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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาอตัราส่วนทางการเงนิทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย์
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดชันี SET100 ว่ามอีตัราสว่นใดทีส่ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยม์าก
ที่สุด โดยเลอืกใชข้อ้มูลอตัราส่วนทางการ 5 อตัราส่วน ได้แก่ โดยเลอืกอตัราส่วนทางการเงนิในการวเิคราะหจ์าก 5 
กลุ่มมาใชโ้ดยเลอืกวเิคราะหค์วามสมัพนัธก์ลุ่มละ 1 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน , อตัราส่วนหนี้สนิต่อ
สว่นของผูถ้อืหุน้, อตัราก าไรสทุธ,ิ อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม และอตัราสว่นราคาหุน้ต่อมลูค่าทางบญัช ีเป็น
การเกบ็ขอ้มูลเป็นรายไตรมาส ตัง้แต่ ไตรมาสที ่1 ปี 2559 ถงึ ไตรมาสที ่4 ปี 2561 ใชก้ลุ่มตวัอย่าง SET100 ขอ้มูล
ถูกน าไปวิเคราะห์แบบ Correlation Analysis และ Multiple Regression Analysis เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
อตัราสว่นทางการเงนิกบัอตัราการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัยท์ีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 หรอื ณ ระดบัความ
เชื่อมัน่ 95% 
 ผลการวจิยัพบว่า อตัราส่วนทางการเงนิทีม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์SET100 
มากที่สุดและมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน โดยการทัง้การวิเคราะห์แบบ Correlation Analysis และ Multiple 
Regression Analysis ได้ผลลพัธ์สอดคล้องกนั คอื อตัราส่วนราคาหุน้ต่อมูลค่าทางบญัช ีณ ระดบัความเชื่อมัน่ 95% 
แสดงใหเ้หน็ว่า อตัราส่วนราคาหุน้ต่อมูลค่าทางบญัชเีป็นส่วนทีน่ักลงทุนใหค้วามสนใจในราคาต่อมูลค่าทีแ่ทจ้ริงของ
ธุรกจิหลงัจากหกัหนี้สนิทัง้หมดออกแล้ว ส าหรบัอตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน  อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อตัราก าไรสทุธ ิอตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์เน่ืองจาก
อาจมปัีจจยัอื่นๆ ทีค่วรน ามาประกอบการวเิคราะหด์ว้ย 
 
ค าส าคญั : อตัราส่วนทางการเงิน, อตัราการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์, ดชันี SET100, ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 
 

ABSTRACT 
 

 The objective of this research is to study the impact of financial ratio on changes in stock price of 
listed companies on SET100  index in the Stock Exchange of Thailand. The study employed 5  financial ratios 
including current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, total assets turnover and price to book value. 
Quarterly data were collected from the first quarter of 2 0 1 6  to the fourth quarter of 2 0 1 8 .  To examine 
relationship of financial ratio and changes in stock price, correlation analysis and multiple regression analysis 
were employed.  
 The result obtained from correlation analysis and multiple regression analysis indicates the positive 
significant relationship of price to book value ratio and changes in stock price. However, there is no evidence 
to support the relationship of other ratios which are current ratio, debt to equity ratio, net profit margin and total 
assets turnover and stock price. In conclusion, price to book value ratio would be the most interesting financial 
ratio based on investor perspective. 
 
Keywords : Financial Ratios, Changes in stock price, SET100 index, Stock Exchange of Thailand   
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บทน า 

