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การศึ กษาครั้ งนี้ มีวั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อ ศึ กษาความสั ม พั น ธระหว? า งอั ต ราส? ว นทางการเงิ น กั บ ราคา
หลั ก ทรั พ ยของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ยแห? ง ประเทศไทย SET100 กลุ? ม อุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพยและก?อสรIาง เปJนการศึกษาวิจัยแบบบรรยายโดยการใชIสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห
การถดถอยพหุเก็บรวบรวมขIอมูลทุติยภูมิจากรายงานงบการเงิน ระหว?างปM 2559-2561 ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแห?งประเทศไทย SET100 กลุ?มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและก?อสรIางจํานวน 22
บริษัท ขIอมูลที่ใชIในการศึกษาจํานวน 66ขIอมูล
ผลการศึ กษา พบว?า (1) อั ต ราการหมุ นเวี ย นของสิ น ทรั พยรวมมี ความสั มพั นธเชิ งบวกกั บ ราคา
หลั ก ทรั พ ยของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ยแห? ง ประเทศไทย SET100 กลุ? ม อุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพยและก?อสรIาง และ (2) อัตราส?วนหนี้สินรวมต?อส?วนของผูIถือหุIน มีความสัมพันธเชิงลบกับราคา
หลั ก ทรั พ ยของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ยแห? ง ประเทศไทย SET100 กลุ? ม อุ ต สาหกรรม
อสั งหาริมทรั พยและก? อสรI า งขIอเสนอแนะจากการศึกษา บริ ษัทควรใหI ความสํ า คัญ กั บ การบริ ห ารจั ด การ
สินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินใหIเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหIไดIผลตอบแทนอย?างคุIมคIานั้นจะส?งผลต?อราคา
หลักทรัพยของบริษัทอย?างยั่งยืน
คําสําคัญ: อัตราส?วนทางการเงินราคาหลักทรัพยอสังหาริมทรัพย
Abstract
This study purpose to study the relationship between financial ratios and securities
prices of listed companies in the Stock Exchange of Thailand SET100:The Property and
Construction Industry group.Is a descriptive research study by using descriptive statistics and
multiple regression analysis Collecting secondary data from the financial statements
between 2016-2018 total22 companies listed in the Stock Exchange of Thailand, SET100, real
estate and construction industry, data used in the study total66 data.
The results showed that (1) the turnover rate of total assets Has a positive
relationship with the securities prices of listed companies in the Stock Exchange of Thailand
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SET100: Property and Construction Industry Groups and (2) Total Debt to Equity There is a
negative relationship with the securities prices of listed companies in the Stock Exchange of
Thailand SET 100:Property and Construction Industry groups. Suggestions from studies the
company should have priority to the management of current assets and liabilities for
maximum benefitto get a good return on investment and will affect the securities price
sustainably.
Keywords: financial ratio, stock price, real estate
บทนํา
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและก?อสรIาง เปJนธุรกิจขนาดใหญ?ที่มีความสําคัญกับวงจรเศรษฐกิจ
ของประเทศมาก เปJน อุตสาหกรรมหลักตI น ๆ ที่ภ าครั ฐใหI ความสนใจและมีการออกนโยบายการพั ฒนาที่
ชัดเจนมากที่สุด อุตสาหกรรมหนึ่ ง ซึ่งส?งผลใหIอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพยและก?อสรIางขยายตัวขึ้น อย?า ง
