกนัมาก 
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ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์กบั

อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมธรุกิจการเงิน และการ

กาํหนดสมการท่ีใช้ในการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

 

การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์บัอตัราส่วนทาง 

การเงนิของบรษิัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ และการกําหนดสมการเพื่อใช้ในการ

พยากรณ์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ ประกอบด้วยตวัแปรอิสระ คอื อตัราส่วนทาง

การเงนิทัง้ 5 อตัราส่วน ได้แก่ อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย์ อตัราส่วนหน้ีสนิต่อ

ส่วนของผู ้ถอืหุ ้น อตัราส่วนกําไรสุทธ ิอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย  ์อตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถ ือหุ ้น และตวัแปรตาม คอื อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ 

โดยใช้การวเิคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยมสีมมตฐิาน คอื 

Ho: 054321 ===== βββββ  

  (อตัราส่วนทางการเงนิไมม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย)์ 

 H1: 0j ≠β  อยา่งน้อย 1 ค่า, j = 1,2,3,4,5 

 (อตัราส่วนทางการเงนิอย่างน้อย 1 อตัราส่วนมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรพัย)์ 

การทดสอบสมมตฐิานครัง้น้ี กําหนดระดบัความมนียัสาํคญั α = 0.05 โดยมตีวัแปรอสิระ

คืออัตราส่วนทางการเงินทัง้ 5 อัตราส่วน และมีตัวแปรตาม คือ อัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัย์ ถ้าพบว่าระดบัความมนีัยสําคญัที่คํานวณได้ (Sig.) มคี่าน้อยกว่าระดบัความมี

นัยสําคัญที่กําหนด จะปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งแสดงว่าอัตราส่วนทางการเงินอย่างน้อย 1 

อตัราส่วนมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรพัย์กับอัตราส่วน

ทางการเงินของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และการกําหนดสมการแสดง

ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์บัอตัราส่วนทางการเงนิมดีงัต่อไปน้ี 

1.  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์กบั

อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัในหมวดธรุกิจธนาคาร 

ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์บัอตัราส่วน

ทางการเงนิของบรษิทัในหมวดธุรกจิธนาคาร ปรากฏดงัตารางที ่9 
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ตารางที ่9 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์บัอตัราส่วน

ทางการเงนิของหมวดธุรกจิธนาคาร 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 499.658 1 499.658 6.166 .019
a
 

Residual 2269.124 28 81.040   

Total 2768.781 29    

a. Predictors: (Constant), อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์

b. Dependent Variable: อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

Coefficientsa 

Mode 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.864 1.952  -.955 .348 

อตัราส่วนผลตอบแทน
ต่อสนิทรพัย ์

2.473 .996 .425 2.483 .019 

a. Dependent Variable: อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

Excluded Variablesb 

Model 
Beta 

In 
t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์ -.312
a
 -1.867 .073 -.338 .960 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  -.139
a
 -.694 .494 -.132 .744 

อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ .173
a
 .207 .837 .040 .043 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถอืหุน้ 

-.831
a
 -1.212 .236 -.227 .061 

a. Predictors in the Model: (Constant), อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์

b. Dependent Variable: อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์
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จากตารางที ่9 ซึง่แสดงการวเิคราะหก์ารถดถอยของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์

กบัอตัราส่วนทางการเงนิของบรษิทัในหมวดธุรกจิธนาคารโดยวธิ ีStepwise ในส่วนของตาราง 

ANOVA พบว่ามคี่าระดบันัยสําคญัทีค่ํานวณได ้(Sig.) น้อยกว่าระดบัความมนีัยสําคญัทางสถติิ

ทีก่ําหนดไว ้(α = 0.05) แสดงว่ามอีตัราส่วนทางการเงนิอย่างน้อย 1 อตัราส่วนมคีวามสมัพนัธ์

กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์และเมื่อดูการประมวลผลในส่วนของ Coefficients พบว่า

อตัราส่วนทางการเงนิทีม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยม์ ี1 อตัราส่วน คอื 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ส่วนอตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์อตัราส่วนหน้ีสนิ

ต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น อตัราส่วนกําไรสุทธ ิและอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์ซึง่จะเหน็ไดจ้ากตาราง Excluded Variables  

จากผลการทดสอบสมัประสทิธิก์ารถดถอยระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์

กบัอตัราส่วนทางการเงนิของหมวดธุรกจิธนาคาร สามารถเขยีนสมการแสดงความสมัพนัธเ์พื่อ

ใชใ้นการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องหมวดธุรกจิธนาคารไดด้งัน้ี 

  Y = -1.864 + 2.473ROA 

เมือ่ Y  คอื อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องหมวดธุรกจิธนาคาร 

     ROA คอื อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์

2. ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์กบั

อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัในหมวดธรุกิจเงินทุนและหลกัทรพัย ์

ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์บัอตัราส่วน

ทางการเงนิของบรษิทัในหมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย ์ปรากฏดงัตารางที ่10 

 

ตารางที ่10  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับ

อตัราส่วนทางการเงนิของหมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย ์

 Warnings 

No variables were entered into the equation 

 

เมื่อดูการประมวลผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยก์บัอตัราส่วนทางการเงนิของหมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัยพ์บว่าไม่มอีตัราส่วน

ทางการเงนิใดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

3. ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์กบั

อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัในหมวดธรุกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต 

ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์บัอตัราส่วน

ทางการเงนิของบรษิทัในหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ ปรากฏดงัตารางที ่11 
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ตารางที ่11  ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์บั

อตัราส่วนทางการเงนิของหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1305.221 1 1305.221 5.698 .021
a
 

Residual 10994.760 48 229.057   

Total 12299.981 49    

a. Predictors: (Constant), อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ

b. Dependent Variable: อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -6.764 2.810  -2.407 .020 

อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ .533 .223 .326 2.387 .021 

a. Dependent Variable: อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

Excluded Variablesb 

Model 

Beta 

In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 อตัราส่วนการหมุนเวยีนของ

สนิทรพัย ์

.102
a
 .723 .473 .105 .952 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  -.016
a
 -.113 .911 -.016 .986 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ .051
a
 .203 .840 .030 .303 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้

ถอืหุน้ 

.008
a
 .054 .957 .008 .824 

a. Predictors in the Model: (Constant), อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ

b. Dependent Variable: อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์
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จากตารางที่ 11 ซึ่งแสดงการวิเคราะห์การถดถอยของอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยก์บัอตัราส่วนทางการเงนิของบรษิทัในหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติโดยวธิ ี

Stepwise ในส่วนของตาราง ANOVA พบว่ามคี่าระดบันัยสําคญัทีค่ํานวณได้ (Sig.) น้อยกว่า

ระดบัความมนีัยสําคญัทางสถติทิีก่ําหนดไว ้(α = 0.05) แสดงว่ามอีตัราส่วนทางการเงนิอย่าง

น้อย 1 อตัราส่วนมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์และเมื่อดูการประมวลผล

ในส่วนของ Coefficients พบว่าอตัราส่วนทางการเงนิทีม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยม์ ี1 อตัราส่วน คอื อตัราส่วนกําไรสุทธ ิส่วนอตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์ซึง่จะ

เหน็ไดจ้ากตาราง Excluded Variables  

จากผลการทดสอบสมัประสทิธิก์ารถดถอยระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์

กบัอตัราส่วนทางการเงนิของหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ สามารถเขยีนสมการแสดง

ความสมัพนัธเ์พื่อใชพ้ยากรณ์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องหมวดธุรกจิประกนัภยัและ

ประกนัชวีติไดด้งัน้ี 
 

Y = -6.764 + 0.533NP 
 

เมือ่ Y   คอื อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ 

     NP  คอื อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ

4. ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์กบั

อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัในกลุ่มธรุกิจอตุสาหกรรมการเงิน 

ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์บัอตัราส่วน

ทางการเงนิของบรษิทัในกลุ่มธุรกจิอุตสาหกรรมการเงนิ ปรากฏดงัตารางที ่12 
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ตารางที ่12  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับ

อตัราส่วนทางการเงนิของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 968.116 1 968.116 6.669 .011
a
 

Residual 25111.963 173 145.156   

Total 26080.079 174    

a. Predictors: (Constant), อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ

b. Dependent Variable: อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.324 1.057  -1.252 .212 

อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ .132 .051 .193 2.583 .011 

a. Dependent Variable: อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

Excluded Variablesb 

Model 

Beta 

In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์ -.076
a
 -1.018 .310 -.077 1.000 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  .010
a
 .137 .891 .010 .998 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ .001
a
 .006 .996 .000 .557 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้

ถอืหุน้ 

.026
a
 .251 .802 .019 .541 

a. Predictors in the Model: (Constant), อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ

b. Dependent Variable: อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์
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จากตารางที่ 12 ซึ่งแสดงการวิเคราะห์การถดถอยของอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยก์บัอตัราส่วนทางการเงนิของอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิ โดยวธิ ีStepwise ในส่วน

ของตาราง ANOVA พบว่ามคี่าระดบันัยสําคญัที่คํานวณได้ (Sig.) น้อยกว่าระดบัความมี

นัยสําคญัทางสถติิที่กําหนดไว้ (α = 0.05) แสดงว่ามอีตัราส่วนทางการเงนิอย่างน้อย 1 

อตัราส่วนมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์และเมื่อดูการประมวลผลในส่วน

ของ Coefficients พบว่าอัตราส่วนทางการเงนิที่มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยม์ ี1 อตัราส่วน คอื อตัราส่วนกําไรสุทธ ิส่วนอตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์ซึง่จะ

เหน็ไดจ้ากตาราง Excluded Variables  

จากผลการทดสอบสมัประสทิธิก์ารถดถอยระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์

กบัอตัราส่วนทางการเงนิของหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ สามารถเขยีนสมการแสดง

ความสมัพนัธเ์พื่อพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยไ์ดด้งัน้ี 

Y = 0.132NP 

เมือ่ Y    คอื อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ 

     NP   คอื อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ

 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องบริษทัใน

แต่ละหมวดธรุกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมธรุกิจการเงิน 

 

การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องบรษิทัในแต่ละหมวด

ธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ ทําได้โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว 

(One way ANOVA) มสีมมตฐิานในการทดสอบดงัน้ี  

H0: µ1 = µ2 = µ3  

(อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องแต่ละหมวดธุรกจิไม่แตกต่างกนั) 

H1: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3  

(มอีย่างน้อย 1 หมวดธุรกจิที่มอีตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยแ์ตกต่างจาก

หมวดธุรกจิอื่น) 

การทดสอบสมมตฐิานครัง้น้ี กําหนดระดบัความมนีัยสําคญั α = 0.05 ถ้าพบว่าระดบั

ความมนีัยสําคญัทีค่ํานวณได้ (Sig.) มคี่าน้อยกว่าระดบัความมนีัยสําคญัที่กําหนด จะปฏเิสธ

สมมติฐาน ซึ่งแสดงว่ามอีย่างน้อย 1 หมวดธุรกจิที่มอีตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์

แตกต่างจากหมวดธุรกจิอื่น ผลการทดสอบดงัแสดงในตารางที่ 13  
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ตารางที่ 13  ผลการทดสอบความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องบรษิทัใน

แต่ละหมวดธุรกจิ 

ANOVA 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์ 

  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 434.213 2 217.106 1.456 .236 

Within Groups 25645.866 172 149.104     

Total 26080.079 174       

 

จากผลการทดสอบในตารางที่ 13 พบว่ามีค่าระดับนัยสําคัญที่คํานวณได้ (Sig.) 