 ตลาดทางการเงนิจดัได้ว่าเป็นตลาดทีม่บีทบาทส าคญัทางเศรษฐกจิ เพราะเป็นตลาดที่ผู้มเีงนิทุนน าเงนิมา
ลงทุนในตราสารทางการเงนิรูปแบบต่างๆ ทีผู่ต้้องการเงนิทุนเป็นผูอ้อก ซึง่ผูท้ีน่ าเงนิมาลงทุนจะไดร้บัผลตอบแทนใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ดอกเบีย้ เงนิปันผล เป็นต้น โดยปัจจุบันตลาดการเงนิทีไ่ดร้บัความสนใจจากผูม้เีงนิทุน คอื ตลาด
ทุน (Capital Market) โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คอื ตลาดแรก (Primary Market) จดัไดว้่าเป็นตลาด
ตราสารที่ธุรกจิออกมาเพื่อระดมทุนเขา้สู่ธุรกจิโดยตรงจากนักลงทุน และประเภทที่สอง คอื ตลาดรอง (Secondary 
Market) เป็นตลาดทีก่่อใหเ้กดิสภาพคล่องในการซือ้ขายของนักลงทุน ซึง่ตลาดรอง (Secondary Market) ทีไ่ดร้บัการ
จดัตัง้อย่างเป็นทางการ อาท ิตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารอนุพนัธ์ โดยตลาดตราสารทุน เป็น
ตลาดทีไ่ดร้บัความสนใจจากบุคคลทัว่ไป และนกัลงทุนสถาบนั ส าหรบัตลาดตราสารทุนทีม่กีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ 
และมีความส าคญัในประเทศไทย คือ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand หรือ 
SET) และตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment - MAI) (ศูนย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้
ตลาดทุน, 2559) ซึ่งตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นตลาดที่ได้รบัความสนใจจากบุคคลทัว่ไป และนักลงทุน
สถาบนั โดยการตัดสนิใจซื้อหลกัทรพัย์ตัวใดนัน้ ต้องมีการพิจารณาองค์ประกอบของธุรกิจก่อนตัดสินใจซื้อขาย
หลกัทรพัยน์ัน้ๆ ตวัอย่างทีน่ ามาพจิารณา อาทเิช่น ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม ปัจจยัทางดา้นผลประกอบการ
ผ่านงบการเงนิ ซึง่เป็นองคป์ระกอบทีส่ามารถสะทอ้นความเสีย่งของธุรกจินัน้ๆ  
ส าหรบับริษัทจดทะเบยีนที่อยู่ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand หรือ SET) 
แบ่งตามโครงสร้าง 8 อุตสาหกรรม ได้แก่ หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดทรพัยากร หมวดเทคโนโลย ี
หมวดธุรกจิการเงนิ หมวดบรกิาร หมวดสนิคา้อุตสาหกรรม หมวดสนิคา้อุปโภคบรโิภค และหมวดอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
ก่อสรา้ง 
 การเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัยน์ัน้ ในการวเิคราะหม์กีารน าปัจจยัทางดา้นมหาภาคเป็นปัจจยัภายนอก
ทีธุ่รกจิควบคุมไม่ได ้และปัจจยัดา้นจุลภาคเป็นปัจจยัภายในทีธุ่รกจิสามารถควบคุมได ้เมื่อเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ที่
ส่งผลต่อธุรกจิ เมื่อธุรกจิสามารถรบัมอืได ้ย่อมส่งผลต่องบการเงนิ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิของธุรกจิ
ไปในทศิทางทีด่ ี ท าใหน้ักลงทุนจงึเลอืกมาใชใ้นการวเิคราะหถ์งึศกัยภาพในการบรหิารงาน หรอืวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
เพื่อน าไปวเิคราะหแ์นวโน้มอนาคตของธุรกจินัน้ๆ ได ้
การวเิคราะหง์บการเงนิทีน่กัลงทุนใชม้หีลากหลายรปูแบบ การวเิคราะหท์ีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัลงทุน เน่ืองจากทีเ่ป็น
ข้อมูลที่มีรูปแบบเข้าใจง่ายต่อการแปลความหมาย และการเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละธุรกิจ คือ อตัราส่วนทาง
การเงิน (Financial Ratio) โดยอัตราส่วนทางการเงินแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)  
อตัราส่วนประสทิธภิาพในการใช้สนิทรพัย์ (Efficiency Ratio) อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability 
Ratio)  อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ (Leverage Ratio) อตัราสว่นมลูค่าตลาด (Market Value Ratio) 
ผู้วิจยัมีความสนใจในศึกษาอตัราส่วนทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกิจการตามราคาตลาดในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 โดยเลอืกอตัราส่วนทางการเงนิในการวเิคราะหจ์าก 5 กลุ่มมาใชโ้ดยเลอืก
วเิคราะห์ความสมัพนัธก์ลุ่มละ 1 อตัราส่วน ได้แก่ อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (Current Ratio), อตัราส่วนหนี้สนิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt/Equity Ratio), อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin), อตัราการหมุนเวียนของสนิทรพัย์รวม 
(Total Assets Turnover) และอตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัช ี(Price/Book Value per share)  โดยเลอืกศกึษา
บรษิัทที่อยู่ในกลุ่ม SET100 เนื่องจากเป็นกลุ่มบรษิัทที่มมีูลค่าการซื้อขายรวมสูงสุด 100 อนัดบัแรก เพื่อเป็นขอ้มูล
ประกอบส าหรบันกัลงทุนทีต่อ้งการเลอืกหุน้ทีม่ปีระสทิธภิาพกลุ่ม SET100 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนเงนิ 5 อตัราส่วน ได้แก่ อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) 
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt/Equity Ratio) อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) อตัราส่วนการ
หมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (Total Assets Turnover) และอตัราส่วนราคาหุน้ต่อมูลค่าทางบญัช ี(Price/Book Value 
per share) ทีส่ง่ผลต่ออตัราเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย SET100  
 
แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 แนวคิดเก่ียวกบัผลตอบแทน ความเส่ียงจากการลงทุน และมูลค่ากิจการตามราคาตลาด 
 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นความคาดหวงัจากนกัลงทุนทีต่อ้งการจากหลกัทรพัยน์ัน้ๆ โดยการลงทุน
จะเปรียบเสมอืนการเลื่อนการบริโภคในปัจจุบนัออกไป เพื่อหวงัว่าจะมคีวามมัง่คัง่เพิ่มขึน้ และสามารถบรโิภคใน
อนาคตไดม้ากขึน้ (จริตัน์ สงัขแ์กว้, 2544) ซึง่ม ี2 รปูแบบดงันี้ 
 1. Yield คือ กระแสเงินสดหรือรายได้ที่ผู้ลงทุนได้รับในช่วงระยะเวลาที่ลงทุน ซึ่ งอาจเป็นเงินปันผล 
(Dividend) หรอืดอกเบีย้ (Interest) ทีผู่อ้อกตราสารหรอืหลกัทรพัยจ์่ายใหแ้ก่ผูล้งทุน 
 2. Capital Gain (Loss) คอื กาไร (ขาดทุน) ทีผู่ล้งทุนขายหลกัทรพัยไ์ดใ้นราคาทีส่งูขึน้ (ต ่าลง) กว่าราคาทีซ่ือ้ 
 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2560) 
ไดแ้ก่ 
 1.  ก าไรจากการขายตราสารหนี้หรอืตราสารทุนในราคาทีส่งูกว่าราคาทีซ่ือ้มาเรยีกว่าCapital Gain 
 2.  เงนิที่ได้จากดอกเบี้ย (Interest Income) หรอืเงนิปันผล (Dividend Income) เงนิได้จากดอกเบีย้เป็นเงนิ
ไดท้ีผู่อ้อกตราสารหนี้สญัญาว่าจะจ่ายใหแ้ก่ผูล้งทุนในแต่ละงวดเวลาตามทีไ่ดต้กลงกนัไวล่้วงหน้า ซึง่เป็นเงนิรายไดใ้น
จานวนทีแ่น่นอน และโดยทัว่ไปจะเท่ากนัตลอดอายุของตราสารหนี้ในส่วนของเงนิปันผลจะเป็นเงนิไดท้ีผู่อ้อกตราสาร
ทุนตกลงทีจ่ะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืตราสารทุน โดยจ านวนเงนิปันผลทีจ่่ายนัน้จะเป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
เป็นผูอ้อกตราสารทุนนัน้ๆ 
 3.  เงนิไดจ้ากส่วนลด (Discount) เป็นส่วนต่างระหว่างราคาของตราสารหนี้ที่ได้รบัการไถ่ถอนกบัราคาตรา
สารหนี้ทีผู่ล้งทุนไดซ้ือ้มาหรอืเป็นสว่นต่างระหว่างราคาของตราสารหนี้ทีไ่ดร้ะบุไว ้(Face Value) กบัราคาทีผู่ล้งทุนซือ้
ตราสารหนี้นัน้มา 
 4.  เงนิได้จากการน าผลตอบแทนที่ได้รบัไปลงทุนต่อ หรอืรายได้จากการ Reinvestment หรอื Interest on 
Interest คอื ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการทีผู่ถ้อืตราสารทางการเงนิไดร้บัจากตราสารนัน้ๆ ไปลงทุนต่อ 
 ความเสีย่งเกดิจากความผนัแปรของอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัหรอืโอกาสทีอ่ตัราผลตอบแทนทีไ่ดร้บัน้อย
กว่าอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัโดยความเสีย่งม ี2 สว่น คอื ความเสีย่งทีเ่ป็นระบบ (Systematic Risk) และความเสีย่ง
ทีไ่ม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) (Fisher & Jordan, 1995, P.70-76) 
 ความเสีย่งรวม (Total Risk) (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2560) ของหลกัทรพัยส์ามารถแบ่งออกได้ 
ดงันี้ 
 1.  ความเสีย่งที่เป็นระบบ (Systematic Risk)  คอื ความเสีย่งทีท่ าใหร้าคาหลกัทรพัยม์กีารเปลี่ยนแปลงไป 
ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัยข์องนักลงทุน โดยความเสีย่งนี้เป็นความเสีย่งทีธุ่รกจิสามารถ
ควบคุมได ้แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 

1) ความเสีย่งทางตลาด (Market Risk) ความเสีย่งนี้มสีาเหตุมาจากการเปลี่ยนที่เกดิขึน้ภายในประเทศ 
เช่น นโยบายทางการเมอืง การเกดิสงครามในประเทศ เป็นตน้ สง่ผลใหน้กัลงทุนขาดความเชื่อมัน่ในการลงทุนได้ 
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2) ความเสีย่งในอตัราดอกเบีย้ (Interest - Rate Risk) การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ แปรผกผนักบัราคา
หุน้ กล่าวคอื เมื่ออตัราดอกเบีย้ในตลาดสงูขึน้ ราคาหลกัทรพัยจ์ะลดลง 