รวดเร็วการขยายตัวเพิ่มขึ้นหรือถดถอยของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและก?อสรIางนี้จะกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศอย?างมาก เพราะมีการพึ่งพาทั้งปkจจัยการผลิตจากหลายสาขาธุรกิจ ทั้งทางเรื่องของการจIางงาน
รวมทั้งการเงินการธนาคาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและก?อสรIางจะตIองอาศัยเงินลงทุ นสูงมาก ผลกระทบที่
เกี่ยวขIองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยและก?อสรIาง ส?วนใหญ?จะอยู?ในเรื่องของเงินลงทุนและดอกเบี้ย โดยในปMพ.ศ.
2549 อุตสาหกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไดIรับผลกระทบอย?างต?อเนื่องจากปkจจัยหลาย ๆ ดIาน ไม?ว?าจะเปJน
ในเรื่องของการเมือง ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ราคาของค?าวัสดุอุปกรณสูงขึ้นและการปรับขึ้นของดอกเบี้ย ทําใหI
ตIนทุนของธุรกิจนี้สูงขึ้นเปJนอย?างมาก ดังนั้นจากวิกฤตการนี้ จึงไดIเกิดปkญหา Subprime ในช?วงปM พ.ศ.2549–
พ.ศ. 2550 ทางรัฐบาลตIองออกมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุIนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยในปM พ.ศ. 2551 และ
จากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ?ของภาครัฐเพิ่มขึ้น เช?น ลงทุนในโครงการดําเนินงานของโครงการรถไฟฟpา
และการลงทุนในเรื่องของโครงสรIางพื้นฐานที่สําคัญอื่น ๆ ที่เปJนปkจจัยในเชิงบวก ช?วยกระตุIนรายไดI และ
ผลักดันธุรกิจอสังหาริมทรัพยและก?อสรIางใหIสามารถเดินหนIาต?อไปไดI นอกจากยังมีการลงทุนจากต?างประเทศ
ที่เพิ่มมากขึ้นผูIป ระกอบการธุรกิ จอสังหาริมทรั พยรายใหญ? ๆ ในตลาดจะยังคงเปJนรายเดิม ๆ ซึ่งยังเปJน ที่
น?าสนใจของนักลงทุนต?างประเทศ สําหรับธุรกิจที่กําลังเติบโตและตIองการเงินทุนสนับสนุนตลาดทุนถือเปJน
ช?องทางสําคัญในการระดมทุนที่จะเขIามารองรับธุรกิจที่กําลังเติบโตเหล?านี้ (สุมาลี รามนัฏ, 2561) ในปM 2562
ตลาดอสังหาริมทรัพยของไทยตIองเตรียมความพรIอมเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอีกหลายประการดIวยกัน
ทั้งมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู?อาศัยที่เขIมงวดมากขึ้น รวมถึงผังเมืองใหม?ของกรุงเทพมหานคร และภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรIางฉบับใหม?ที่คาดว?าจะประกาศใชIในปM 2563 โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดIชัดคาดว?า
จะเกิ ด ขึ้ น ในทํ า เลที่ เ ปJ น จุ ด เชื่ อมต? อของเสI น ทางรถไฟฟp า ตลาดอสั งหาริ มทรั พยที่ อยู? อาศั ย ปM 2562 มี การ
คาดการณว?าแนวโนIมเศรษฐกิจโลกจะมีการชะลอตัวอย?างแน?นอน โดยส?วนใหญ?ในครึ่งปMแรกผูIประกอบการจะ
เนIนระบายโครงการเก?าใหIไดIมากที่สุด และจะไปเนIนเปtดตัวโครงการใหม?ไดIในครึ่งปMหลัง 2562 โดยภาพรวม
แลIวมองว?าเศรษฐกิจไทยในปM 2562 ยังอยู?ในลักษณะอ?อนไหวต?อปkจจัยภายนอกที่จะเขIามามีผลกระทบไดI
ไดIแก?มาตรการต?างๆ ที่จะออกมากีดกันทางการคIาของสหรัฐฯและจีน สงครามทางการการคIาวิกฤตเศรษฐกิจ
ตลาดเกิดใหม?และดอกเบี้ยสหรัฐฯที่เปJนขาขึ้น ซึ่งจะมีผลต?อการลงทุนกับเศรษฐกิจในบIานเราเช?นกัน ดังนั้น
การลงทุนในประเทศตIองมีความระมัดระวัง นักลงทุนจะมีตIองสภาพคล?องที่ดี (Chutawon U, 2019)
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ตลาดทุนเปJนแหล?งระดมทุนสําคัญ สําหรับธุรกิจขนาดใหญ?และธุรกิจขนาดกลางที่มีทุนจดทะเบียน
ตั้งแต?50 ลIานบาทขึ้นไป ตลาดหลักทรัพยแห?งประเทศไทยจัดทํา ดัชนีราคา SET50Index และ ดัชนีราคา
SET100Index เพื่อเปJนดัชนีราคาหุIนที่ใชIแสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุIนสามัญ 50 และ 100 ตัว
ที่มีมูลค?าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคล?องสูงอย?างสม่ําเสมอ และมี
สัดส?วนผูIถือหุIนรายย?อยผ?านเกณฑที่กําหนด กลุ?มธุรกิจอสังหาริมทรัพยและก?อสรIางที่ไดIจัดอันอับอยู?ในดัชนี
ราคาSET100 Index ยังคงเปJนที่น?าสนใจของนักลงทุนทั้งในประเทศ และต?างประเทศจากการที่ตลาด
