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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี้มีข้ ึนเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาดของหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงประจักษ์ เก็บรวบรวมข้อมูล อัตราส่วนทางการเงินที่
แสดงถึ งผลการด าเนิ น งานโดยรวมได้แก่ กาไรต่ อหุ ้น มู ลค่ าตามบัญ ชี ต่ อหุ ้น สามัญ อัต ราส่ วนเงิ น ทุ น หมุ น เวีย น
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
และข้อมู ล ราคาตลาดหุ ้ น สามัญ รายวัน ของบริ ษ ัท จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ MAI ในช่ วงระยะเวลา 15 วัน
ล้อมรอบวัน ที่ ผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญ าตลงนามในรายงานผูส้ อบบัญ ชี ข้อมูลทั้งหมดที่ น ามาประมวลผลเป็ นข้อมู ล
ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2561 จาก 58 บริ ษทั รวมเป็ น 290 รายปี รายบริ ษทั ใช้วิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความ
ถดถอยเชิ งพหุ ช่วงความเชื่ อมัน่ 95% ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า กาไรต่อหุ ้น มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ ้นสามัญ อัตรา
ผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีความสัมพันธ์กบั ราคาตลาดหุน้ สามัญอย่าง
มีนยั สาคัญ แต่อตั ราส่วนทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับราคาตลาดหุน้ สามัญมากที่สุดมีเพียงข้อมูลเดียวคือมูลค่าตาม
บัญชีต่อหุ ้นสามัญ(R2adjusted >75%) โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกดังกล่าวได้วา่ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้นสามัญ เป็ นผล
การดาเนิ นงานโดยรวมของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่นกั ลงทุนใช้ ในการตัดสิ นใจลงทุนเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตามในการศึ กษาวิจยั เรื่ องนี้ ควรได้คานึ งปั จจัย ด้านระยะเวลาการนาหุ ้นสามัญเข้ามาซื้ อขายในตลาดและ
โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ที่อาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์ดงั กล่าว โดยปั จจัยด้านระยะเวลาการนาหุน้ เข้ามาซื้อขายในตลาดต้อง
อยูใ่ นตลาดเพื่อให้เป็ นที่รู้จกั ตามที่ปรากฏในงานวิจยั (Barth, Li and Meclure, 2018) และในส่วนโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ที่
มีผลต่อ Business Performance (ลออรัตน์ จงฐิตินนท์, 2558)
คำสำคัญ: ราคาตลาดหุ้นสามัญ อัตราส่ วนทางการเงิน ตลาดหลักทรั พย์ MAI
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Abstract
This research aimed to test the relationship between the financial ratios that were related to the market
price and the ordinary shares of listed companies in the MAI market by using empirical research methods. The
financial ratios that represented the overall operating performance such as earnings per share, book value per
ordinary share, working capital ratio, debt to equity ratio, return on total assets, the rate of return on equity including
a daily stock market price of listed companies on the MAI during the 15-day period surrounding the date of the CPA
signed in the auditor's report were collected. All data that have been processed were past 5 years from 2014 -2018
from 58 companies, consisting of a total of 290 firm years. The multiple correlation and regression analysis methods
were used at 95% confidence interval. Research results showed that earnings per share, book value per ordinary
share, return on total assets and the rate of return on equity established a significant correlation with ordinary stock
market prices. But the only financial ratio that was mostly related to common stock market prices was the book
value per ordinary share (R2 adjusted > 75%) with a positive relationship. Therefore, it can be said that the book
value per ordinary share was the overall performance of the listed companies in the MAI market, where investors
used primarily to make investment decisions. However, for the further research, we should consider factors in the
timing of bringing ordinary shares into the market (Barth, Li & Meclure, 2018) and the shareholder structure that
may affect this relationship (Jongthitinon, 2015).
Keywords: Stock price, Financial ratios, MAI