3) ความเสีย่งในอ านาจซือ้ (Purchasing-Power Risk) เกดิจากความไม่แน่นอนทางภาวะเศรษฐกจิ โดยมี
สาเหตุส าคญั คอื ภาวะเงนิเฟ้อ (Inflation) หรอื ภาวะเงนิฝืด (Deflation) 
 2.  ความเสีย่งทีไ่ม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กดิขึน้เฉพาะของหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ความ
เสีย่งนี้สามารถลด หรอืท าใหห้มดไปจากนกัลงทุนได ้โดยความเสีย่งทีไ่ม่เป็นระบบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1) ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) เป็นความผันแปรที่เกิดจากการด าเนินงานของธุรกิจ เช่น 
นโยบายของบรษิทั โครงสรา้งตน้ทุน เป็นตน้ 

2) ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risk) เป็นความเสีย่งเป็นเกีย่วขอ้งกบัการผนัแปรในการท าก าไรของ
บรษิทั ซึง่เป็นผลมาจากโครงสรา้งทางการเงนิของบรษิทั  โดยถา้บรษิทัใชแ้หล่งเงนิทุนน้ีมากเกนิไป จะมคีวามเสีย่งต่อ
บรษิทัเพิม่ขึน้ 
 ความเสีย่งทัง้ 2 ประเภท คอื ความเสีย่งทีเ่ป็นระบบ และ ความเสีย่งทีไ่ม่เป็นระบบ  โดยความเสีย่งทีไ่ม่เป็น
ระบบ นักลงทุนสามารถลดใหต้ ่าลงได ้โดยกระจายการลงทุนในหลายๆ หลกัทรพัย ์ถ้าหากนักลงทุนเลอืกลงทุนเพื่อ
กระจายความเสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ จะสามารถขจดัความเสี่ยงไม่เป็นระบบนี้ออกไป
ได ้คงเหลอืไวแ้ค่ความเสีย่งทีเ่ป็นระบบ 
 

 
 

ภาพที ่1  ผลของการกระจายการลงทุนทีม่ต่ีอความเสีย่งของกลุ่มหลกัทรพัย ์
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2560) 

 
 จากรูปแสดงให้เหน็ว่า หากนักลงทุนกระจายการลงทุนอย่างมปีระสทิธิภาพ ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ คือ 
ความเสีย่งทีเ่ป็นระบบ (Systematic Risk) 
 มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization หรอื Market Cap)  มาจากมูลค่าราคาตลาดรวมโดยรวมของ
หลกัทรพัย์จดทะเบยีน ซึ่งค่าที่ค านวณจากการน าราคาปิดของหลกัทรพัย์จดทะเบยีนคูณกบัจ านวนหลกัทรพัย์จด
ทะเบียนปัจจุบนั (ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย , 2561) มูลค่าจะสะท้อนให้นักลงงทุนเห็นถึงขนาดและความ
น่าสนใจในการลงทุนของตลาดหลกัทรพัย์นัน้ๆ ทัง้ในแง่ของสภาพคล่องปรมิาณและประเภทสนิค้าที่จะเลอืกลงทุน 
ปัจจุบนัมูลค่าตามราคาตลาด ครอบคลุมหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธ ิหุน้กู ้และใบส าคญัสทิธใินการจอง
ซือ้หุน้สามญั (วอรแ์รนท)์  โดยมกีารค านวณได ้ดงันี้ 
 

มูลค่าตามราคาตลาด = ราคาปิดของหุน้ × ปรมิาณหุน้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย ์



6 

 
 การค านวณค่า Market Capitalization ของ SET50, SET100, SETHD และกลุ่มหมวดอุตสาหกรรม ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะเลอืกประเภทหุน้สามญัเท่านัน้ใชใ้นการค านวณ 

 แนวคิดการวิเคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยการใช้ปัจจยัพืน้ฐาน 
 แนวคดิการวเิคราะห์หลกัทรพัยโ์ดยใช้ปัจจยัพื้นฐาน เป็นแนวคดิที่มุ่งวเิคราะหปั์จจัยทีเ่ป็นตวัก าหนดราคา
หลกัทรพัย ์อตัราผลตอบแทน และความเสีย่งจากการลงทุน (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย , 2560)  ปัจจยัพืน้ฐาน
ทีน่ ามาวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง ธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง และปัจจยัทีเ่กีย่วกบัการ
ด าเนินงาน รวมทัง้ฐานะของผูอ้อกหลกัทรพัย ์
 ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิในปัจจุบนั และในอนาคต สง่ผลต่อภาวะของตลาดหลกัทรพัย ์ภาวะอุตสาหกรรม และ
สง่ผลต่อการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั นกัลงทุนตอ้งวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิในดา้นต่างๆ 
อย่างรอบด้าน เช่น ผลติภณัฑ์รวมในประเทศ (GDP: Gross Domestic Product) นโยบายการเงนิ การคลงั  ข้อมูล
อตัราดอกเบีย้ในปัจจุบนัและทีค่าดไวใ้นอนาคต 