มากกว่าระดบัความมนีัยสําคญัทางสถติทิีก่ําหนดไว ้(α = 0.05) แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยใ์นแต่ละหมวดธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิไมแ่ตกต่างกนั  
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บทท่ี 4 

สรปุผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

ในการศกึษาเรือ่ง “การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์

กบัอตัราส่วนทางการเงนิของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ” โดยใชข้อ้มลูจากงบการเงนิ และ

ราคาปิดของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นเวลา 5 ปี ระหว่างปี 

2549 – 2553 นํามาวเิคราะหเ์พื่อหาความสมัพนัธ ์ระหว่างค่าเฉลีย่อตัราส่วนทางการเงนิทัง้ 5 

อัตราส่วน คือ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรพัย์ อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อัตราส่วนกําไรสุทธิ และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นตัวแปรอิสระ กับ

อัตราส่วนผลตอบแทนของหลักทรพัย์ซึ่งใช้เป็นตัวแปรตาม เพื่อศึกษาตามวัตถุประสงค์

การศกึษา 3 ประการ คอื 

1. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์กบัอตัราส่วน

ทางการเงนิของบรษิทัในแต่ละหมวดธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ 

 2. เพื่อกําหนดสมการทีใ่ชใ้นการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องบรษิทั

ในแต่ละหมวดธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ 

 3. เพื่อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องบรษิทัในแต่ละหมวด

ธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ 

 ซึง่ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดส้ามารถสรปุผลไดด้งัรายละเอยีดในหวัขอ้ถดัไป 

 

สรปุผลการศึกษา 

 

จากการศกึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์บัอตัราส่วน

ทางการเงนิของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ การศกึษาดงักล่าวแบ่งเป็น 3 ส่วน คอื 
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1. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของอตัราส่วนทางการเงิน และอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรพัยข์องกลุ่มอตุสาหกรรมธรุกิจการเงิน 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนทางการเงนิ และอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ สามารถสรุปผลการวเิคราะหใ์นแต่ละหมวดธุรกจิ 

และภาพรวมของอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิไดด้งัน้ี 

หมวดธุรกจิธนาคารมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นมากที่สุด แสดงว่าแต่ละ

บรษิทัในหมวดธุรกจิธนาคารมอีตัราความเสีย่งจากการกู้ยมืมากทีสุ่ด และมคีวามเสี่ยงจากการ

กู้ยมืมากกว่าบรษิทัในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิ ส่วนอตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้มอีตัราส่วนที่

ตํ่าทีสุ่ด แสดงว่าบรษิทัในหมวดธุรกจิธนาคารมปีระสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัย ์ประสทิธภิาพใน

การใชส้นิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิกําไร และความสามารถในการบรหิารงานเพื่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่

ผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด นอกจากน้ีหมวดธุรกิจธนาคารมอีัตราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์สูงกว่า

อตัราส่วนอุตสาหกรรม แสดงว่านักลงทุนสนใจลงทุนในหลกัทรพัย์ของหมวดธุรกิจธนาคาร

พอสมควร  

หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัยม์อีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด 

แสดงว่าบรษิัทในหมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรพัยม์คีวามเสี่ยงจากการกู้ยมืน้อยที่สุด และมี

อตัราส่วนกําไรสุทธ ิอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ี่

ดีที่สุด แสดงว่าบรษิัทในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรพัย์มีความสามารถในการทํากําไร 

ประสทิธภิาพการใชส้นิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิกําไร และมผีลตอบแทนจากการถอืหลกัทรพัยท์ีด่ทีีสุ่ด  

หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติมอีตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัยแ์ละ 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นดทีี่สุด แสดงว่าบรษิทัในหมวดธุรกจิประกนัภยัและ

ประกนัชวีติมคีวามสามารถในการบรหิารงานเพื่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผู้ถอืหุ้นมากที่สุด และ

ดีกว่าบริษัทในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน แต่มีอัตราส่วนกําไรสุทธิตํ่ าสุด แสดงว่าเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัหมวดธุรกจิอื่นๆ บรษิทัในหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติมคีวามสามารถ

ในการทํากําไรตํ่าสุด นอกจากน้ีหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติยงัมอีตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรพัยน้์อยทีสุ่ดในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ แสดงว่านักลงทุนไม่ค่อยสนใจลงทุน

ในหลกัทรพัยข์องบรษิทัในหมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ  

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิเป็นกลุ่มที่มคีวามสามารถในการทํากําไรสูงดงัจะ

เหน็ไดจ้ากทุกหมวดธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิมอีตัรากําไรสุทธอิยู่ในเกณฑด์โีดยมี

อตัราส่วนกําไรสุทธเิฉลีย่ของอุตสาหกรรมถงึ 10% นอกจากน้ีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิยงั

มอีัตราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรพัย์ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ และอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้อยู่ในเกณฑด์พีอสมควร แต่มอีตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์

ตํ่า แสดงว่าผู้ลงทุนในหลกัทรพัยข์องอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิไม่ได้สนใจที่จะถือหลกัทรพัย์
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ของบรษิทัไว้เพื่อการเก็งกําไร แต่นักลงทุนส่วนใหญ่มุ่งหวงัที่จะได้รบัเงนิปนัผลมากกว่ากําไร

จากการจาํหน่ายหุน้ (Capital Gain) 

2. ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์กบั

อตัราส่วนทางการเงินของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และการกาํหนด

สมการท่ีใช้ในการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

จากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์บัอตัราส่วน

ทางการเงนิของบรษิทัในแต่ละหมวดธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ พบว่า 

