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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและอัตราสวนทางการเงินของกลุม
อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของกลุมอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพิจารณา
ปรับปรุงอัตราสวนทางการเงิน ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (CUR) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
(DER) อัตราการหมุนของทรัพยสินรวม (TAT) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนราคาตอสวน
ของผูถือหุน (PER)อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ดีขึ้นของระดับความเสี่ยงทางการดําเนินงาน (DOL) และระดับ
ความเสี่ยงทางการเงิน (DFL) และเพื่อเปนแนวทางใหกับนักลงทุนตัดสินใจไดแมนยํามากยิ่งขึ้น กอนที่จะลงทุน
ในกลุมอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชวิธีการสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะหสถิติพหุตัวแปรวิเคราะห (Multiple Regression
Analysis)สรุป ผลการศึกษาไดวา อัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธตอความเสี่ยงทางการดําเนินงาน
(DOL) ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (CUR) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DER) อัตราการหมุน
ของทรัพยสินรวม (TAT) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (PER) และ
อัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธตอความเสี่ยงทางการเงิน (DFL) ไดแก อัตราการหมุนของทรัพยสินรวม
(TAT) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (PER)
คําสําคัญ : ความเสี่ยง, อัตราสวนทางการเงิน, ขนสงและโลจิสติกส, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Abstract
This research aims to study the relationship between risk and financial ratios of the
transportation and logistics industries listed on the Stock Exchange of Thailand. It is
beneficial for the operation of the transportation and logistics industry. The results of this
research can be used as a guide for improving financial ratios including Current Ratio (CUR),
Debt to Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover (TAT), Return on Equity (ROE), and Price to
Earnings Ratio (PER). This leads to better development of the Degree of Operational
Leverage (DOL) and the Degree of Financial Leverage (DFL) and to guide investors to make
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more precise decisions before investing in transportation and logistics industries listed on the
Stock Exchange of Thailand. Using descriptive statistics and multiple regression analysis. The
results of the study showed that financial ratios relating to the Degree of Operational
Leverage (DOL):Current Ratio (CUR), Debt to Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover (TAT),
Return on Equity (ROE), and Price to Earnings Ratio (PER), and relating to the Degree of
Financial Leverage (DFL): Total Asset Turnover (TAT), Return on Equity (ROE) and Price to
Earnings Ratio (PER).
Keywords: Risks, Financial Ratios, Transportation and Logistics, the Stock Exchange of Thailand
บทนํา
ในปจจุบันอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสมีความสําคัญเปนอยางมากในประเทศไทย เปน 1 ใน 10
อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีเมื่อปลายป 2558 ซึ่ง
เปนอุตสาหกรรมที่มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต แบงเปน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการตอ
ยอด (First S-Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เชนเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ที่มีการ
สนับสนุนและใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส ไดกลาวไวในยุทธศาสตรที่ 7 เรื่องการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส มุงเนนการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
รองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม
สนับ สนุนใหเ กิดการพัฒนาความเชื่อมโยง ในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยางเปนระบบ สงเสริมโครงขาย
เชื่อมโยงภายในประเทศ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการกํากับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ สร างความเปน
ธรรมการเขาถึงบริการพื้นฐานและการคุมครองผูบริโภคการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจใหกับประเทศ และการพัฒนาผูประกอบการสาขาโลจิสติกสและหนวยงานที่มีศักยภาพเพือ่ ขยายการ
ทําธุรกิจในตางประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)
ปจจัยเสี่ยงตอธุรกิจขนสงและโลจิสติกส ไดแก ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทย
และเศรษฐกิจโลกสงผลทําใหปริมาณการขนสงสินคาและบริการลดลง การแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นจากการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนผูประกอบการของไทยและการเขามาของผูประกอบการที่เปนบริษัทตางชาติรายใหญที่มี
ระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุน ฮองกงและจีน ตนทุนการประกอบธุรกิจมีแนวโนมปรับตัว
สูงขึ้น ทั้งราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและแนวโนมคาแรง สงผลตอตนทุนการใหบริการ โอกาสทางธุรกิจและกําไรของ
ผูประกอบการที่อาจไมเปนไปตามเปาหมาย (ศูนยวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก, 2561)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา นักวิจัยหลายทานยังใหความสนใจ และดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง
อัตราสวนทางการเงินมีความสัมพันธตอระดับความเสี่ยง (Edina Kulcsár, 2015) จากเหตุที่กลาวมาจึงเปน