1. บทนา
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นเครื่ องมือที่ สาคัญ
อย่างหนึ่ งสาหรับการประเมินราคาหุ ้นสามัญในการตัดสิ นใจลงทุน โดยส่ วนหนึ่ งของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะ
เป็ นการใช้อตั ราส่ วนทางการเงินในการวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน ความสามารถในการสร้างผลตอบแทน รวมทั้ง
ความเสี่ ยงทางการเงินที่ เป็ นผลจากโครงสร้างเงินทุนของกิจการซึ่ งจะนาไปสู่ การประเมินมูลค่าหุ ้นสามัญ ด้วยเหตุน้ ี
ความเกี่ยวข้องในมูลค่าหุน้ สามัญของอัตราส่วนทางการเงิน จึงเป็ นประเด็นการวิจยั เกี่ยวกับตลาดทุนในทางการบัญชีที่
อยูใ่ นความสนใจโดยเฉพาะเมื่อมีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆและมีผลกระทบต่ออัตราส่ วน
ทางการเงิน มีผลการวิจยั ในอดี ตหลายฉบับได้ช้ ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินกับราคาตลาด
ของหุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียน โดยกล่าวว่าความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงประโยชน์
ของข้อมูลทางบัญชีที่เกิดจากการใช้ขอ้ มูลทางบัญชีเพื่อการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น กรณี ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย อัตราส่ วนทางการเงิ นที่ สัมพันธ์กบั ราคาของหุ ้นสามัญ ได้แก่ กาไรสุ ทธิ มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ ้น
สามัญ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ อัตราส่ วน
หนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (อดิศกั ดิ์ อธิ มงคล, 2554; ปาริ ชาติ ประจักษ์สูตร์ , 2555; อนุวตั ร รองเงิน, 2559; กิตติมา
อัครนุพงษ์, 2560) หรื อแม้แต่กรณี ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ อาทิ Li Yutain และนิ่มนวล วิเศษสรรพ์ (2557) ได้
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กล่าวถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกาไรต่อหุ ้น และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้นสามัญ กับราคาตลาดของหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์เซิ น เจิ้ น ประเทศจี น เป็ นต้น อย่างไรก็ตามความต่อเนื่ องของความสัมพัน ธ์
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นกับบางกลุ่มอุตสาหกรรมหรื อบริ ษทั เท่านั้น เพราะด้วยความสนใจในการใช้ขอ้ มูลของนักลงทุนใน
การตัดสิ นใจลงทุน จะเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จอันเนื่ องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความ
สนใจและต้อ งการผลตอบแทนจากการลงทุ น ในรู ป แบบที่ แ ตกต่ างกัน รวมทั้งความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของตลาด
หลักทรัพย์ซ่ ึ งขึ้นอยูก่ บั ขนาดและอายุของตลาดหลักทรัพย์ (Barth, Li and Meclure, 2018) แต่สาหรับกาไรต่อหุ ้น และ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้นสามัญ ยังคงได้รับการยืนยันจากผลการวิจยั เกี่ ยวกับตลาดทุนในต่างประเทศว่าเป็ นข้อมูลทาง
บัญชีที่นกั ลงทุนให้ความสาคัญต่อการตัดสิ นใจลงทุน (Collins, Maydew and Weiss 1997, Green and Brian, 2015)
สาหรับตลาดหลักทรัพย์ MAI ของประเทศไทยซึ่งเปิ ดดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 เป็ นทางเลือกในการลงทุน
ของนักลงทุ น ที่ มีความสนใจจะลงทุ นซื้ อหุ ้น ของบริ ษทั จดทะเบี ยนขนาดกลางหรื อขนาดย่อยที่ มีศักยภาพในการ
แข่งขันทางธุรกิจสู ง บริ ษทั เหล่านี้ มีความต้องการระดมทุนจากประชาชนเนื่ องจากกาลังอยูใ่ นช่วงที่มีการเติบโตทาง