บรษิัทในหมวดธุรกิจธนาคารมอีัตราส่วนทางการเงนิที่มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรพัยม์ ี1 อตัราส่วน คอื อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์และสามารถ

กําหนดสมการทีใ่ชพ้ยากรณ์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องหมวดธุรกจิธนาคารไดว้่า 

 Y = -1.864 + 2.473ROA 

เมือ่ Y   คอื อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องหมวดธุรกจิธนาคาร 

          ROA คอื อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์

บริษัทในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ไม่มีอัตราส่วนทางการเงินใดที่มี

ความสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

บริษัทในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต มีอัตราส่วนทางการเงินที่มี

ความสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยม์ ี1 อตัราส่วน คอื อตัราส่วนกําไรสุทธแิละ

สามารถกําหนดสมการที่ใช้พยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจ

ประกนัภยัและประกนัชวีติไดว้่า 

Y = -6.764 + 0.533NP 

เมือ่ Y     คอื  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องหมวดธุรกจิประกนัภยัและ 

                         ประกนัชวีติ 

         NP   คอื  อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ

เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมของกลุ่มอุสาหกรรมธุรกิจการเงิน พบว่าบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิมอีตัราส่วนทางการเงนิที่มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยม์ ี1 อตัราส่วน คอื อตัราส่วนกําไรสุทธ ิและสามารถกําหนดสมการที่ใช้พยากรณ์

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิไดว้่า 
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 Y = 0.132NP 

เมือ่ Y     คอื  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ 

     NP    คอื  อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องบริษัทในแต่

ละหมวดธรุกิจในกลุ่มอตุสาหกรรมธรุกิจการเงิน 

ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ของบรษิทัในแต่ละ

หมวดธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิพบว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยใ์นแต่ละ

หมวดธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิไมแ่ตกต่างกนั  

  

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากการศกึษาครัง้น้ีทําใหท้ราบว่าการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรพัย์กบัอตัราส่วนทางการเงนิของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิเป็นเพยีงข้อมูล

เบื้องต้น ทีส่ามารถใช้เป็นแนวทางให้นักลงทุนนําไปประยุกต์ใช้ประกอบการตดัสนิใจในเรื่อง

ต่างๆ ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามการใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิเพยีงอย่างเดยีวอาจไม่เพยีงพอทีจ่ะ

ใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทุนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้การที่นักลงทุนจะตดัสนิใจลงทุน 

ควรจะต้องมีข้อเท็จจริงด้านอื่นมาสนับสนุน ซึ่งอาจเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผล

ประกอบการของบรษิทั ประวตัผิู้บรหิาร ขอ้มูลด้านเทคนิค ฯลฯ เพื่อที่นักลงทุนจะได้สามารถ

คาดหมายผลตอบแทนจากหลกัทรพัยไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ส่วนผลการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ใน

อุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิกับอัตราส่วนทางการเงนิ ทําให้ทราบว่า อัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรพัย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิมคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนทางการเงนิบางตวั

เท่านัน้ ซึ่งหมายถงึ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิอาจมี

ความสมัพนัธก์บัปจัจยัตวัอื่น ๆ นอกเหนือจากอตัราส่วนทางการเงนิทีศ่กึษาในทีน้ี่  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

1. เพื่อให้สามารถพสิูจน์ได้ว่าการศกึษาครัง้น้ีใช้ได้ดใีนระยะยาว จงึควรทําการศกึษา

เพิม่เตมิโดยขยายระยะเวลาการศกึษาใหน้านขึน้และยงัช่วยลดความไมป่กตขิองขอ้มลูทีเ่กดิจาก

เหตุการณ์บางอยา่ง 

2. การศกึษาในอนาคตอาจศกึษาจาก อตัราผลตอบแทนรายเดอืน รายไตรมาส แทน

การใชอ้ตัราผลตอบแทนรายปี ซึง่อาจใหผ้ลการศกึษาทีส่อดคลอ้งหรอืแตกต่างไปจากการศกึษา

ครัง้น้ี 
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3.  การใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิอย่างเดยีวอาจไม่เพยีงพอทีใ่ช้ในการตดัสนิใจได้อย่าง

ถูกตอ้ง เพราะยงัมปีจัจยัอื่น ๆ อกีหลายปจัจยั ดงันัน้ เพื่อความถูกตอ้งยิง่ขึน้ ควรมกีารใชข้อ้มลู

เชงิคุณภาพควบคู่กนัไปดว้ย เช่น การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในองคก์ร หรอื

นโยบายการบญัชซีึง่ครอบคลุมถงึมาตรฐานการบญัชทีีบ่รษิทัแต่ละแห่งเลอืกใช ้เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 

ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ธนาคาร 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

อตัราส่วนการหมุนเวยีนของ

สนิทรพัย ์

30 .04 .08 .0640 .01070 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  30 7.38 14.77 10.0690 2.07775 

อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ 30 -106.15 28.04 10.4543 24.81111 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ 30 -6.31 2.51 1.0570 1.67858 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้

ถอืหุน้ 

30 -95.60 17.99 6.1463 20.99721 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์ 30 -26.67 17.20 .7497 9.77114 

Valid N (listwise) 30     

 

เงินทุนและหลกัทรพัย ์

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์ 95 .05 .52 .2502 .12963 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  95 .02 8.27 1.8914 2.10043 

อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ 95 -105.34 61.25 11.7892 18.69277 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ 95 -15.33 16.43 5.1175 5.63939 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 95 -17.51 34.19 9.5901 9.94630 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์ 95 -30.36 32.00 1.1517 10.60766 

Valid N (listwise) 95     
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ประกนัภยัและประกนัชีวิต 

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

อตัราส่วนการหมุนเวยีนของ

สนิทรพัย ์

50 .19 .82 .4780 .18497 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  50 .23 16.07 2.4194 3.36429 

อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ 50 -19.43 27.97 8.1594 9.68656 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ 50 -5.91 13.79 4.5990 4.50153 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้

ถอืหุน้ 

50 -17.82 49.62 11.4124 14.19156 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์ 50 -100.00 22.22 -2.4168 15.84361 

Valid N (listwise) 50     

 

อตุสาหกรรม 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

อตัราส่วนการหมุนเวยีนของ

สนิทรพัย ์

175 .04 .82 .2834 .19625 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  175 .02 16.07 3.4441 3.93389 

อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ 175 -106.15 61.25 10.5233 17.89609 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ 175 -15.33 16.43 4.2733 5.05569 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้

ถอืหุน้ 

175 -95.60 49.62 9.5204 13.66144 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์ 175 -100.00 32.00 .0632 12.24277 

Valid N (listwise) 175     
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ภาคผนวก ข 

ตารางคาํนวณอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

 

บรษิทั 

หมวดธุรกจิธนาคารปี พ.ศ. 2549 

ก่อน 15 วนั ราคา ประกาศกําไรสุทธ ิ หลงั 15 วนั ราคา 
อตัรา

ผลตอบแทน 

BAY 12/2/2550 20.50 27/2/2550 14/3/2550 20.50 0.00 

BBL 8/2/2550 111 23/2/2550 12/3/2550 109 -1.80 

KBANK 7/2/2550 11.80 22/2/2550 9/3/2550 11.90 0.85 

KTB 14/2/2550 12.80 1/3/2550 16/3/2550 12.30 -3.91 

SCB 9/2/2550 65.50 26/2/2550 13/3/250 68.50 4.58 

TMB 14/2/2550 2.10 1/3/2550 16/3/2550 1.54 -26.67 

       

บรษิทั 

หมวดธุรกจิธนาคารปี พ.ศ. 2550 

ก่อน 15 วนั ราคา ประกาศกําไรสุทธ ิ หลงั 15 วนั ราคา 
อตัรา

ผลตอบแทน 

BAY 12/11/2551 10.60 27/11/2551 12/12/2551 9.10 -14.15 

BBL 14/2/2551 125 29/2/2551 17/3/2551 125.00 0.00 

KBANK 13/2/2551 91.50 28/2/2551 14/3/2551 85.00 -7.10 

KTB 13/2/2551 10.60 28/2/2551 14/3/2551 10.20 -3.77 

SCB 12/2/2551 89.50 27/2/2551 13/3/2551 87.00 -2.79 

TMB 14/2/2551 1.31 29/2/2551 17/3/2551 1.24 -5.34 
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บรษิทั 

หมวดธุรกจิธนาคารปี พ.ศ. 2551 

ก่อน 15 

วนั 
ราคา ประกาศกําไรสุทธ ิ หลงั 15 วนั ราคา 

อตัรา

ผลตอบแทน 

BAY 13/2/2552 9.25 2/3/2552 17/3/2552 8.75 -5.41 

BBL 12/2/2552 74.50 27/2/2552 16/3/2552 77.00 3.36 

KBANK 11/2/2552 45.25 26/2/2552 13/3/2552 42.50 -6.08 

KTB 10/2/2552 4.04 25/2/2552 12/3/2552 4.18 3.47 

SCB 6/2/252 53.50 23/2/2552 10/3/2552 54.00 0.93 

TMB 5/2/2552 0.54 20/2/2552 9/3/2552 0.44 -18.52 

       

บรษิทั 

หมวดธุรกจิธนาคารปี พ.ศ. 2552 

ก่อน 15 

วนั 
ราคา ประกาศกําไรสุทธ ิ หลงั 15 วนั ราคา 

อตัรา

ผลตอบแทน 

BAY 15/2/2553 19.20 2/3/2553 17/3/2553 22.10 15.10 

BBL 10/2/2553 107.50 25/2/2553 12/3/2553 123.00 14.42 

KBANK 10/2/2553 79.75 25/2/2553 12/3/2553 88.25 10.66 

KTB 15/2/2553 9.30 2/3/2553 17/3/2553 10.90 17.20 

SCB 9/2/2553 78.50 24/2/2553 11/3/2553 85.00 8.28 

TMB 27/1/2553 1.25 11/2/2553 26/2/2553 1.31 4.80 

 

บรษิทั 

หมวดธุรกจิธนาคารปี พ.ศ. 2553 

ก่อน 15 

วนั 
ราคา ประกาศกําไรสุทธ ิ หลงั 15 วนั ราคา 

อตัรา

ผลตอบแทน 

BAY 14/2/2554 24.70 1/3/2554 16/3/2554 24.10 -2.43 

BBL 9/2/2554 151.50 24/2/2554 11/3/2554 158.50 4.62 

KBANK 9/2/2554 108.00 24/2/2554 11/3/2554 122.00 12.96 

KTB 11/2/2554 16.20 28/2/2554 15/3/2554 16.80 3.70 

SCB 10/2/2554 93.00 25/2/2554 14/3/2554 104.00 11.83 

TMB 9/2/2554 2.16 24/2/2554 11/3/2554 2.24 3.70 
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บรษิทั 
หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัยปี์ พ.ศ.  2549 