เหตุจูงใจใหผูวิจัยสนใจศึกษา ความเสี่ยงและอัตราสวนทางการเงินของกลุมอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสที่
จดทะเบียนในตลาดหลั ก ทรัพยแหง ประเทศไทย โดยผูวิจั ยหวัง เปนอยางยิ่ง วาจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของกลุมอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพิจารณา
ปรับปรุงอัตราสวนทางการเงิน ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อั ตรา
การหมุนของทรัพยสินรวม อัตราผลตอบแทนผูถือหุน และอัตราสวนราคาตอสวนของผูถือหุน อันจะนําไปสู
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การพัฒ นาที่ดีขึ้นของระดับ ความเสี่ยงทางการดําเนินงานและระดับ ความเสี่ยงทางการเงิน และเพื่อเปน
แนวทางใหกับนักลงทุนตัดสินใจไดแมนยํามากยิ่งขึ้น กอนที่จะลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัม พันธระหวางความเสี่ยงและอัตราสวนทางการเงินของกลุม อุตสาหกรรมขนสง
และโลจิสติกสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การทบทวนวรรณกรรม
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2558) กลาวถึงแนวคิดการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน เปนแนวคิดที่
วิเ คราะห ปจ จั ยตางๆ ที่เ กี่ ยวของกับ ความเสี่ยงในการลงทุน อัตราผลตอบแทน และกํา หนดมูล คาของ
หลักทรัพย ซึ่งจะเปนการวิเคราะหตั้งแตเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อที่จะ
เปนประโยชนแกนักลงทุนและผูเกี่ยวของ ไดนําไปใชอยางเหมาะสมองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศ
ไทย (2560)ไดกลาวถึงความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับระบบของ
องคกร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนความเสี่ยงที่สงผล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจเชนความเสี่ยงตอการเกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและ
จําหนายเปนตนความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติดานการเงิน การลงทุนและระบบการบริ หารการเงิน เชน การจัดสรรงบประมาณไมเ หมาะสมตั้ง
งบประมาณผิดพลาด ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง เปนตนสุภาวะดี รอดออน (2550) กลาววาอัตราสวน
ทางการเงินเปนเครื่องมือที่ทําใหนักลงทุนสามารถเห็นภาพรวมของบริษัทวาสามารถแขงขันในอุตสาหกรรม
นั้นๆ ไดมากนอยเพียงใด และสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงินได โดยใชงบการเงินในอดีตที่ผานมาของ
บริษั ท เพื่อ ดูผ ลประกอบการยอนหลั ง และศึก ษาป จ จั ยตา งๆ เช น ความสามารถในการทํา กําไร และ
ความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม
ผูที่เคยศึกษาความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและอัตราสวนทางการเงินไดแก Edina Kulcsár (2015)
ศึกษาความสัม พันธระหวางความเสี่ยงกับอัตราความเสี่ยงทางการเงินในกรณีของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมของประเทศโรมาเนียการวิเ คราะหถดถอยแบบขั้นตอนเปนแบบที่เหมาะสมที่สุด และผลการ
ตรวจสอบความเสี่ยงและอัตราสวนทางการเงินมีความสัมพันธกัน LjiljanaLucic (2014) ศึกษาความตองการ
และความสําคัญในการวิเคราะหทางธุรกิจโดยอัตราสวนทางการเงินที่สงผลตอความเสี่ยงทางธุรกิจ สรุปไดวา
จากการพิจารณางบการเงินในการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน สามารถทราบถึงสภาพคลองความสามารถใน
การชําระหนี้การครอบคลุมประสิทธิภาพการใชประโยชน เพื่อความนาเชื่อถือของการใหสินเชื่อที่มีศักยภาพ
และทราบถึงความเสี่ยงในธุรกิจ
ขอบเขตการวิจัย
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลงบการเงิน ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2543 ถึงไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ.
2560 ของบริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในเว็บไซต http://setsmart.bu.ac.th รวม 5 บริษัท ไดแก
1. บริษัท เอเชียน มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน): ASIMAR
2. บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน): KWC
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3. บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน): RCL
4. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน): THAI
5. บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน): TSTE
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมอุตสาหกรรมขนสง และโลจิสติก สที่จ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีทั้งหมด 21 บริษัท กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมอุตสาหกรรม
ขนสงและโลจิสติกสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 5 บริษัท ใชขอมูลชวงไตรมาสที่
1 ป พ.ศ. 2543 ถึงไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 2560 เนื่องจากมีบางบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แหง
ประเทศไทยหลังจากป พ.ศ. 2543 และขอมูลในเว็บไซต http://setsmart.bu.ac.th ไมเพียงพอแกการศึกษา
จํานวน 16 บริษัท
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรตาม คือ ระดับความเสี่ยงทางการดําเนินงาน (Degree of Operating Leverage : DOL)
และระดับความเสี่ยงทางการเงิน (Degree of Financial Leverage : DFL) ของกลุมอุตสาหกรรมขนสงและ
โลจิสติกสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 5 บริษัท
ตัวแปรอิสระ คือ อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อัตราสวนหนี้สิน (D/E Ratio) อัตราการ
หมุนของทรัพยสินรวม (Total Asset Turnover) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return On Equity : ROE)
และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (Price to Earning Ratio : P/E Ratio)
3. ขอบเขตเวลา
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลงบการเงิน ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2543 ถึงไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ.