ธุรกิ จ ซึ่ งหากพิจารณาจากอัตราการเติบโตและความสามารถในการทากาไรในอนาคตของบริ ษทั เหล่านี้ จะเห็ นว่า
บริ ษทั จดทะเบี ยนเหล่านี้ จะเป็ นทางเลือกในการลงทุนที่ น่าสนใจ บริ ษทั เหล่านี้ จะต้องผ่านกระบวนการในการปรับ
โครงสร้างกิจการทั้งในด้านการบริ หารและการจัดทารายงานทางการเงิ นให้ได้ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้สามารถอยู่ในเกณฑ์ที่จะเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนก่อนที่ จะจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งเมื่อเปลี่ยน
ฐานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แล้วหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั เหล่านี้ จะถูกซื้ อขายโดยนักลงทุ น(ที่ มา:
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ MAI) ปั จจุบนั มีบริ ษทั จดทะเบียนทั้งหมด 159 บริ ษทั จาแนกได้ 8 กลุ่มอุตสาหกรรม(ที่มา:
ข้อมูลภาพรวมบริ ษทั จดทะเบียนของตลาด MAI วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ด้วยเหตุน้ ีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุน้
สามัญของบริ ษทั เหล่านี้ จึงมีความหมายมากต่อการนาเสนอขายหุ ้นต่อประชาชน ข่าวสารของบริ ษทั เกี่ ยวกับผลการ
ดาเนินงานและความสามารถในการทากาไรในอนาคตจะถูกสื่ อสารไปยังนักลงทุนโดยผ่านหนังสื อชี้ชวนและรายงาน
ทางการเงินจะสะท้อนอยูใ่ นราคาเสนอขายต่อประชาชนในครั้งแรก และเมื่อมีหุ้นจดทะเบี ยนขายในตลาดแล้วราคา
ตลาดของหุ ้นน่ าจะสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนทางการเงิ นซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฎี ประสิ ทธิ ภาพตลาดทุน (Fama, 1970) แต่
อาจจะสอดคล้องหรื อแตกต่างจากปรากฏการณ์เช่นเดียวกันในกรณี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
การวิจยั ฉบับนี้ จึงมีข้ ึนเพื่อทดสอบและค้นหาอัตราส่วนทางการเงินซึ่งนับเป็ นข้อมูลทางการเงินที่สาคัญในมุมมองของ
นักลงทุนในตลาด MAI โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างราคาตลาดของหุน้ สามัญกับอัตราส่วนทางการเงินของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในช่วงระยะเวลาล้อมรอบวันที่ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตลงนามในรายงาน
ทางการเงิ น 15 วัน เพื่ อให้เป็ นหลักฐานเชิ งประจักษ์ที่ส ะท้อนอัตราส่ วนทางการเงิ น ที่ บ ริ ษ ัท ควรให้ความสาคัญ
เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับราคาตลาดของหุน้ สามัญ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างราคาตลาดของหุ ้นสามัญ มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ และอัตราส่วนทางการ
เงินที่แสดงถึงผลการดาเนินงานโดยรวมของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
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2. เพื่อค้นหาอัตราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงผลการดาเนินงานโดยรวม ที่มีความเกี่ยวข้องกับราคาตลาดของ
หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
3. อุปกรณ์ และวิธีการ / วิธีดาเนินการวิจยั
3.1 ตัวแบบความสัมพันธ์และตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
𝑆𝑃𝑖𝑡 = β0 + 𝛽1 𝐸𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐵𝑉𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 + +𝛽5 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ...........................................1