หลักทรัพยแห?งประเทศไทย ไดIกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปtดเผยสารสนเทศ และการ
ปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนการเปtดเผยขIอมูลอย?างเพียงพอและทันเวลา เพื่อความโปร?งใสและเปJน
ธรรมต?อการลงทุน ทั้งงบการเงินก?อนสอบทานและก?อนตรวจสอบ งบการเงินรายไตรมาสงบการเงินประจําปMที่
ผ?านการตรวจสอบจากผูIสอบบัญชีแบบแสดงรายการขIอมูลประจําปM (แบบ 56-1) และรายงานประจําปMนัก
ลงทุนจะใชIประโยชนจากขIอมูลทางบัญชีในการตัดสินใจลงทุน โดยใชIอัตราส?วนทางการเงินเปJนเครื่องมือสําคัญ
ในการวิเคราะหผลการดําเนินงานของกิจการ เนื่องดIวยกลุ?มบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดIานอสังหาริมทรัพยและ
ก?อสรIางเปJนที่สนใจของนักลงทุน การศึกษาผลกระทบ อัตราส?วนทางการเงิน ที่มีผลต?อราคาหลักทรัพย ของ
บริษัทในกลุ?มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและก?อสรIาง ในตลาดหลักทรัพย SET100เพื่อเปJนขIอมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน เพื่อเปJนขIอมูลใหIผูIบริหารประกอบการวิเคราะหงบการเงินเพื่อสะทIอนถึงผลการ
ดําเนินงาน และผลกําไรที่แทIจริงของกิจการ สามารถวัดผลประกอบการของบริษัทไดIแม?นยํามากขึ้น เพื่อเปJน
เครื่องมือที่ช?วยส?งสัญญาณใหIผูIบริหารปรับแผนการดําเนินธุรกิจและเตือนภัยทางการเงินใหIกับนักลงทุนจาก
ความเปJนมาและความสําคัญของปkญหาดังกล?าวขIางตIน จึงเปJนสาเหตุจูงใจใหIผูIศึกษาสนใจศึกษาความสัมพันธ
ระหว?างอัตราส?วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห?งประเทศไทย
SET100 กลุ?มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและก?อสรIาง(ตลาดหลักทรัพยแห?งประเทศไทย, 2562)
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหว?างอัตราส?วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแห?งประเทศไทย SET100 กลุ?มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและก?อสรIาง
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดIานประชากร
ประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห?งประเทศไทย SET100
กลุ?มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและก?อสรIางใชIวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อใหI
เหมาะสมกับวัตถุประสงคงานวิจัย บริษัทที่เปJนกลุ?มตัวอย?างตIองมีคุณสมบัติครบถIวนตามเกณฑที่กําหนดไวI คือ
จากบริษัทที่มีการนําส?งงบการเงินครบทุกปMในช?วง พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 และเปJนบริษัทที่มีขIอมูลสําหรับใชIใน
การวิ เคราะหครบถI วนไดI ประชากรเปp าหมายที่ มีคุ ณสมบั ติ ครบถI วน จํ านวน 22 บริ ษัท และมี ขIอมู ลที่ ใชI ใน
การศึกษาทั้งสิ้น 66 ขIอมูล
2. ขอบเขตดIานตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ อัตราส?วนทางการเงิน ประกอบดIวย (1) อัตรา
ผลตอบแทนต?อส?วนของผูIถือหุIน (Return on equity)(2) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total
assets turnover) (3) อัตราส?วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) (4)อัตราส?วนราคาตลาดต?อกําไรต?อหุIน
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(P/E ratio) (5)อัตราส?วนราคาตลาดต?อราคาตามบัญชี (P/BV) (6)อัตราส?วนหนี้สินรวมต?อส?วนของผูIถือหุIน
(Debt to equity ratio) (7)อัตราผลตอบแทนจากเงินปkนผล (Dividend yield)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ราคาหลักทรัพย (Stock Prices)
3. ขอบเขตดIานระยะเวลาที่ศึกษา
การศึกษานี้ใชIขIอมูลจากงบการเงินประจําปMในช?วงเวลาเดียวกันคือ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
ในช?วงระหว?างปM พ.ศ.2559 – 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
1. แบบแผนของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เปJนการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive Research) โดยนําขIอมูลทุติยภูมิจาก
งบการเงินมาทําการวิเคราะหเพื่อวัดความสัมพันธของอัตราส?วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย
2. ประชากรและกลุ?มตัวอย?าง
ประชากรที่ ทํา การศึ กษาในครั้งนี้ คือ บริ ษัทจดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรั พยแห? งประเทศไทย
SET100 กลุ?มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและก?อสรIางใชIวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)
จากบริษัทที่มีการนําส?งงบการเงินครบทุกปMในช?วง พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 และเปJนบริษัทที่มีขIอมูลสําหรับใชIใน
การวิเคราะหครบถIวนไดIประชากรเปpาหมายที่มีคุณสมบัติครบถIวน จํานวน 22 บริษัท
3. เครื่องมือวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชI ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ชI แ บบบั น ทึ ก ขI อ มู ล โดยการเก็ บ รวบรวมขI อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
จากงบการเงินแลIวนํามาวิเคราะหอัตราส?วนทางการเงิน และราคาหลักทรัพย รวบรวมขIอมูลจากสรุปขIอมูล
หลักทรัพยของบริษัทที่ซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแห?งประเทศไทย ตั้งแต?ปM พ.ศ.2559 – 2561 โดย
ทําการคํานวณค?าตัวแปรดังนี้
4.การเก็บรวบรวมขIอมูล
เก็บรวบรวมขIอมูลในงบการเงิน /ผลประกอบการ และราคาหลักทรัพยของแต?ล ะบริษัท จาก
แบบรายงาน 56-1 ซึ่งไดIจากแหล?งขIอมูลของตลาดหลักทรัพยแห?งประเทศไทย SET100 กลุ?มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยและก?อสรIาง ระหว?า งปM พ.ศ.2559 – 2561โดยเก็บจากฐานขIอมูลออนไลนของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(www.sec.or.th)
5.การวิเคราะหขIอมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปJนการวิเคราะหขIอมูลขั้นตIน มีวัตถุประสงคเพื่อ
อธิบายใหIทราบลักษณะทั่วไปของตัวแปรที่เก็บรวบรวมไดI โดยนําเสนอขIอมูล ค?าสูงสุด (Maximum) ค?าต่ําสุด
(Minimum) ค?าเฉลี่ย (Mean) และส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปJนการสรุปถึงลักษณะของประชากรโดยใชIขIอมูล
ตัวอย?าง ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ใชIการทดสอบความสัมพันธระหว?างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเพื่อใหIถูกตIอง
และเหมาะสมกับการนําไปวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยการตรวจสอบ
ขIอมูลของตัวแปรอิสระตIองไม?มีความสัมพันธกันโดยใชIค?าสถิติ Multi Collinearityวัดขนาดของความรุนแรง
ของค?า Mulit Collinearity โดยใชIค?าสถิติ Variance Inflation Factors (VIF) ซึ่งค?าที่ไดIไม?ควรเกิน 5 เพราะ
ถIามีค?ามากกว?า แสดงว?าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเองการตรวจสอบความสัมพันธระหว?างตัวแปรอิสระว?า
มีความสัมพันธกัน โดยใชIสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
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Coefficient) และหาผลกระทบของตัวแปรดIวยวิธีวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression
Analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขIอมูลทั่วไป
การวิ เ คราะหสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาเกี่ ย วกั บ อั ต ราส? ว นทางการเงิ น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยแห?งประเทศไทย SET100 กลุ?มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและก?อสรIางจํานวน66 ตัวอย?างดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาเกี่ยวกับอัตราส?วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แห?งประเทศไทย SET100 กลุ?มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและก?อสรIาง
อัตราสวนทางการเงิน