ก่อน  

15 วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

ประกาศ 

กาํไรสทุธ ิ

หลงั  

15 วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

อตัรา

ผลตอบแทน 

AEONTS 5/4/2549 48.50   20/4/2549 5/5/2549 47.00 8/5/2549 -3.09 

AMANAH 9/2/2550 0.64   26/2/2550 13/3/250 0.58   -9.38 

ASK 13/2/2550 5.05   28/2/2550 15/3/2550 5.00   -0.99 

BFIT 12/2/2550 6.90   27/2/2550 14/3/2550 6.10   -11.59 

BLS 2/2/2550 11.80   19/2/2550 6/3/2550 11.80   0.00 

CGS 14/2/2550 8.40   1/3/2550 16/3/2550 8.20   -2.38 

CNS 13/10/2549 39.75   30/10/2549 14/11/2549 44.50   11.95 

GL 30/1/2550 10.00   14/2/2550 1/3/2550 10.70   7.00 

KCAR 13/2/2550 5.30   28/2/2550 15/3/2550 5.35   0.94 

MBKET 22/1/2550 15.70   6/2/2550 21/2/2550 18.40   17.20 

MFC 8/2/2550 17.00   23/2/2550 12/3/2550 16.40 13/3/2550 -3.53 

OSK 12/2/2550 3.08   27/2/2550 14/3/2550 2.68   -12.99 

PL 13/11/2549 2.94   28/11/2549 13/12/2549 2.86   -2.72 

SICCO 14/2/2550 4.74   1/3/2550 16/3/2550 4.68   -1.27 

THANI 5/2/2550 0.89   20/2/2550 7/3/2550 0.94   5.62 

TK 21/2/2550 3.66   8/3/2550 23/3/2550 3.66   0.00 

TNITY 8/2/2550 5.30   23/2/2550 12/3/2550 4.68   -11.70 

UOBKH 29/1/2550 4.18   13/2/2550 28/2/2550 4.58   9.57 

US 8/2/2550 4.80   23/2/2550 12/3/2550 5.20   8.33 
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บรษิทั 
หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัยปี์ พ.ศ. 2550 

ก่อน  

15 วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

ประกาศ 

กาํไรสทุธ ิ

หลงั  

15 วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

อตัราผล 

ตอบแทน 

AEONTS 4/4/2550 46.00 2/4/2550 19/4/2550 4/5/2550 46.00   0.00 

AMANAH 7/2/2551 0.54   22/2/2551 10/3/2551 0.51   -5.56 

ASK 5/2/2551 4.92   20/2/2551 6/3/2551 5.00   1.63 

BFIT 14/2/2551 6.25   29/2/2551 17/3/2551 6.10   -2.40 

BLS 25/1/2551 21.90   11/2/2551 26/2/2551 23.30   6.39 

CGS 13/2/2551 0.79   28/2/2551 14/3/2551 0.75   -5.06 

CNS 12/10/2550 40.25   29/10/2550 13/11/2550 39.00   -3.11 

GL 1/2/2551 12.50   18/2/2551 4/3/2551 16.50 14/3/2551 32.00 

KCAR 5/2/2551 6.00   20/2/2551 6/3/2551 6.30   5.00 

MBKET 29/1/2551 21.30   13/2/2551 28/2/2551 25.00   17.37 

MFC 14/2/2551 14.60   29/2/2551 17/3/2551 14.50   -0.68 

OSK 12/2/2551 3.36   27/2/2551 13/3/2551 3.00   -10.71 

PL 13/11/2550 2.94   28/11/2550 13/12/2550 3.10   5.44 

SICCO 11/2/2551 3.06   26/2/2551 12/3/2551 4.00   30.72 

THANI 12/2/2551 0.73   27/2/2551 13/3/2551 0.78   6.85 

TK 13/2/2551 4.20   28/2/2551 14/3/2551 4.24   0.95 

TNITY 14/2/2551 7.35   29/2/2551 17/3/2551 7.25   -1.36 

UOBKH 29/1/2551 4.78   13/2/2551 28/2/2551 5.35   11.92 

US 30/1/2551 5.30 28/1/2551 14/2/2551 29/2/2551 5.20   -1.89 
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บรษิทั 
หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัยปี์ พ.ศ. 2551 

ก่อน  

15 วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

ประกาศ 

กาํไรสทุธ ิ

หลงั  

15 วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

อตัราผล 

ตอบแทน 

AEONTS 2/4/2551 39.75 1/4/2551 17/4/2551 2/5/2551 40.00   0.63 

AMANAH 13/2/2552 0.28   2/3/2552 17/3/2552 0.27   -3.57 

ASK 10/2/2552 3.98   25/2/2552 12/3/2552 3.50   -12.06 

BFIT 12/2/2552 2.64   27/2/2552 16/3/2552 2.92   10.61 

BLS 26/1/2552 6.85   10/2/2552 25/2/2552 7.60   10.95 

CGS 19/3/2552 0.56 18/3/2552 3/4/2552 20/4/2552 0.39   -30.36 

CNS 13/10/2551 18.50   28/10/2551 12/11/2551 18.10   -2.16 

GL 2/2/2552 22.50   17/2/2552 4/3/2552 18.30   -18.67 

KCAR 12/2/2552 4.06   27/2/2552 16/3/2552 3.98   -1.97 

MBKET 28/1/2552 7.60   12/2/2552 27/2/2552 7.25   -4.61 

MFC 12/2/2552 10.40 6/2/2552 27/2/2552 16/3/2552 7.80 25/3/2552 -25.00 

OSK 10/2/2552 1.17   25/2/2552 12/3/2552 1.24   5.98 

PL 12/11/2551 2.24   27/11/2551 12/12/2551 1.99   -11.16 

SICCO 29/10/2552 5.45   13/11/2552 30/11/2552 5.50   0.92 

THANI 10/2/2552 0.57   25/2/2552 12/3/2552 0.64   12.28 

TK 12/2/2552 3.40   27/2/2552 16/3/2552 2.82   -17.06 

TNITY 11/2/2552 3.34   26/2/2552 13/3/2552 3.90   16.77 

UOBKH 30/1/2552 2.98   16/2/2552 3/3/2552 2.44   -18.12 

US 4/2/2552 2.44   19/2/2552 6/3/2552 2.64 11/3/2552 8.20 
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บรษิทั 
หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัยปี์ พ.ศ. 2552 