ในการวเิคราะห์อุตสาหกรรม นักลงทุนต้องพจิารณาด้านวฏัจกัรทางธุรกจิในแต่ละอุตสาหกรรม วงจรการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม และโครงสร้างการแข่งขนัของธุรกิจในอุตสาหกรรมนัน้ควบคู่กันไป โดยนักลงทุนควร
วเิคราะหข์อ้มลูทัง้เชงิคุณภาพ และเชงิปรมิาณของธุรกจิควบคู่กนัไป 
 วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหห์ลกัทรพัยต์ามแนวคดิวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐาน คอื การก าหนดมูลค่ าทีแ่ท้จรงิ
ของหลกัทรพัย ์เพื่อเปรยีบเทยีบราคาของหลกัทรพัยน์ัน้ และตดัสนิใจซือ้ หากพบว่าราคาตลาดของหลกัทรพัยต์ ่ากว่า
มูลค่าที่แท้จริงที่ค านวณได้ หรือเรียกว่าราคาต ่ากว่าที่ควรจะเป็น (Underprice) ควรซื้อหลกัทรพัย์นัน้ เพราะอตัรา
ผลตอบแทนสงูกว่าทีน่ักลงทุนต้องการ แต่หากพบว่าราคาตลาดของหลกัทรพัยส์งูกว่ามลูค่าทีแ่ทจ้รงิทีค่ านวณได ้หรอื
เรยีกว่าราคาต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น (Overprice) ควรซือ้หลกัทรพัยน์ัน้ หรอืหากถอืหลกัทรพัยน์ัน้ไวก้ค็วรขาย เพราะถ้า
นกัลงทุนไปซือ้จะไดอ้ตัราผลตอบแทนต ่ากว่าทีต่อ้งการ 
 เหตุผลทางทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน มีรากฐานแนวความคิดที่ว่ามูลค่าที่แท้จริง 
(Intrinsic Value) และราคาตลาดของหลกัทรพัยค์วรจะใกลเ้คยีงกนั โดยในทางปฏบิตันิักวเิคราะหท์างปัจจยัพืน้ฐานจะ
วิเคราะห์หามูลค่าที่แท้จริงของหลกัทรพัย์ โดยค านวณในรูปแบบของมูลค่าปัจจุบนั (Present Value) ซึ่งเป็นการ
ประเมนิมูลค่าของหลกัทรพัยท์ีจ่ะลงทุนในปัจจุบนักบัผลตอบแทนในอนาคต ทัง้ในรูปของก าไรจากการขายหลกัทรพัย ์
(Capital Gain) และในรูปของดอกเบี้ย หรอืเงนิปันผล (Yield) หลงัจากนัน้จงึน าเอาผลที่ได้มาเปรยีบเทยีบกบัราคา
ปัจจุบนัของหลกัทรพัยใ์นตลาด หากมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของหลกัทรพัยส์งูกว่าราคาตลาด กจ็ะตดัสนิใจซือ้หลกัทรพัยน์ัน้ แต่
หากมูลค่าที่แท้จริงของหลกัทรัพย์ต ่ากว่าราคาตลาด ก็จะประเมินว่าหลักทรัพย์นัน้ไม่น่าลงทุนหรือตัดสนิใจขาย
หลกัทรพัยน์ัน้ไปเสยี 

แนวคิดการวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน 
 การวเิคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิ สามารถน ามาหาความสมัพนัธร์ะหว่างทรพัยส์นิ หนี้สนิ 
ทุน รายได ้และค่าใชจ้่ายต่างๆ ช่วยในการประเมนิฐานะทางการเงนิ และความสามารถในการท าก าไรของธุรกจิ โดย
อาจน ามาเปรียบเทียบกับตัวธุรกิจในอดีต หรือเปรียบเทียบกับธุรกิจคู่แข่ง หรื อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม 
 การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิแบ่งตามจุดมุ่งหมายในการใชไ้ดเ้ป็น 4 ประเภทดว้ยกนั 
 1.  อตัราสว่นวเิคราะหส์ภาพคล่องทางการเงนิ (Liquidity Ratio) เป็นอตัราสว่นใชว้ดัความสามารถในการเนิน
งานของธุรกจิ  โดยอตัราส่วนนี้ยงัแสดงถงึความสามารถในการกู้ยมืระยะสัน้ และความเสีย่งระยะสัน้ของผูใ้หส้นิเชื่อ 
(Short-term Risk) การทีก่จิการสามารถจ่ายช าระหนี้ระยะสัน้ไดท้นัเวลา ท าใหเ้กดิความน่าเชื่อถอื มเีครดติด ีมชีื่อเสยีง 
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ส่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกจิใหเ้ป็นไปอย่างราบรื่น ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) อตัราส่วน
สนิทรพัยค์ล่องตวั (Quick Ratio) อตัราส่วนการหมุนเวยีนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) และอตัราส่วน
การหมุนเวยีนของเจา้หนี้ (Account Payable Turnover)  
 2.  อตัราส่วนวเิคราะหป์ระสทิธภิาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) เป็นการวเิคราะหเ์พื่อใหท้ราบว่า
ธุรกจิไดม้กีารน าสนิทรพัยท์ัง้หมดทีก่จิการมอียู่ ถ้ากจิการสามารถใชส้นิทรพัยท์ีม่อียู่อย่างมปีระสิทธภิาพ อตัราส่วนนี้
จะสงู แสดงถงึสนิทรพัยท์ีก่จิการมอียู่ก่อนัน้ใหเ้กดิยอดขายมาก ไดแ้ก่ อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิทรพัยร์วม (Total Assets 
Turnover) และอตัราสว่นการหมุนเวยีนของสนิทรพัยถ์าวร (Fixed Asset Turnover Ratio)  
 3.  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) เป็นอัตราส่วนเพื่อวิเคราะห์
ความสามารถในการท าก าไรของธุรกจิ ถ้าธุรกจิทีม่กี าไรสูงกจ็ะแสดงถงึความสามารถในการช าระหนี้แก่เจา้หนี้ และ
ตอบแทนต่อผูเ้ป็นเจา้ของ ไดแ้ก่ อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) อตัราก าไรสุทธ ิ((Net Profit Margin) อตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัยท์ัง้หมด ((Return on Assets หรอื ROA)  และอตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ 
(Return on Owners’ Equity หรอื ROE)   

4. อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio) อตัราส่วนเพื่อวเิคราะห์ความสามารถในการ
ช าระหนี้ พจิารณาจากหนี้สนิ และสว่นของเจา้ของ รวมทัง้ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ ไดแ้ก่ อตัราสว่นหนี้สนิต่อ
สนิทรพัย์รวม (Debt to Asset Ratio) อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (Debt to Equity Ratio)  ความสามารถใน
การจ่ายดอกเบีย้ (Times Interest Earned)  และอตัราการจ่ายปันผล   
 
กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วนทางการเงิน (ตวัแปรอิสระ) 

1. อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีน  
(Current Ratio) 
2. อตัราสว่นหนี้สนิต่อทุน  
(Debt/Equity Ratio) 
3. อตัรากาไรสทุธ ิ 
(Net Profit Margin) 
4. อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม 
(Total Assets Turnover) 
5. อตัราสว่นราคากบัมลูค่าหุน้ทางบญัช ี
(Price/Book Value per Share) 

ตวัแปรตาม 

อตัราการเปลีย่นแปลงราคา  

หลกัทรพัย ์SET 100 
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วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การวจิยันี้เป็นการศกึษา เรื่อง “อตัราสว่นทางการเงนิและการเปลีย่นแปลงมลูค่าของกจิการตามราคาตลาดใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100” โดยรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารที่เกีย่วขอ้ง และงานวจิยัต่างๆ เพื่อ
เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคดิ และการตัง้สมตฐิาน  โดยไดท้ าการศกึษาตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 1.  กลุ่มตวัอย่าง งานวจิยันี้ศกึษาขอ้มลูหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100 จาก
โครงสร้าง 8 หมวดอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of 
Thailand: SET) ตัง้แต่ไตรมาสที ่1 ปี พ.ศ. 2559 ถงึไตรมาสที ่4 ปี พ.ศ.2561 รวม 12 ไตรมาส  
 กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย SET และจะตอ้งมขีอ้มลูงบการเงนิครบถว้นตามช่วงเวลาทีศ่กึษาวจิยั ตัง้แต่ไตรมาสที ่1 ปี 
พ.ศ. 2559 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2561 ผู้วิจ ัยได้รวบรวมและจดัเก็บข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์จากระบบฐานขอ้มูล SETSMART ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้หมด 100 
บรษิทั จากการรวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีไ่ม่ตรงตามหลกัเกณฑ ์เหลอืเพยีง 76 บรษิทั 
 2.  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ประกอบดว้ย 2 สว่น ดงันี้ 

2.1 อตัราส่วนทางการเงินที่น ามาวเิคราะห์จาก 5 กลุ่มอตัราส่วนทางการเงนิ ได้แก่  อตัราส่วนเงนิทุน
หมุนเวยีน (Current Ratio) อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt/Equity Ratio)  อตัราสว่นก าไรสทุธ ิ(Net Profit 
Margin) อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย์รวม (Total Assets Turnover) อตัราส่วนราคากบัมูลค่าหุ้นทางบญัชี 
(Book Value per Share)  

