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บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ง นี้มี วัต ถุป ระสงคเ พื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธร ะหวา งอั ตราส วนทางการเงิ นกั บ ราคา
หลักทรัพยกลุมสินคาฟุมเฟอยในตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม วามีความสัมพันธกันหรือไม
อยางไร โดยปจจัยที่ใชศึกษาไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ อัตราสวนหนี้สิน
ตอสวนของผูถือหุน อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและอัตราสวนราคาตอกําไร โดยใชขอมูลอนุกรมเวลาเปน
รายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2551 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2560 รวมทั้งหมด 40 ไตรมาส จํานวน 11
หลักทรัพย โดยนําไปวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น
90%, 95% และ 99%
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยกลุมสินคาฟุมเฟอยในตลาดหลักทรัพย
โฮจิ มิน ห ประเทศเวี ยดนาม คื อ ปจ จั ยอั ต ราส ว นราคาตอ กํ า ไร และอั ตราผลตอบแทนต อสิ น ทรัพ ย มี
ความสัมพันธมากที่สุดโดยมีความสัมพันธแปรผันกับราคาหลักทรัพย อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน มี
ความสัม พันธแปรผันกับราคาหลักทรัพยเพียงบางหลักทรัพย สวนอัตราสวนที่ไมมีความสัม พันธกับ ราคา
หลักทรัพยใดๆ คืออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
คําสําคัญ อัตราสวนทางการเงิน, กลุมสินคาฟุมเฟอย, ตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห
Abstract
The objective of this study is the relationsship between financial ratios and stock
price of Consumer Discretionary Sector in Hochiminh Stock Exchange in Vietnam. The study
had analyzed the financial ratios including Current Ratio, Account Receivable Turnover, Debt
to Equity Ratio, Return on Asset and Price Earnings Ratio. This research used time series data
of 40 quarters and 11 stocks from the first quarter of 2008 to the fourth quarter of 2017. For
the methodology, the multiple regression analysis at the confidence level of 90%, 95% and
99%.
The evidences showed that the financial ratios that correlated with the stock price
are Price Earnings Ratio and Return on Asset. The relationship was most correlated with the
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stock price. The Debt to Equity Ratio effected only some of the stock price. The Current
Ratio and Account Receivable Turnover had no explanatory power toward stock prices.
Keywords Financial Ratio, Consumer Discretionary, Hochiminh Stock Exchange
บทนํา
การลงทุนระหวางประเทศเปนการลงทุนรวมกันที่เกิดขึ้นอยางนอย 2 ประเทศ เนื่องจากปจจุบันเปน
ยุคดิจิทัลทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว จึงสงผลใหการลงทุนเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ซึ่งการลงทุน
ระหวางประเทศ มีอยู 2 ลัก ษณะ คือ การลงทุนทางตรง (Direct Investment) และการลงทุนทางออม
(Indirect Investment) (“การลงทุนระหวางประเทศ”, ม.ป.ป.) ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาการ
ลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งเปนที่นิยมของนักลงทุนเนื่องจากสามารถสรางผลตอบแทนสูง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพ
เศรษฐกิจในขณะนั้น โดยเริ่มจากการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานเพื่อดูภาพรวมของบริษัท และการวิเคราะหโดยใช
อัตราสวนทางการเงิน เพื่อนําอัตราสวนของแตละบริษัทมาเปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทน เพือ่ ชวยให
นักลงทุนพิจารณาวาบริษัทนั้นมีแนวโนมการเติบโตเปนอยางไร
ตลาดหลัก ทรัพ ย ในประเทศหนึ่ง ที่น า สนใจ คื อตลาดหลัก ทรัพ ยป ระเทศเวี ยดนาม โดยตลาด
หลัก ทรัพยประเทศเวียดนาม มีตลาดหลัก อยู 2 แหง คือ ตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห และตลาดหลักทรัพย
ฮานอย นอกจากนั้นยังมีตลาดหลักทรัพยอีก 1 แหงคือ UPCom Market ซึ่งตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห มีขนาด
ตลาด หรือ Market Capitalization ใหญที่สุด โดยมีมูลคา 76,761 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ในขณะที่ตลาด
หลัก ทรัพยฮานอย มีมูลคา 7,373 ลานเหรียญดอลลารส หรัฐ (ขอมูล ณ 28 เมษายน 2560) นอกจากนั้น