ก่อน  

15 วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

ประกาศ 

กาํไรสทุธ ิ

หลงั  

15 วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

อตัราผล 

ตอบแทน 

AEONTS 6/4/2552 21.00 3/4/2552 21/4/2552 6/5/2552 27.00   28.57 

AMANAH 15/2/2553 0.99   2/3/2553 17/3/2553 1.08   9.09 

ASK 14/1/2553 5.30   29/1/2553 15/2/2553 5.45   2.83 

BFIT 15/2/2553 3.84   2/3/2553 17/3/2553 3.96   3.13 

BLS 1/2/2553 10.50   16/2/2553 3/3/2553 11.60   10.48 

CGS 15/2/2553 1.03   2/3/2553 17/3/2553 1.06   2.91 

CNS 13/10/2552 27.75   28/10/2552 12/11/2552 24.50   -11.71 

GL 28/1/2553 27.75 27/1/2553 12/2/2553 1/3/2553 27.00 16/3/2553 -2.70 

KCAR 10/2/2553 5.85   25/2/2553 12/3/2553 6.70   14.53 

MBKET 27/1/2553 10.20   11/2/2553 26/2/2553 10.70   4.90 

MFC 15/2/2553 12.00 11/2/2553 2/3/2553 17/3/2553 12.50 18/3/2553 4.17 

OSK 15/2/2553 1.20   2/3/2553 17/3/2553 1.34   11.67 

PL 10/2/2553 2.86   25/2/2553 12/3/2553 2.88   0.70 

SICCO 15/2/2553 4.92   2/3/2553 17/3/2553 5.00   1.63 

THANI 8/2/2553 1.30   23/2/2553 10/3/2553 1.34   3.08 

TK 9/2/2553 4.22   24/2/2553 11/3/2553 4.00   -5.21 

TNITY 8/2/2553 3.70   23/2/2553 10/3/2553 3.46   -6.49 

UOBKH 27/1/2553 3.50   11/2/2553 26/2/2553 3.30 2/3/2553 -5.71 

US 2/2/2553 2.80   17/2/2553 4/3/2553 2.60   -7.14 
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บรษิทั 
หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัยปี์ พ.ศ. 2553 

ก่อน  

15 วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

ประกาศ 

กาํไรสทุธ ิ

หลงั  

15 วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

อตัราผล 

ตอบแทน 

AEONTS 5/4/2553 31.25   20/4/2553 5/5/2553 30.00   -4.00 

AMANAH 8/2/2554 0.96   23/2/2554 10/3/2554 0.96   0.00 

ASK 27/1/2554 9.00   11/2/2554 28/2/2554 9.15   1.67 

BFIT 14/2/2554 5.60   1/3/2554 16/3/2554 6.35   13.39 

BLS 28/1/2554 18.50   14/2/2554 1/3/2554 21.50   16.22 

CGS 8/2/2554 0.85   23/2/2554 10/3/2554 0.93   9.41 

CNS 4/10/2553 32.50   19/10/2553 3/11/2553 33.75   3.85 

GL 8/2/2554 24.70   23/2/2554 10/3/2554 22.90   -7.29 

KCAR 14/2/2554 9.30   1/3/2554 16/3/2554 9.45   1.61 

MBKET 26/1/2554 14.70   10/2/2554 25/2/2554 13.90   -5.44 

MFC 27/1/2554 14.80 26/1/2554 11/2/2554 28/2/2554 14.70   -0.68 

OSK 8/2/2554 2.00   23/2/2554 10/3/2554 2.24   12.00 

PL 7/2/2554 4.78   22/2/2554 9/3/2554 4.44   -7.11 

SICCO 10/2/2554 3.70   25/2/2554 14/3/2554 4.28   15.68 

THANI 8/2/2554 1.63   23/2/2554 10/3/2554 1.43   -12.27 

TK 10/2/2554 8.10   25/2/2554 14/3/2554 8.00   -1.23 

TNITY 8/2/2554 3.92   23/2/2554 10/3/2554 3.80   -3.06 

UOBKH 9/2/2554 3.42   24/2/2554 11/3/2554 3.32   -2.92 

US 11/2/2554 3.34   28/2/2554 15/3/2554 3.70 17/3/2554 10.78 
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บรษิทั 
หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติปี พ.ศ.  2549 

ก่อน  

15 วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

ประกาศ 

กาํไรสทุธ ิ

หลงั  

15 วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

อตัราผล 

ตอบแทน 

BUI 1/2/2550 12.2 9/1/2550 16/2/2550 5/3/2550 11.8 2/4/2550 -3.28 

CHARAN 13/2/2550 58.00 14/2/2550 28/2/2550 15/3/2550 64.50 16/3/2550 11.21 

INSURE 7/2/2550 0.00   22/2/2550 9/3/2550 0.00   0.00 

NKI 13/2/2550 64.00   28/2/2550 15/3/2550 65.00 23/3/2550 1.56 

SCBLIF 14/2/2550 79.50   1/3/2550 16/3/2550 77.00 19/3/2550 -3.14 

SCSMG 26/1/2550 40.50 25/1/2550 12/2/2550 27/2/2550 42.00   3.70 

THRE 26/1/2550 5.20   12/2/2550 27/2/2550 5.45   4.81 

TIC 6/2/2550 16.90   21/2/2550 8/3/2550 17.00 14/3/2550 0.59 

TIP 14/2/2550 16.70   1/3/2550 16/3/2550 16.50   -1.20 

TVI 13/2/2550 2.84   28/2/2550 15/3/2550 2.90   2.11 

 