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

อัตราผลตอบแทนต?อส?วนของผูIถือหุIน (Return on equity)

-0.66

0.49

0.09

0.15

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม(Total assets turnover)

0.04

1.04

0.40

0.23

อัตราส?วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)

0.13

49.96

3.36

6.88

อัตราส?วนราคาตลาดต?อกําไรต?อหุนI (P/E ratio)

-237.73

183.26

11.43

51.71

อัตราส?วนราคาตลาดต?อราคาตามบัญชี (P/BV)

0.57

6.75

1.82

1.11

อัตราส?วนหนีส้ ินรวมต?อส?วนของผูถI ือหุIน (Debt to equity ratio)

0.03

5.91

1.61

1.34

อัตราผลตอบแทนจากเงินปkนผล (Dividend yield)

0.00

0.10

0.01

0.02

ราคาหลักทรัพย (Stock Prices)

0.03

496.00

33.47

97.84

จากตารางที่ 1 พบว?า อั ต ราผลตอบแทนต? อส? ว นของผูI ถือหุI นของบริษัทจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยแห?งประเทศไทย กลุ?มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและก?อสรIางโดยเฉลี่ยแลIวอยู?ที่รIอยละ 9 มีอัตรา
ผลตอบแทนต?อส?วนของผูIถือหุIน ต่ําสุดอยู?ที่รIอยละ -66 และมีอัตราผลตอบแทนต?อส?วนของผูIถือหุIนสูงสุดอยู?ที่
รIอยละ 49 โดยมีส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท?ากับ 0.15อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมโดยเฉลี่ยแลIวอยู?ที่
0.40 เท? า มีอัต ราการหมุ นเวีย นของสิ นทรั พยรวม ต่ํ าสุ ดอยู?ที่ 0.04 เท?า และมี อัต ราการหมุ นเวี ยนของ
สินทรัพยรวมสูงสุดอยู?ที่ 1.04 เท?าโดยมีส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท?ากับ 0.23อัตราส?วนเงินทุนหมุนเวียนโดย
เฉลี่ ยแลI วอยู? ที่ 3.360 เท? า มี อัตราส?ว นเงิ น ทุน หมุน เวี ยน ต่ํา สุ ดอยู? ที่ 0.13 เท? า และมี อัตราส?ว นเงิ น ทุ น
หมุนเวียนสูงสุดอยู?ที่ 49.96 เท?าโดยมีส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท?ากับ 6.88อัตราส?วนราคาตลาดต?อกําไรต?อหุIน
โดยเฉลี่ยแลIวอยู?ที่ 11.43 เท?า มีอัตราส?วนราคาตลาดต?อกําไรต?อหุIน ต่ําสุดอยู?ที่ -237.73 เท?า และมีอัตราส?วน
ราคาตลาดต?อกําไรต?อหุIนสูงสุดอยู?ที่ 183.26 เท?าโดยมีส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท?ากับ 51.71อัตราส?วนราคา
ตลาดต?อราคาตามบัญชีโดยเฉลี่ยแลIวอยู?ที่ 1.82 เท?า มีอัตราส?วนราคาตลาดต?อราคาตามบัญชี ต่ําสุดอยู?ที่ 0.57
เท?า และมีอัตราส?วนราคาตลาดต?อราคาตามบัญชีสูงสุดอยู?ที่ 6.75 เท?าโดยมีส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท?ากับ
1.11อัตราส?วนหนี้สินรวมต?อส?วนของผูIถือหุIนโดยเฉลี่ยแลIวอยู?ที่ 1.61 เท?า มีอัตราส?วนหนี้สินรวมต?อส?วนของผูI
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ถือหุIน ต่ําสุดอยู?ที่ 0.03 เท?า และมีอัตราส?วนหนี้สินรวมต?อส?วนของผูIถือหุIน สูงสุดอยู?ที่ 5.91 เท?าโดยมีส?วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท? า กั บ 1.34อั ต ราผลตอบแทนจากเงิ น ปk น ผลโดยเฉลี่ ย แลI ว อยู? ที่ รI อ ยละ 1 มี อั ต รา
ผลตอบแทนจากเงินปkนผล ต่ําสุดอยู?ที่รIอยละ 0 และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปkนผล สูงสุดอยู?ที่รIอยละ 10
โดยมีส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท?ากับ 0.02ราคาหลักทรัพยโดยเฉลี่ยแลIวอยู?ที่ 33.47 บาท มีราคาหลักทรัพย
ต่ําสุดอยู?ที่ 0.03 บาท และมีราคาหลักทรัพยสูงสุดอยู?ที่ 496 บาทโดยมีส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท?ากับ 97.84
ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา
ผูIศึกษาใชIการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน
ตามแบบจําลองการทดสอบสมมติฐานสมการที่1ซึ่งการวิเคราะหการถดถอยพหุเปJนการทดสอบความสัมพันธ
ระหว?างตัวแปรในกรณีที่มีตัวแปรอิสระมากกว?า1ตัวแปรและตัวแปรตาม 1 ตัวแปร
แบบจําลองสมการการทดสอบสมมติฐานสมการที่ 1
STP =β + β (ROE) + β (TAT) + β (CRR) + β (PER) + β (PBV) + β (DER) + β (DVY)+