ประชากรในประเทศเวียดนามในป 2560 มีจํานวนประชากรกวา 93 ลานคน และจากบทความเรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของเวียดนามสูสินคาระดับกลางถึงบน (ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย, 2557) ชี้ใหเห็นวาพฤติกรรมของผูบริโภคเวียดนามเปลี่ยนแปลงไปตามการเจริญเติบโตของ
ประเทศ สงผลใหผูบริโภคเวียดนามตองการสินคาที่มีราคาสูงขึ้นตามรายไดที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในวัยหนุมสาว
เปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูง หันมาบริโภคสินคาระดับกลางถึงระดั บบนรวมทั้งสินคาฟุมเฟอยมากขึ้น จากขอมูล
ขางตนทําใหผูวิจัยเลือกศึก ษาหลัก ทรัพยในกลุมสินคาฟุมเฟอย ตลาดหลัก ทรัพย โฮจิมินห โดยตั้ง ใจนํ า
อั ต ราส ว นทางการเงิ น ทั้ ง 5 ประเภทมาวิ เ คราะห แ ละทดสอบหลั ก ทรั พ ย ใ นกลุ ม สิ น ค า ฟุ ม เฟ อ ยว า มี
ความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหรือไม เพื่อสามารถนําผลการศึกษาที่ไดไปใชเปนขอมูลกอนการตัดสินใจ
ลงทุนสําหรับนักลงทุนที่สนใจในตลาดที่กําลังเติบโตอยางประเทศเวียดนาม
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาหลักทรัพยกลุมสินคาฟุมเฟอยในตลาด
หลักทรัพยโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม วามีความสัมพันธกันหรือไม อยางไร
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
กลุมตัวอยางที่นํามาใชในงานวิจัยเลมนี้เปนกลุมสินคาฟุมเฟอย (Consumer Discretionary) ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโ ฮจิมินห (HOSE) โดยเลือกกลุมตัวอยางจากบริษัท ที่มีขอมูล ครบถวนในชวง
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ระยะเวลาที่ตองการศึกษา ตั้งแตไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2551 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2560 รวมทั้งหมด 40 ไตรมาส
มีจํานวน 11 หลักทรัพย
2. ขอบเขตตัวแปร
ผู วิ จั ย ได ใ ช แ บบจํ า ลองในรู ป สมการเพื่ อ ใช ใ นการวิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression) ในการศึกษาอัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอราคาหลักทรัพยกลุมสินคาฟุมเฟอยตามแบบจําลองดังนี้
Pricei, t = α + β1CRi, t + β2ARTi, t + β3DEi, t + β4ROAi ,t + β5PEi, t +
ตัวแปรอิสระคือ อัตราสวนทางการเงิน 5 อัตราสวน ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อัตรา
การหมุนเวียนของลูกหนี้ (ART) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
(ROA) และอัตราสวนราคาตอกําไร (PE)
ตัวแปรตามคือ ราคาหลักทรัพยกลุมสินคาฟุมเฟอย ตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห
3. ขอบเขตเวลา
ตั้งแตไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2551 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2560 รวมทั้งหมด 40 ไตรมาส
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยเลมนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนขอมูลเชิงตัวเลขมาใชเพื่อ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินทั้ง 5 อัตราสวนและราคาหลักทรัพยกลุมสินคาฟุมเฟอย
ในตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม ซึ่งไดควบคุมตัวแปรที่ตองการศึกษา โดยจัดเตรียมเครื่องมือ
และนําขอมูล จากแหลง ที่เ ชื่อถื อไดม าใชในการวิเ คราะหใหถูก ตอง และใชวิธีก ารทางสถิติม าชวยในการ
วิเ คราะหเ พื่อหาความสัม พันธร ะหวางตัวแปรอิส ระกับตัวแปรตาม เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธที่เ กิดขึ้นวา
อัตราสวนทางการเงินมีผลกระทบกับราคาหลักทรัพยหรือไมอยางไร
2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 รวบรวมขอมูลราคาหลักทรัพยและอัตราสวนทางการเงิน เปนรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2551 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2560 รวม 40 ไตรมาส มีจํานวน 11 หลักทรัพย
ตารางที่ 1 รายชื่อบริษัทจํานวน 11 หลักทรัพย
ลําดับ
ชื่อบริษัท
ชื่อยอหลักทรัพย
1
Danang Rubber JSC
DRC
2 BinhThanh Import Export Production and Trade JSC
GIL
3
Saigon Garment Manufacturing Trading JSC
GMC
4
Hang Xanh Motors Service JSC
HAX
5
Dry Cell & Storage Battery JSC
PAC
6
Savimex Corporation JSC
SAV
7
Saigon General Service Corporation JSC
SVC
8
Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC
TCM
9
TayNinh Cable Car Tour JSC
TCT
10
Thong Nhat Rubber JSC
TNC
11
Viettronics Tan Binh JSC
VTB

ลักษณะธุรกิจ
ยางรถยนตและพลาสติก
เฟอรนิเจอร
เครื่องแตงกาย
ตัวแทนจําหนายรถยนต
ชิ้นสวนรถยนต
เฟอรนิเจอร
ตัวแทนจําหนายรถยนต
เครื่องแตงกายและสิ่งทอ
ระบบขนสงเคเบิ้ลคาร
ผลิตภัณฑยางพารา
สินคาอิเล็กทรอนิกส

ที่มา: Hochiminh Stock Exchange. (n.d.). Company Profile. Retrieved from https://www.hsx.vn/.