บรษิทั 
หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติปี พ.ศ. 2550 

ก่อน  

15 วนั ราคา หมายเหตุ 

ประกาศ 

กาํไรสทุธ ิ

หลงั 15 

วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

อตัราผล 

ตอบแทน 

BUI 5/2/2551 11.20 22/1/2551 20/2/2551 6/3/2551 12.20 7/3/2551 8.93 

CHARAN 7/2/2551 66.00 4/2/2551 22/2/2551 10/3/2551 68.00 11/3/2551 3.03 

INSURE 5/2/2551 65.00   20/2/2551 6/3/2551 65.00   0.00 

NKI 13/2/2551 71.50 12/2/2551 28/2/2551 14/3/2551 72.00 17/3/2551 0.70 

SCBLIF 14/2/2551 170.00   29/2/2551 17/3/2551 181.00   6.47 

SCSMG 11/1/2551 40.00   28/1/2551 12/2/2551 42.75   6.88 

THRE 25/1/2551 6.10   11/2/2551 26/2/2551 6.25   2.46 

TIC 5/2/2551 18.50 4/2/2551 20/2/2551 6/3/2551 17.00   -8.11 

TIP 15/2/2551 16.90   3/3/2551 18/3/2551 17.20   1.78 

TVI 14/2/2551 2.68   29/2/2551 17/3/2551 2.78 18/3/2551 3.73 
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บรษิทั 
หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติปี พ.ศ. 2551 

ก่อน  

15 วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

ประกาศ 

กาํไรสทุธ ิ

หลงั  

15 วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

อตัราผล 

ตอบแทน 

BUI 12/2/2552 11.10 2/2/2552 27/2/2552 16/3/2552 10.50 25/3/2552 -5.41 

CHARAN 12/2/2552 61.00 28/1/2552 27/2/2552 16/3/2552 62.00 4/5/2552 1.64 

INSURE 4/2/2552 0.00   19/2/2552 6/3/2552 0.00   0.00 

NKI 13/2/2552 70.00 6/2/2552 2/3/2552 17/3/2552 60.00 24/3/2552 -14.29 

SCBLIF 12/2/2552 170.00   27/2/2552 16/3/2552 157.00 18/3/2553 -7.65 

SCSMG 16/1/2552 26.00 30/12/2551 2/2/2552 17/2/2552 23.20 18/2/2553 -10.77 

THRE 12/2/2552 4.70 5/2/2552 27/2/2552 16/3/2552 4.20   -10.64 

TIC 10/2/2552 9.00 4/2/2552 25/2/2552 12/3/2552 7.95 17/3/2552 -11.67 

TIP 13/2/2552 13.40   2/3/2552 17/3/2552 13.30   -0.75 

TVI 12/2/2552 1.80 6/2/2552 27/2/2552 16/3/2552 2.20 25/3/2550 22.22 

 

 

บรษิทั 
หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติปี พ.ศ. 2552 

ก่อน  

15 วนั ราคา หมายเหตุ 

ประกาศ 

กาํไรสทุธ ิ

หลงั 15 

วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

อตัราผล 

ตอบแทน 

BUI 10/2/2553 12.50 18/1/2553 25/2/2553 12/3/2553 14.50 19/3/2553 16.00 

CHARAN 2/2/2553 57.25 29/1/2553 17/2/2553 4/3/2553 59.00   3.06 

INSURE 10/2/2553 36.50   25/2/2553 12/3/2553 0.00   -100.00 

NKI 11/2/2553 65.00   26/2/2553 15/3/2553 64.00 30/3/2553 -1.54 

SCBLIF 8/2/2553 398.00   23/2/2553 10/3/2553 397.00 11/3/2553 -0.25 

SCSMG 13/11/2553 35.00   28/1/2553 12/2/2553 33.25   -5.00 

THRE 10/2/2553 5.45   25/2/2553 12/3/2553 5.50 15/3/2553 0.92 

TIC 10/2/2553 10.00   25/2/2553 12/3/2553 10.20   2.00 

TIP 10/2/2553 13.90   25/2/2553 12/3/2553 13.90   0.00 

TVI 9/2/2553 2.22   24/2/2553 11/3/2553 2.22   0.00 
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บรษิทั 
หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติปี พ.ศ. 2553 

ก่อน  

15 วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

ประกาศ 

กาํไรสทุธ ิ

หลงั  

15 วนั ราคา 

หมาย 

เหตุ 

อตัราผล 

ตอบแทน 

BUI 11/2/2554 16.00 11/1/2554 28/2/2554 15/3/2554 15.00 18/3/2554 -6.25 

CHARAN 1/2/2554 63.75 31/1/2554 16/2/2554 3/3/2554 58.00 8/3/2554 -9.02 

INSURE 9/2/2554 0.00   24/2/2554 11/3/2554 0.00   0.00 

NKI 9/2/2554 70.00   24/2/2554 11/3/2554 73.00 28/3/2554 4.29 

SCBLIF 10/2/2554 512.00   25/2/2554 14/3/2554 410.00   -19.92 

SCSMG 12/1/2554 46.75   27/1/2554 11/2/2554 43.00 14/2/2554 -8.02 

THRE 9/2/2554 6.25   24/2/2554 11/3/2554 6.20   -0.80 

TIC 11/2/2554 12.30   28/2/2554 15/3/2554 13.00   5.69 

TIP 16/2/2554 24.60   3/3/2554 18/3/2554 22.90   -6.91 

TVI 11/2/2554 3.58   28/2/2554 15/3/2554 3.58   0.00 

 

 



ประวติัผูศึ้กษา 

 

นางสาวปณิตา กยัวกิยั เกดิเมื่อวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2523 สถานทีเ่กดิ โรงพยาบาล

จุฬ าล งกรณ์  และสํ า เ ร็จก ารศึกษาปริญญาตรีบ ริห ารธุ ร กิจ  ส าขาวิช ากา รบัญช ี

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2547 และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการภาษอีากรมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ในปีการศกึษา 

2554 ปจัจบุนัทาํงานดาํรงตําแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการสาํนกังานมาโนชการบญัช ี
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