e

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุ ของความสัมพันธระหว?างอัตราส?วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย
ตัวแปร
อัตราผลตอบแทนต?อส?วนของผูIถือหุIน
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม
อัตราส?วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส?วนราคาตลาดต?อกําไรต?อหุIน
อัตราส?วนราคาตลาดต?อราคาตามบัญชี
อัตราส?วนหนี้สินรวมต?อส?วนของผูIถือหุIน
อัตราผลตอบแทนจากเงินปkนผล

b
-7.199
231.739
-4.199
.027
10.249
-23.685
115.316

หมายเหตุ: n = 66, R2 = 0.320, F = 3.901, Sig = 0.002
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Standardized
Coefficients
-0.011
0.552
-0.295
0.014
0.117
-0.324
0.025

t- value

p

-0.085
3.800
-2.152
0.129
0.937
-2.241
0.186

0.932
0.000*
0.036
0.898
0.353
0.029*
0.853

STP = -26.603 - 7.199(ROE) + 231.739(TAT) - 4.199(CRR) + .027(PER) + 10.249(PBV) - 23.685(DER) +
115.316(DVY)

จากตารางที่ 2ผลการวิเคราะหพบว?า R2 มีค?าเท?ากับ 0.320 หมายถึง ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถ
อธิบายการใชIงานไดI 32.00% จากแบบจําลองการทดสอบสมมติฐานพบว?า สมมติฐานที่ H2 และ H6 ไดIรับ
การสนับสนุนทางสถิติอย?างมีนัยสําคัญ (Sig < 0.05) ส?วนสมมติฐานที่ H1, H3, H4, H5 และ H7 ไม?มี
นัยสําคัญ (Sig > 0.05) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว?าอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีความสัมพันธ
เชิ งบวกต? อราคาหลั กทรั พย ส? ว นอั ตราส? ว นหนี้สิ น รวมต? อส?ว นของผูI ถือหุIน มีความสัมพัน ธเชิ งลบต?อราคา
หลักทรัพย
สรุปผลการวิจัย
การวิ เ คราะหสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาเกี่ ย วกั บ อั ต ราส? ว นทางการเงิ น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยแห?งประเทศไทย SET100 กลุ?มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและก?อสรIาง กลุ?มตัวอย?างที่ใชIใน
การศึกษาครั้งนี้จํานวนทั้งสิ้น 66 ตัวอย?าง โดยมีค?าเฉลี่ยของอัตราส?วนทางการเงิน ดังนี้ (1) อัตราผลตอบแทน
ต?อส?วนของผูIถือหุIน โดยเฉลี่ยแลIวอยู?ที่รIอยละ 9 (2) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม โดยเฉลี่ยแลIวอยู?ที่