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2.2 นําขอมูลที่ไดมาทําการทดสอบขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อสรุป
ขอมูลเบื้องตนของตัวแปร
2.3 ตรวจสอบป ญ หาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรอิ ส ระ (Multicollinearity) ด ว ยวิ ธี
Correlation Matrix โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) ซึ่งหากพบวาตัวแปร
อิสระมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเกิน 0.8 ผูวิจัยจะทําการตัดตัวแปรอิสระที่มีคาความสัมพันธในการอธิบาย
ราคาหลักทรัพยนอยกวาออกหนึ่งตัว
2.4 ตรวจสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางคาความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation)
ดวย Durbin Watson Statistic
2.5 การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห
ขอมูลเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาหลักทรัพยกลุมสินคาฟุมเฟอยใน
ตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห โดยใชอัตราสวนทางเงิน 5 อัตราสวน ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราการ
หมุนเวียนของลูกหนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และอัตราสวนราคา
ตอกําไร กับราคาหลักทรัพยในกลุมสินคาฟุมเฟอย จํานวน 11 หลักทรัพย ซึ่งขอมูลเปนรายไตรมาส ตั้งแตไตร
มาสที่ 1 พ.ศ. 2551 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2560 โดยใชก ารวิเ คราะหก ารถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) ทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05และ 0.01 หรือที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 90%, 95% และ 99% ตามลําดับ ไดผลการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 2 สรุปผลเปรียบเทียบกับสมมติฐาน
หลักทรัพย สมมติฐานที่ 1 สมมติฐานที่ 2 สมมติฐานที่ 3
DRC
✕
✕
✕
GIL
✕
✕
✕
GMC
✕
✕
✕
HAX
✕
✕
✕
PAC
✕
✕
✕
SAV
✕
✕
✕
SVC
✕
✕
✕
TCM
✕
✕
✕
TCT
✕
✕
✕
TNC
✕
✕
✕
VTB
✕
✕
✕
หมายเหตุ: ✓= ยอมรับสมมติฐาน, ✕ = ไมยอมรับสมมติฐาน
~ 308 ~

สมมติฐานที่ 4
✕
✓
✓
✕
✕
✕
✓
✓
✕
✓
✓

สมมติฐานที่ 5
✓
✓
✓
✓
✓
✕
✓
✕
✓
✕
✓
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จากตาราง 2 สรุปผลเปรียบเทียบกับสมมติฐาน พบวาสมมติฐานที่ 5 อัตราสวนราคาตอกําไร (PE) มี
ความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยมากที่สุด รองลงมาเปนสมมติฐานที่ 4 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA)
และสมมติฐานที่ 1, 2, 3 ไมสามารถนํามาอธิบายราคาหลักทรัพยได
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
หลักทรัพย
DRC
GIL
GMC
HAX
PAC
SAV
SVC
TCM
TCT
TNC
VTB

สมการ
PDRC, t = 2148.33 + 399CRt + 13.97ARTt -19.19DEt + 1669.99PEt*** + i, t
PGIL, t = 10743.93 -1471.99CRt -127.55ARTt + 1573.99ROAt** + 1546.72PEt*** + i, t
PGMC, t = -2575.24 + 2082.84CRt - 56.69ARTt + 28.37DEt + 960.45ROAt* + 1422.87PEt*** + i, t
PHAX, t = 7425.21 + 2784.89CRt - 6.15ARTt + 10.42DEt – 322.49ROAt + 108.31PEt* + i, t
PPAC, t = -9570.49 + 6703.99CRt + 51.66ARTt + 88.50DEt* + 1423.21PEt*** + i, t
PSAV, t = 18768.32 - 4393.47CRt + 87.65ARTt + 36.58DEt + 809.52ROAt + 1.69PEt + i, t
PSVC, t = -27554.60 + 3044.40CRt – 64.93ARTt + 118.45DEt** + 5713.12ROAt*** + 2605.65PEt*** +
PTCM, t = 29520.77 – 2719.30CRt – 218.11ARTt – 89.78DEt + 1064.02ROAt* + 142.77PEt + i, t
PTCT, t = 8752.16 + 114.86CRt – 0.69ARTt – 740.45DEt + 146.16ROAt + 2543.01PEt*** + i, t
PTNC, t = 9537.06 – 37.70CRt – 15.83ARTt – 40.20DEt + 270.09ROAt*** + 120.78PEt + i, t
PVTB, t = -81.46 – 474.64CRt + 54.54ARTt + 43.43DEt + 1230.47ROAt*** + 1090.08PEt*** + i, t

ตารางที่ 4 สรุปอัตราสวนทางการเงินทีม่ ีระดับนัยสําคัญกับราคาหลักทรัพย
อัตราสวนทางการเงิน