โดย

SPit = ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั i ปี ที่ t
EAit = กาไรต่อหุน้ ของบริ ษทั i ปี ที่ t
BVit = มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ สามัญของบริ ษทั i ปี ที่ t
CRit = อัตราส่วนทุนหมุนเวียนของบริ ษทั i ปี ที่ t
ROEit = อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั i ปี ที่ t
ROAit = อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั i ปี ที่ t
 0 = ค่าคงที่
 j = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอย โดย j มีค่าเท่ากับ 1,2, 3, และ 4
it = ค่าความคลาดเคลื่อนของบริ ษทั i ณ ปี ที่ t

3.2 กลุ่มประชากรเป้ าหมาย
กลุ่มประชากรเป้ าหมาย ประกอบด้วยบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม และมีการซื้ อขายหุ ้นอย่างต่อเนื่ องตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2561 บริ ษทั เหล่านี้ จะต้อง
รายงานข้อมูลทางการเงินที่ สาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ทุกปี จากคุณสมบัติที่กาหนดทาให้กลุ่มประชากรเป้ าหมายมี
ทั้งสิ้น 58 บริ ษทั จานวนข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั จึงมีจานวนทั้งสิ้น 290 รายปี รายบริ ษทั
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความถดถอยเชิ งพหุ โดยเลือกวิธี Stepwiseใน
การคัดเลือกอัตราส่ วนทางการเงิ นที่ แสดงถึ งผลการดาเนิ น งานโดยรวมกับราคาตลาดของหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั จะ
ทะเบียนในกลุ่มประชากรเป้ าหมาย ณ ช่วงความเชื่อมัน่ 95%
4. ผลการวิจยั
4.1 ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มประชากรเป้ าหมาย
กลุ่มประชากรเป้ าหมายทั้งหมด 58 บริ ษทั นาหุน้ สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้
นักลงทุนทาการซื้อขายมาแล้วโดยเฉลี่ย 8 ปี มากที่สุด 16 ปี น้อยที่สุด 5 ปี จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 จานวนบริ ษทั จดทะเบียนจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน

จานวนนับ
4
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6.9
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ประเภทอุตสาหกรรม

จานวนนับ
5

อัตราร้ อยละ
8.6

บริ การ

18

31.0

สิ นค้าอุปโภคบริ โภค

4

6.9

อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง

9

15.5

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยี

2
1

3.4
1.7

สิ นค้าอุตสาหกรรม

15

29.4

รวม

58

100

ทรัพยากร

สาหรับค่าสถิติเชิงพรรณนาของข้อมูลบริ ษทั จดทะเบียนที่ใช้ในการวิจยั แสดงไว้ในตารางที่2
ตารางที่2 ค่าสถิติของข้อมูลบริ ษทั จดทะเบียนที่ใช้ในการวิจยั
ราคาตลาดหุ้นสามัญหลังและก่ อนวันผู้สอบบัญชีลงนาม
SP+7
SP+6
SP+5
SP+4
SP+3
SP+2
SP+1
SP-0
SP-1
SP-2
SP-3
SP-4
SP-5
SP-6
SP-7
Book value
E.P.S
Current Ratio
Debt to Equity
Return on Asset
Return on Equity
Valid N (listwise)

N
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
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Mean
4.2610
4.2702
4.2866
4.2852
4.2966
4.2792
4.3022
4.3092
4.3181
4.3352
4.2297
4.3106
4.3182
4.3210
4.3206
2.57
.19
2.97
1.45
1.81
-1.72