2560 ของบริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในเว็บไซต http://setsmart.bu.ac.th รวม 5 บริษัท
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและอัตราสวนทางการเงินของกลุมอุตสาหกรรม
ขนสงและโลจิสติกสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และเว็บไซต http://setsmart.bu.ac.th เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ขั้นตอนการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยรายงานผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) และใช
สถิติแบบพหุตัวแปร (Multivariate Statistics) ผูวิจัยจึงนําเสนอผลการวิเ คราะหขอมูลเปน 2ขั้นตอน
ตามลําดับ ไดแกผลการทดสอบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และผลการวิเคราะหสถิติสมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บ รวบรวมขอมูล ในครั้งนี้ผูวิจัยวางแผนเก็บ รวบรวมขอมูล แบบทุติยภูมิ โดยรวบรวมขอมูล
งบการเงินตั้ง แตไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2543 ถึง ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 2560 ของกลุม อุตสาหกรรมขนส ง
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และโลจิ ส ติ ก ส ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย จํ า นวน 5 บริ ษั ท ในเว็ บ ไซต
http://setsmart.bu.ac.th
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเชิงปริมาณใชการบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห
สถิติพหุตัวแปร ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคแตละขอแบงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การวิเ คราะหขอมูล ตัวแปรโดยสถิติเ ชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) ของกลุม
อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สถิติที่ใชเปนคาเฉลี่ยของ
ตัวแปร (Mean) คาสูงสุด (Maximize) คาต่ําสุด (Minimize) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
สวนที่ 2 การทดสอบความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและอัตราสวนทางการเงินของกลุมอุตสาหกรรม
ขนสงและโลจิสติกสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สถิติที่ใช คือ การวิเคราะหสถิติสมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
สรุปผลการทดสอบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แบงตามบริษัท ดังนี้
1. บริษัท เอเชียน มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน): ASIMAR
ระดับความเสี่ยงทางการดําเนินงาน (DOL) มีคาเฉลี่ย 11.526คาสูงสุด 115.330 คาต่ําสุด
0.156 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.861 และคาสังเกต 72 ระดับ ความเสี่ยงทางการเงิน (DFL) มี
คาเฉลี่ย 1.361 คาสูงสุด 11.217 คาต่ําสุด 0.00 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.503 และคาสังเกต 72
2. บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน): KWC
ระดับความเสี่ยงทางการดําเนินงาน (DOL) มีคาเฉลี่ย 37.015 คาสูงสุด 339.329 คาต่ําสุด
0.102 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 66.863 และคาสังเกต 72 ระดับความเสี่ยงทางการเงิน (DFL) มีคาเฉลี่ย
1.939 คาสูงสุด 11.260 คาต่ําสุด 0.251 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.350 และคาสังเกต 72
3. บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน): RCL
ระดับความเสี่ยงทางการดําเนินงาน (DOL) มีคาเฉลี่ย 22.741คาสูงสุด 105.712คาต่ําสุด
0.132 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 25.240และคาสังเกต 72 ระดับความเสี่ยงทางการเงิน (DFL) มีคาเฉลี่ย
1.322คาสูงสุด 10.998คาต่ําสุด 0.411 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.268 และคาสังเกต 72
4. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน): THAI
ระดับความเสี่ยงทางการดําเนินงาน (DOL) มีคาเฉลี่ย 97.391คาสูงสุด 1,601.959 คาต่ําสุด
0.119 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 288.190 และคาสังเกต 72 ระดับความเสี่ยงทางการเงิน (DFL) มีคาเฉลี่ย
1.562 คาสูงสุด 15.741 คาต่ําสุด 0.085 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.290และคาสังเกต 72
5. บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน): TSTE
ระดับความเสี่ยงทางการดําเนินงาน (DOL) มีคาเฉลี่ย 6.784 คาสูงสุด 145.881 คาต่ําสุด
0.067 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.929 และคาสังเกต 72 ระดับความเสี่ยงทางการเงิน (DFL) มีคาเฉลี่ย
2.936 คาสูงสุด 38.732 คาต่ําสุด 0.274 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.079 และคาสังเกต 72
สรุปผลการวิเคราะหสถิติสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบงตามบริษัท
ดังนี้
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1. บริษัท เอเชียน มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน): ASIMAR
- อัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธตอความเสี่ยงทางการดําเนินงานของบริษัท เอเชียน
มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) ไดแก อัตราการหมุนของทรัพยสินรวม (TAT) และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน
(ROE)
- อัตราสวนทางการเงินที่ไมมีความสัม พันธตอความเสี่ยงทางการดําเนิน งานของบริษัท
เอเชียน มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR) อัตราสวนหนี้สิน (DER) และ
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (PER)
- อัตราสวนทางการเงินที่ไมมีความสัมพันธตอความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท เอเชียน มา
รีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR) อัตราสวนหนี้สิน (DER) อัตราการหมุน
ของทรัพยสินรวม (TAT) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (PER)
2. บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน): KWC
- อัตราสวนทางการเงินที่ไมมีความสัม พันธตอความเสี่ย งทางการดําเนินงานของบริษัท
กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR) อัตราสวนหนี้สิน (DER) อัตราการหมุน
ของทรัพยสินรวม (TAT) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (PER)
- อัตราสวนทางการเงินที่ไมมีความสัมพันธตอความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท กรุงเทพ
โสภณ จํากัด (มหาชน) ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR) อัตราสวนหนี้สิน (DER) อัตราการหมุนของ
ทรัพยสินรวม (TAT) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (PER)
3. บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน): RCL
- อัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธตอความเสี่ยงทางการดําเนินงานของบริษัท อาร ซี
แอล จํากัด (มหาชน) ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR) อัตราสวนหนี้สิน (DER) และอัตราการหมุนของ
ทรัพยสินรวม (TAT)
- อัตราสวนทางการเงินที่ไมมีความสัมพันธตอความเสี่ยงทางการดําเนินงานของบริษัท อาร ซี
แอล จํากัด (มหาชน) ไดแก อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (PER)
- อัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธตอความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท อาร ซี แอล
จํากัด (มหาชน) ไดแก อัตราการหมุนของทรัพยสินรวม (TAT) และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE)
- อัตราสวนทางการเงินที่ไมมีความสัมพันธตอความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท อาร ซี แอล
จํากัด (มหาชน) ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR) อัตราสวนหนี้สิน (DER) และอัตราสวนราคาตอกําไร
สุทธิ (PER)
4. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน): THAI
- อัตราสวนทางการเงินที่ไมมีความสัมพันธตอความเสี่ยงทางการดําเนินงานของบริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR) อัตราสวนหนี้สิน (DER) อัตราการหมุนของ
ทรัพยสินรวม (TAT) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (PER)
- อัตราสวนทางการเงินที่ไมมีความสัมพันธตอความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน) ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR) อัตราสวนหนี้สิน (DER) อัตราการหมุนของทรัพยสิน
รวม (TAT) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (PER)
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5. บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน): TSTE
- อัตราสวนทางการเงินที่ไมมีความสัมพันธตอความเสี่ยงทางการดําเนินงานของบริษัท ไทยชู
การ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR) อัตราสวนหนี้สิน (DER) อัตราการหมุน
ของทรัพยสินรวม (TAT) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (PER)
- อัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธตอความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท ไทยชูการ เทอร
มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ไดแก อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (PER) และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE)
- อัตราสวนทางการเงินที่ไมมีความสัมพันธตอความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท ไทยชูการ
เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR) อัตราสวนหนี้สิน (DER) และอัตราการหมุน
ของทรัพยสินรวม (TAT)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและอัตราสวนทางการเงินของกลุมอุตสาหกรรมขนสง
และโลจิสติกสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยอัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธตอ
ความเสี่ยงทางการดําเนินงาน ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR) อัตราสวนหนี้สิน (DER) อัตราการหมุน
ของทรัพยสินรวม (TAT) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (PER) โดย
อัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความเสี่ยงทางการดําเนินงาน ไดแก อัตราสวนทุน
หมุนเวียน (CUR) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (PER) ถาอัตราสวน
ทางการเงินดังกลาวเพิ่มขึ้นจะทําใหความเสี่ยงทางการดําเนินงานเพิ่มขึ้นตาม ในทางตรงกันขามหากอัตราสวน
ทางการเงินดังกลาวลดลงจะทําใหความเสี่ยงทางการดําเนินงานลดลงตาม สวนอัตราสวนทางการเงินที่มี
ความสัมพันธในทิศตรงกันขามกับความเสี่ยงทางการดําเนินงาน ไดแก อัตราสวนหนี้สิน (DER) และอัตราการ
หมุนของทรัพยสินรวม (TAT) ถาอัตราสวนทางการเงินดังกลาวเพิ่มขึ้นจะทําใหความเสี่ยงทางการดําเนินงาน
ลดลง ในทางตรงกันขามหากอัตราสวนทางการเงินดังกลาวลดลงจะทําใหความเสี่ยงทางการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
และอัตราสวนทางการเงิน ที่มีความสัมพันธตอความเสี่ยงทางการเงิน ไดแก อัตราการหมุนของ
ทรัพยสินรวม (TAT) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (PER) โดยอัตราสวนที่
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ ความเสี่ยงทางการเงิน ไดแก อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และ
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (PER) โดยอัตราสวนทางการเงินดังกลาวเพิ่มขึ้น จะทําใหความเสี่ยงทางการเงิน
เพิ่มขึ้นตามไปดวย ในทางตรงกันขามหากอัตราสวนทางการเงินดังกลาวลดลง จะทําใหความเสี่ยงทางการเงิน
ลดลงตามไปดวย สวนอัตราสวนที่มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความเสี่ยงทางการเงิน ไดแก อัตรา
การหมุนของทรัพยสินรวม (TAT) โดยอัตราสวนทางการเงินดังกลาวเพิ่มขึ้น จะทําใหความเสี่ยงทางการเงิน
ลดลง ในทางตรงกันขามหากอัตราสวนทางการเงินดังกลาวลดลง จะทําใหความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้
1.1 นักลงทุนและกลุมอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สามารถนําอัตราสวนที่นํามาศึกษาไปใชประโยชนได โดยอัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธ
ตอความเสี่ยงทางการดําเนินงาน ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR) อัตราสวนหนี้สิน (DER) อัตราการหมุน
ของทรัพยสินรวม (TAT) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (PER) และ
อัตราสวนที่มีความสัมพันธตอความเสี่ยงทางการเงิน ไดแก อัตราการหมุนของทรัพยสินรวม (TAT) อัตรา
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ผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (PER)สามารถนํามาประกอบการวิเคราะหกอน
ตัดสินใจลงทุน หรือดําเนินแผนธุรกิจตอไปได
2.ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 จากการศึกษาความสัม พันธระหวางความเสี่ยงและอัตราสวนทางการเงินของกลุม
อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 5 บริษัท จาก 21
บริษัท โดยขอมูลที่ใชในการศึกษา คือขอมูลในงบการเงิน อยูในชวงตั้งแต ชวงไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2543 ถึง
ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 2560ซึ่ง แนวทางการวิเคราะหชุดขอมูลมีความยุงยาก เนื่องจากแตละบริษัทในกลุม
อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส มีการขนสงที่ตางประเภทกัน ไดแก ธุรกิจการบิน ธุรกิจขนสงทางเรือ ธุรกิจ
ทาอากาศยาน เปนตน ซึ่งทําใหชุดขอมูลที่นํามาวิเคราะหเกิดแนวโนมที่แตกตางกัน จึงยากที่จะวิเคราะหให
ชัดเจน ประกอบกับเหตุผลดานความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ทําใหมีผลกระทบตออัตราสวนทาง
การเงินและความเสี่ยง แตไมสามารถหาขอมูลวาแทจริงเปนอยางไรมายืนยันได
หากกลุมอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการจัด
หมวดหมู และใหขอมูลดานตางๆ ที่มีม าตรฐานเดียวกัน สามารถจําแนกไดชัดเจนก็จะทําใหการวิเคราะห
แนวโนมตางๆ มีความแมนยํามากขึ้น
2.2จากการศึกษาใชตัวแปรอิสระ คืออัตราสวนทางการเงิน ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน
(Current Ratio) อัตราสวนหนี้สิน (D/E Ratio) อัตราการหมุนของทรัพยสินรวม (Total Asset Turnover)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (Price to Earning Ratio)
มีขอมูล ที่ไมส อดคลองกัน จนทําใหก ารวิเ คราะหมีความไมชัดเจน จึง ควรเพิ่ม หรือเปลี่ยนตัวแปรที่ใชใน
การศึกษา อาจทําใหการวิเคราะหแนวโนมตางๆ มีความแมนยํามากขึ้น
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