หลักทรัพย
CR
ART
DE
ROA
PE
DRC
+++
GIL
++
+++
GMC
+
+++
HAX
+
PAC
+
+++
SAV
SVC
++
+++
+++
TCM
+
TCT
+++
TNC
+++
VTB
+++
+++
หมายเหตุ: +, ++, +++ คืออัตราสวนทางการเงินมีความสัมพันธแปรผันกับราคาหลักทรัพยทรี่ ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.10, 0.05, และ 0.01 หรือทีร่ ะดับความเชื่อมั่นที่ 90%,
95% และ 99% ตามลําดับ
-, - -, - - - คืออัตราสวนทางการเงินมีความสัมพันธแปรผกผันกับราคาหลักทรัพยทรี่ ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05, และ 0.01 หรือที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 90%, 95% และ 99%
ตามลําดับ
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จากตารางที่ 4 พบวาอัตราสวนราคาตอกําไร (PE) มีความสัมพันธแปรผันกับราคาหลักทรัพยเกือบทุก
หลักทรัพย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ยกเวนหลักทรัพย HAX ที่มี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ถัดมาเปนอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
(ROA) มีความสัมพันธแปรผันกับราคาหลักทรัพย 6 หลักทรัพย โดยมีทุกระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10,
0.05, และ 0.01 หรือที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 90%, 95% และ 99% อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE)
มีความสัมพันธแปรผันกับราคาหลักทรัพย 2 หลักทรัพย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 กับ 0.05 หรือที่
ระดับความเชื่อมั่นที่ 90% กับ 95% และพบวาอัตราสวนอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (CR) และอัตราการ
หมุนเวียนของลูกหนี้ (ART) ไมมคี วามสัมพันธกับหลักทรัพยใดๆเลย
อภิปรายผลการวิจัย
อัตราสวนราคาตอกําไร (PE) เปนอัตราสวนที่มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในกลุมสินคาฟุมเฟอย
มากที่สุดถึง 8 หลัก ทรัพย ซึ่ง มีความสัม พันธแปรผั นกับ ราคาหลัก ทรัพยอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องมาจากบริษัทสวนใหญในกลุมนี้ไดรับการตอบสนองที่ดีจากประชากรในประเทศ สภาพ
เศรษฐกิจ ทําใหมีผลประกอบการที่ดี สงผลตอราคาหลักทรัพย กลาวคือถาราคาหลักทรัพยสูงขึ้นอัตราสวนนี้ก็
จะสูงขึ้นตามไปดวย
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) พบวามีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย ทั้งหมด 6 หลักทรัพย
โดยมีความสัมพันธแปรผันกับราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งแสดงถึง
ความสามารถในการทํากําไรจากสินทรัพยและประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยของบริษัท เมื่อบริษัทมี
กําไรจะทําใหอัตราสวนนี้สูงขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงาน
สําหรับ ผูล งทุนในหลัก ทรัพยก ลุม สินคาฟุม เฟอยหรือหุนกลุม อื่น ตลาดหลัก ทรัพยโ ฮจิมิน ห
ประเทศเวียดนาม สามารถนําผลการศึกษานี้ไปใชเปนแนวทางในการพิจารณาเลือกอัตราสวนทางการเงินที่มี
ความเหมาะสมกับหลักทรัพยนั้นๆ และเพื่อเปนประโยชนในการคาดการณราคาหุนและสามารถวางแผนการ
ลงทุนและจัด Portfolio ไดอยางมีประสิท ธิภาพเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและวิเคราะห
หลัก ทรัพย แตควรเปรียบเทียบภายใตอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้ง นี้ควรใหความสําคัญ กับปจ จัยอื่นๆ เชน
นโยบายของภาครัฐ การเมือง เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ และคาธรรมเนียมการซื้อ-ขายหุน เปนตน เพื่อใชเปน
ขอมูลสนับสนุนในการลงทุนหลักทรัพยประเทศเวียดนาม
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
2.1ผูวิจัยควรเลือกใชอัตราสวนทางการเงินอื่นๆ ที่อยูในหมวดหมูเดียวกันใหมากขึ้น เพื่อศึกษาวา
มีความแตกตางกันหรือไม
2.2 ผูวิจัยควรศึก ษากลุม อุตสาหกรรมเดียวกัน ในประเทศที่มีลักษณะใกลเ คียงกับ ประเทศ
เวียดนาม ซึ่งเปนประเทศที่กําลังเจริญเติบโต
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