Std. Deviation
5.80376
5.79930
5.80102
5.77782
5.77848
5.71810
5.88888
5.84500
5.87301
5.88267
5.73079
5.81782
5.80782
5.79740
5.80979
6.41076
1.04040
4.21337
3.20236
18.03832
34.53982
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ราคาตลาดของหุ ้นสามัญรายวันโดยเฉลี่ย ในช่วงก่อนวันที่ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตลงนามในรายงานผูส้ อบ
บัญ ชี 7 วัน (SP-7ถึ ง SP-0) สู ง กว่าในช่ ว งหลัง (SP-0 ถึ ง SP+7) เล็ก น้อ ย โดยมี ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานแต่ ล ะวัน
ใกล้เคียงกัน ค่าเฉลี่ยของมูลค่าตามบัญชี กาไรต่อหุ ้น อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เท่ากับ 2.57 บาท .19 บาท 1 : 2.97 1 :
1.45 1.81 และ -1.72 ตามลาดับ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันภายใน
กลุ่มประชากรเป้ าหมาย ซึ่งมีสูงมากในอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้นและอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม
ทั้งนี้เป็ นผลจากความแตกต่างในความสามารถในการทากาไร และส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาตลาดหุน้ สามัญกับผลการดาเนินงาน
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Pearson correlation) จะชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั นี้
จากตารางที่ 3 จะเห็ นว่าราคาตลาดหุ ้นสามัญเฉลี่ยช่วงก่อน และหลังวันที่ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตลงนามในรายงาน
ผูส้ อบบัญชี 7 วัน และ ณ วันที่ผสู ้ อบบัญชี รับอนุญาตลงนามในรายงานผูส้ อบบัญชี มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมี
นัยสาคัญกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้นสามัญ กาไรต่อหุ ้น อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนผู ้
ถือหุ ้น โดยสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าตามบัญชี ต่อหุ ้นสามัญกับราคาตลาดของหุ ้นสามัญมีค่าสู งมากถึง
.852 แสดงว่ามี ค วามสัม พัน ธ์ระหว่างกัน มาก และมากที่ สุ ดเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับค่ าสัมประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ของ
อัตราส่ วนทางการเงินที่ เหลือ ในขณะที่ สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของอัตราส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นกับ
ราคาตลาดหุน้ สามัญมีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ .194 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างกันน้อย
สาหรั บ ความสัม พัน ธ์ระหว่างอัต ราส่ วนทางการเงิ น ในงานวิจัยนี้ พบว่า มู ล ค่าตามบัญ ชี ต่อ หุ ้น สามัญ มี
ความสัม พัน ธ์ ท างบวกอย่างมี นัยส าคัญ กับ ก าไรต่ อ หุ ้ น และอัต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ โดยค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้นสามัญกับกาไรต่อหุ ้น มีค่าเท่ากับ .752 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
มาก และมีค่าสู งกว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้นสามัญกับอัตราผลต่อแทนต่อสิ นทรัพย์
รวมซึ่ งมี ค่ าเท่ ากับ .124 ส่ ว นอัต ราส่ ว นทุ น หมุ น เวียนมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างลบกับ อัต ราส่ วนหนี้ สิ น ต่ อทุ น อย่างมี
นัยสาคัญ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -.186
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างราคาตลาดหุ ้นสามัญกับอัตราส่ วนทางการเงิน
Averag
Average Book
Current Debt to Return Return
e5B SP-0
5A
value E.P.S Ratio
Equity on Asset on Equity
Average5B Pearson
1 .998** 1.000** .852** .588**
.001
-.056
.212**
.194**
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
.000 .000 .000
.989
.338
.000
.001
SP-0
Pearson
1 .998** .849** .585**