2.2 อตัราการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย ์

 
  3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ขอ้มูลทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ของหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยเป็นขอ้มลูงบการเงนิและราคาตลาดรายไตรมาส ตัง้แต่ไตรมาสที ่1 ปี พ.ศ. 2559 ถงึไตรมาสที ่4 
ปี พ.ศ.2561 รวม 12 ไตรมาส ซึง่รวบรวมขอ้มลูมาจาก Setsmart รวมทัง้ขอ้มลูจากหนงัสอื และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.  การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ การศกึษาครัง้นี้ไดใ้ชข้อ้มลูทางสถติทิดสอบ ไดแ้ก่ 
4.1  การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อหาค่าเฉลีย่ ค่าสงูสุด ค่าต ่าสุด และส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐานของตวัแปร 
4.2  การวิเคราะห์สมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ (Correlation Analysis) แบบวิธี Pearson Correlation หรือ 

เรยีกอกีอย่างว่า วธิ ีSimple Correlation เป็นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยเป็นการค านวณหาค่า
สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ (r) เพื่ออธิบายระดับความสัมพันธ์และทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรมกบัอตัราการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยร์ายหุน้สามญั 

4.3  การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์เชิง
ปรมิาณและการพยากรณ์ค่าระหว่างตวัแปรอสิระทีม่ผีลต่อตวัแปรตาม โดยมขีัน้ตอนในการวเิคราะห ์ดงันี้ 

1) วิเคราะห์และขจัดปัญหาค่าความคลาดเคลื่ อนระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
(Autocorrelation) ดว้ยการทดสอบค่า Durbin Watson เพื่อป้องกนัปัญหาระดบันัยส าคญัทางสถติมิคี่าสงูกว่าทีค่วรจะ
เป็น ท าใหค้่า R-Square และค่า F-Stat ไม่น่าเชื่อถอื 

2 )  วิ เ ค ร า ะห์ค่ า  Variance Inflation Factor  (VIF) หรือ  ค่ า  Tolerance เพื่ อ ป้ อ งกัน ปัญหา
ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรงระหว่างตวัแปรอสิระ เป็นการขจดัปัญหา Multicollinearity 
น าขอ้มลูตวัเลขทีไ่ดแ้ลว้ เขยีนสมการถดถอย (Regression Analysis) ได ้ดงันี้ 

ราคาปิดหลกัทรัพย ์ณ ไตรมาส N - ราคาปิดหลกัทรัพย ์ณ ไตรมาสท่ี N-1
ราคาปิดหลกัทรัพย ์ณ ไตรมาสท่ี N-1

X 100 (%)
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Pricet = B0 + B1CAt + B2DEt + B3NPt + B4TTt + B5PBVt 

 
โดยที ่  Price = อตัราการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย ์
  CA = อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) 
  DE = อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt/Equity Ratio) 
  NP = อตัราสว่นก าไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) 
  TA = อตัราสว่นการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (Total Assets Turnover) 
  PBV = อตัราสว่นราคากบัมลูค่าหุน้ทางบญัช ี(Book Value per Share) 
 
ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 
 ผู้วิจยัได้รวบรวมขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงิน 5 อตัราส่วน วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทาง
การเงนิกบัอตัราการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย ์SET แบบ Correlation Analysis เพื่ออธบิายระดบัความสมัพนัธ์
และทศิทางความสมัพนัธข์องตวัแปร และวธิ ีRegression Analysis เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระทีม่ผีลต่อ
ตวัแปรตาม ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 (P<0.05) หรอื ณ ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และตอ้งวเิคราะหค์่า Variance Inflation 
Factor  (VIF) เพื่อป้องกนัปัญหาความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรงระหว่างตวัแปรอสิระ เป็นการขจดัปัญหา Multicollinearity  
หากเกดิปัญหา Multicollinearity อาจท าใหค้วามแม่นย าของสถติลิดลง โดยสามารถสรุป ดงันี้ 
 
ตารางที ่1:  ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิถ์ดถอย (Regression Coefficients) หลกัทรพัยก์ลุ่ม SET100 ไตรมาสที ่1 
พ.ศ.2559 – ไตรมาสที ่4 พ.ศ.2561 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -1.163 1.622 
 

-0.717 0.474 
  

CR 0.662 0.445 0.055 1.489 0.137 0.785 1.275 
DE 0.011 0.431 0.001 0.025 0.980 0.796 1.257 
NP -0.022 0.042 -0.019 -0.515 0.607 0.779 1.284 
TA -0.602 0.630 -0.034 -0.955 0.340 0.851 1.176 