.003
-.059
.213**
.194**
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
.000 .000
.964
.321
.000
.001
Average5A Pearson
1
.852** .588**
.001
-.056
.212**
.194**
Correlation
852
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Averag
Average Book
Current Debt to Return Return
e5B SP-0
5A
value E.P.S Ratio
Equity on Asset on Equity
Sig. (2-tailed)
.000 .000
.989
.338
.000
.001
Pearson
.752*
1
.002
-.068
.124*
.115
Correlation
*
Sig. (2-tailed)
.000
.976
.251
.035
.050
E.P.S
Pearson
1
-.046
-.071
.352**
.319**
Correlation
Sig. (2-tailed)
.432
.228
.000
.000
Current
Pearson
1
-.186**
.095
.112
Ratio
Correlation
Sig. (2-tailed)
.001
.107
.056
Debt to
Pearson
1
-.164** -.471**
Equity
Correlation
Sig. (2-tailed)
.005 .000
Return on Pearson
1 .736**
Asset
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
Return on Pearson
1
Equity
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
290 290
290
290 290
290
290
290
290
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4.3 การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องในราคาตลาดหุน้ สามัญของผลการดาเนินงาน
จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ดว้ ยวิธี Stepwise ชี้ให้เห็นถึงอัตราส่ วนทางการเงินที่สะท้อนผลการ
ดาเนิ น งานโดยรวมของบริ ษ ัท จดทะเบี ยนที่ ส ามารถอธิ บายความเกี่ ยวข้องในราคาตลาดหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัทจด
ทะเบียนได้ดีที่สุด ตามที่ปรากฏในตัวแบบความสัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4 และที่ 5 โดยจาแนกเป็ น
วันที่ต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลา 7 วัน ก่อนและหลังวันที่ผสู ้ อบบัญชีลงนามในรายงานผูส้ อบบัญชี และวันที่ผสู ้ อบบัญชี
ลงนามในรายงานผูส้ อบบัญชี
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องในราคาตลาดของหุ ้นสามัญ ณ วันต่างๆ ก่อนวันที่ผสู ้ อบบัญชี รับอนุญาตลงนาม 7 วัน
ตัวแปร
ตัวแบบความสัมพันธ์
𝑆𝑃
=
β
+
𝛽
𝐸𝐴
+
𝛽
𝐵𝑉
𝑖𝑡
0
1
𝑖𝑡
2
𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 + +𝛽5 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
อิสระที่
ดีที่สุด
จานวนวันก่อนวันประกาศงบการเงินของบริ ษทั จดทะเบียน และวันประกาศงบการเงิน(0)
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
Std. Sig. Std. Sig. Std. Sig. Std. Sig. Std. Sig. Std. Sig. Std. Sig.
B
B
B
B
B
B
B
BVit
1.00 .00 1.01 .00 1.01 .00 1.00 .00 .95 .00 1.00 .00 1.00 .00
ROAit
.16 .00
.17 .00
.17 .00 .16
.00 .16 .00
.17
.00
.17
.00
EAit
-.22 .00
-.22 .00
-.24 .00 -.22 .00 -.21 .00 -.22 .00 -.22 .00
2
R
.759
.762
.757
.760
.684
.744
.752
Sig.of
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
Model
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องในราคาตลาดหุ ้นสามัญ ณ วันต่างๆ หลังวันที่ผสู ้ อบบัญชี รับอนุญาตลงนาม 7 วัน
ตัวแปร
ตัวแบบความสัมพันธ์
𝑆𝑃𝑖𝑡 = β0 + 𝛽1 𝐸𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐵𝑉𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 + +𝛽5 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
อิสระที่
ดีที่สุด
จานวนวันหลังวันประกาศงบการเงินของบริ ษทั จดทะเบียน และวันประกาศงบการเงิน(0)
7
6
5
4
3
2
1
Std.B Sig. Std.B Sig. Std.B Sig. Std.B Sig. Std.B Sig. Std.B Sig. Std.B Sig.
BVit
1.00 .00
1.00 .00 1.00 .00 1.00 .00 1.00
.00 1.00 .00 1.00 .00
ROAit
.16 .00
.16 .00 .16
.00
.16 .00
.17
.00 .17
.00
.17
.00
EAit
-.22 .00
-.22 .00
-.22 .00 -.22 .00 -.22
.00 -.22 .00 -.23 .00
2
R
.756
.756
.760
.753
.747
.745
.755
Sig.of
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
Model