PBV* 0.694 0.135 0.184 5.150 0.000 0.848 1.179 
 
 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ Correlation Analysis พบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงราคารายหุ้นสามัญมี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัอตัราส่วนราคากบัมูลค่าหุ้นทางบญัชอีย่างมนีัยส าคญัที่ 0.05 หรอื ณ ระดบัความ
เชื่อมัน่  95%  และเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีแบบ Regression Analysis ซึ่งได้มีการขจัดตัวแปรที่อาจท าให้เกิด 
Multicollinearity พบว่า แสดงว่า อตัราส่วนที่มคีวามสมัพนัธก์บัการอตัราการเปลี่ยนแปลงราคารายหุ้นมากทีสุ่ด คอื 
อตัราสว่นราคากบัมลูค่าหุน้ทางบญัช ีซึง่มแีนวโน้มไปทศิทางเดยีวกบัการวเิคราะหแ์บบ Correlation Analysis  
 จากผลการวิจัยอัตราส่วนทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าของกิจการตามราคาตลาดในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 สามารถน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะหข์อ้มลูแต่ละดา้นไดด้งันี้ 
 อัตราส่วนทางการเงินที่ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ SET100 ได้แก่ 
อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) สอดคล้องกบังานวิจยั ของก
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ฤตยชญ์  ศรีสุข (2556) และนันทาภา กุลสมัพนัธ์โกศล (2556) ที่นักลงทุนส่วนใหญ่เมื่อลงทุนในดชันี SET กลุ่ม
อุตสาหกรรมทีม่ลูค่าซือ้ขายมากและอุตสาหกรรมใหญ่จะไม่ไดใ้หค้วามส าคญัส่วนของอตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน โดย
ให้ความส าคญัในอตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชีมากกว่า และสอดคล้องกบังานวิจยัของ บุญนาค เกิดสนิธุ์ 
(2554) การทีอ่ตัราส่วนทางการเงนิบางตวัไม่สมัพนัธต่์อการเปลีย่นแปลงราคา เนื่องจากอาจมปัีจจยัดา้นอื่นๆ เข้ามา
เกีย่วขอ้ง อย่างไรกต็ามอตัราส่วนทางการเงนิที่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย ์SET100  
ไดแ้ก่ อตัราส่วนทางการเงนิที่อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt/Equity Ratio) และอตัราส่วนการหมุนเวยีน
ของสนิทรพัยร์วม (Total Assets Turnover) กลบัขดัแยง้กบับางสว่นของงานวจิยั นนัทาภา กุลสมัพนัธโ์กศล (2556) ที่
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมีนัยส าคญั เนื่องเป็นตัวสะท้อน
โครงสรา้งเงนิทุนของธุรกจิ และอตัราสว่นการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วมเป็นตวัสะทอ้นการบรหิารสนิทรพัยข์องธุรกจิ
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ กลบัไดร้บัความสนใจน้อยจากนกัลงทุนท าใหส้ง่ผลไม่ไดส้ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงราคามากนกั 
 อตัราส่วนทางการเงนิทีม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย์ SET100 อย่างมนีัยส าคญั 
คอื อตัราส่วนราคาหุน้ต่อมูลค่าทางบญัช ี(Price/Book Value per share) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัอตัรา
เปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัย์ กลุ่ม SET100 อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบัสถิติ 0.05 หรือ ณ ระดบัความเชื่อ 95%  
สอดคล้องกบังานวจิยั ของกฤตยชญ์  ศรสีุข (2556) ที่นักลงทุนส่วนใหญ่เมื่อลงทุนในดชันี SET กลุ่มอุตสาหกรรมที่
มลูค่าซือ้ขายมากและอุตสาหกรรมใหญ่นกัลงทุนเน้นใหค้วามส าคญัในอตัราสว่นราคาหุน้ต่อมลูค่าทางบญัช ี
 ภาพรวมของหมวดอุตสาหกรรมใน SET 100 พบว่า อตัราการเปลีย่นแปลงราคารายหุน้มแีนวโน้มในทศิทาง
เดยีวกนั ไดแ้ก่ อตัราสว่นราคากบัมลูค่าหุน้ทางบญัช ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญนาค เกดิสนิธุ ์(2554)  การปรบัขึน้ 
หรอืลดลง ย่อมสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด สะทอ้นถงึนกัลงทุนมองว่าธุรกจิมคีวามสามารถในการสรา้งผล
ก าไรในอนาคตไดม้าก และผูบ้รหิารมคีวามสามารถ ประสบการณ์และความช านาญในการประกอบธุรกจิมาก 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. เพิม่จ านวนของหลกัทรพัยใ์หม้ากขึน้ซึง่อาจใหค้รบคลุมทัง้ SET Index และ MAI 
 2. ขยายขอบเขตในการศกึษาไปปัจจยัด้านพื้นฐาน อาท ิปัจจยัด้านมหาภาค ปัจจยัจุลภาค ของธุรกจิ เพื่อ
ศกึษาถงึการบรกิารจดัการทีส่ง่ผลถงึราคาหลกัทรพัย ์ 
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