จะเห็นว่า อัตราส่วนทางการเงินที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาในตัวแบบความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด ได้แก่ มูลค่าตามบัญชี
ต่อหุ ้นสามัญ อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ และกาไรต่อหุ ้น โดยเลือกจากตัวแบบความสัมพันธ์ที่สามารถอธิ บาย
ราคาตลาดหุน้ สามัญในช่วงระยะเวลา 7 วันทั้งก่อนและหลังวันที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตลงนามในรายงานผูส้ อบบัญชี
รวมทั้งวันที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตลงนามในรายงานผูส้ อบบัญชีได้มากที่สุด ซึ่งพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ แห่ งการ
ตัดสิ นใจที่ปรับให้เข้าตัวจานวนตัวแปรอิสระที่เข้ามาในตัวแบบ (Adjusted R2) ค่าดังกล่าวมีค่าใกล้เคียงกันในแต่ละวัน
โดยในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตลงนามในรายงานผูส้ อบบัญชี มีค่าสูงสุดในวันที่ -6 เท่ากับ .762
และค่าต่าสุ ดในวันที่ -3 เท่ากับ .684 ในช่วงระยะเวลาหลังวันที่ 0 มีค่าสู งสุ ดในวันที่ 5 เท่ากับ .760 และค่าต่าสุ ดใน
วันที่ 2 เท่ากับ .684
854

0
Std. Sig.
B
1.00 .00
.17
.00
-.22
.00
.749
.000

0
Std.B Sig.
1.00 .00
.17
.00
-.22 .00
.749
.000
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จากผลการทดสอบสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอย (B) ด้วยการทดสอบค่าสถิติ T พบว่าอัตราส่ วนทางการเงินใน
ตัวแบบที่ คดั เลือกมาแล้วมีผลกระทบทางบวกอย่างมีนัยสาคัญต่อราคาตลาดหุ ้นสามัญยกเว้นกาไรต่อหุ ้น จากการ
เปรี ยบเที ยบขนาดของสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอย จะเห็ นว่า ที่ มีค่าสู งที่ สุดได้แก่ สัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยของมูลค่า
ตามบัญชี ต่อหุ ้นสามัญ รองลงมาเป็ นของอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม โดยมีขนาดของเท่ากับ 1.00 และ .16
ตามลาดับ แสดงให้เห็ นว่ามูลค่าตามบัญชี ต่อหุ ้นสามัญมีอิทธิ พลต่อราคาตลาดหุ ้นสามัญสู งมาก ส่ วนสัมประสิ ทธิ์
ความถดถอยอัต ราผลตอบแทนต่อ สิ น ทรั พ ย์มี ข นาดเล็กมากจนกล่ าวได้ว่าไม่ มี ผล ในขณะที่ กาไรต่อหุ ้ น กลับ มี
ผลกระทบในทางลบกับราคาตลาดหุ ้นสามัญ แต่มีขนาดของสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยเพียง -.22 นับว่าน้อยมาก จน
อาจกล่าวได้วา่ ไม่มีผลใดๆ ต่อราคาตลาดหุน้ สามัญเช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม
5. การอภิปรายผล
จากลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มประชากรเป้ าหมาย จะเห็นว่ามีโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่างไปจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กล่าวคือส่ วนใหญ่จะประกอบด้วยบริ ษทั จดทะเบียนในกลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรม
บริ ก าร และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละก่ อ สร้ าง มากกว่ากลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอื่ น ซึ่ งก็ ส อดคล้อ งกับ กับ โครงสร้ างกลุ่ ม
อุตสาหกรรมของตลาด MAI ในปั จจุบนั ประกอบกับระยะเวลาการนาหุน้ สามัญมาทาการซื้อขายหุน้ ในตลาด MAI ยัง
ไม่มาก จึ งส่ งผลให้ความเกี่ ยวข้องในราคาตลาดหุ ้นสามัญของบริ ษทั ของข้อมูลผลการดาเนิ นงานแตกต่างไปจาก
ผลการวิจัยที่ ผ่านมาในกรณี ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยที่ ก าไรต่ อ หุ ้ น จะมี ค วามเกี่ ยวข้อ งมากกว่าซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Barth, Li and Meclure (2018) แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้ างผูถ้ ื อหุ ้น เป็ นปั จจัยแทรกที่
ส่ งผลต่อความเกี่ ยวข้องกันในราคาตลาดหุ ้นสามัญของข้อมูลผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ซึ่ งพบว่าในตลาดทุ นที่
โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นแบบกระจายตัว หากมีเป็ นจานวนมาก จะช่วยให้ความเกี่ยวข้องในราคา
หุน้ สามัญของข้อมูลกาไรต่อหุน้ มีมากขึ้น (ลออรัตน์ จงฐิตินนท์, 2558) และจากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรที่ ใช้ในงานวิจยั ที่กล่าวข้างต้น ทาให้เห็นว่าอัตราส่ วนทางการเงินที่ สะท้อนถึงผลการดาเนิ นงานโดยรวมของ
บริ ษทั จดทะเบียนมีความสัมพันธ์กนั โดยเฉพาะมูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ สามัญกับกาไรต่อหุ ้นมีความสัมพันธ์กนั สูงมาก
ดังนั้นเป็ นไปได้ที่จะเกิดปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตามในตัวแบบความสัมพันธ์ที่กาหนด อย่างไรก็ตามการคัดเลือกตัวแปรอิสระด้วยวิธี Stepwise สามารถลดปั ญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าวลงได้ โดยผลที่ได้แสดงให้วา่ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้นสามัญ
นั้นมีผลในทางบวกต่อราคาตลาดหุน้ สามัญอย่างมากที่สุด
6. บทสรุป
6.1 ความเกี่ ยวข้องในราคาตลาดหุ ้นสามัญของอัตราส่ วนทางการเงิ นที่ แสดงให้เห็ นถึงผลการดาเนิ นงาน
โดยรวมของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในกลุ่มประชากรเป้ าหมาย ด้วยวิธีการคัดเลือกอัตราส่ วน
ทางการเงินที่ สามารถอธิ บายราคาตลาดหุ ้นสามัญได้ดีที่สุด คือ มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ ้นสามัญ อัตราผลตอบแทนต่อ
สิ นทรัพย์รวม และกาไรต่อหุ ้น ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนอยูใ่ นราคาตลาดหุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนในกลุ่มนี้มาก
เกิ นกว่า 75% จึ งกล่าวได้ว่าผลการดาเนิ นงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินเป็ นข้อมูลสาคัญที่ นัก
855
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ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ให้ความสาคัญ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ เป็ นปั จจัยสาคัญที่
ทาให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงมากที่สุด รองลงมาอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม ส่วนกาไรต่อหุน้ อาจกล่าวได้
ว่าไม่มีผลต่อราคาตลาดหุน้ สามัญ
6.2 ผลการวิจยั ที่ได้อาจมีผลมาจากปั จจัยด้านระยะเวลาการนาหุน้ สามัญเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
ปรากฏว่าระยะเวลาดังกล่าวของบริ ษทั จดทะเบียนในกลุ่มประชากรเป้ าหมายมีความแตกต่างกันสูง และโครงสร้างผู ้
ถือหุ ้นอาจมีการกระจายที่แตกต่างกันด้วยลักษณะของบริ ษทั ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มาจากบริ ษทั ของครอบครัว
ดังนั้นในการวิจยั ต่อไปควรควบคุมระยะเวลาการนาหุ ้นสามัญเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจยั ในอดีตที่อา้ งถึงปั จจัยเหล่านี้ วา่ อาจจะมีผลความเกี่ยวข้องในราคาตลาดหุ ้นสามัญของ
อัตราส่ วนทางการเงิ น นอกจากนี้ ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งวัดค่าด้วยความเสี่ ยงที่ เป็ นระบบ
อาจจะส่ งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีในการตัดสิ นใจลงทุนภายหลังจากนาหุ ้นสามัญมาทาการ
ซื้ อขายในตลาด(ธนกฤต พิภพวัฒนา และ กิ ตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์ เกี ยรติ , 2556; กัลยาณี ภาคอัต, 2559) จึ งควรศึ กษา
ปั จจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาดหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์MAI นอกเหนือจากปั จจัย
ภายในที่ดูได้จากอัตราส่วนทางการเงิน
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