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0.40 เท?า (3) อัตราส?วนเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉลี่ยแลIวอยู?ที่ 3.360 เท?า (4) อัตราส?วนราคาตลาดต?อกําไรต?อ
หุIนโดยเฉลี่ยแลIวอยู?ที่ 11.43 เท?า (5) อัตราส?วนราคาตลาดต?อราคาตามบัญชีโดยเฉลี่ยแลIวอยู?ที่ 1.82 เท?า (6)
อัตราส?วนหนี้สินรวมต?อส?วนของผูIถือหุIนโดยเฉลี่ยแลIวอยู?ที่ 1.61 เท?า และ (7) อัตราผลตอบแทนจากเงินปkนผล
โดยเฉลี่ยแลIวอยู?ที่รIอยละ 1
อภิปรายผลการวิจัย
การทดสอบความสัมพันธระหว?างอัตราส?วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแห?งประเทศไทย SET100 กลุ?มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและก?อสรIางผลการศึกษาในครั้ง
นี้พบว?า อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total assets turnover) มีความสัมพันธเชิงบวกกับราคา
หลักทรัพย อัตราส?วนหนี้สินรวมต?อส?วนของผูIถือหุIน (Debt to equity ratio) มีความสัมพันธเชิงลบกับราคา
หลักทรัพยซึ่งสอดคลIองกับ มณีรัตน ใจรักสันติสุข (2560) พบว?า อัตราส?วนการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมนี้
ใชIวัดสภาพคล?อง โดยคํานวณจากสินทรัพยหมุนเวียนหักดIวยหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งส?วนใหญ?ใชIเปJนพื้นฐานใน
การวิเคราะหปkญหาทางการเงินของธุรกิจที่พิจารณาจากผลต?างระหว?างสินทรัพยหมุนเวียนที่เปJนแหล?งเงินทุน
ระยะสั้นและหนี้สินหมุนเวียน ในส?วนอัตราส?วนหนี้สินรวมต?อส?วนของผูIถือหุIน เปJนอัตราส?วนที่ใชIวิเคราะห
สะทIอนถึงความเสี่ยงไดIดี และแสดงโครงสรIางเงินทุนของกิจการว?าสินทรัพยของกิจการมาจากการกูIยืม หรือมา
จากทุนของกิจการ ถIาอัตราส?วนนี้สูงมีโอกาสที่กิจการจะไม?สามารถชําระดอกเบี้ยไดIสูงตามไปดIวย เนื่องจาก
หนี้สินที่มากทําใหIกิจการมีภาระผูกพันที่ตIองชําระดอกเบี้ยทุกงวดไม?ว?ากิจการนั้นจะกําไรหรือขาดทุน ซึ่งต?าง
จากส?วนของผูIถือหุIนที่หากกิจการขาดทุนอาจจะพิจารณาไม?จ?ายเงินปkนผลก็ไดI จึงมีความสัมพันธกับราคา
หลักทรัพยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในขณะที่อัตราผลตอบแทนต?อส?วนของผูIถือหุIน (Return on equity) อัตราส?วน
เงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) อัตราส?วนราคาตลาดต?อกําไรต?อหุIน (P/E ratio)อัตราส?วนราคาตลาดต?อ
ราคาตามบัญชี (P/BV)และอัตราผลตอบแทนจากเงินปkนผล (Dividend yield)ไม?มีความสัมพันธกับราคา
หลักทรัพย ซึ่งสอดคลIองกับ สินี ภาคยอุฬาร (2558) พบว?า อัตราผลตอบแทนต?อส?วนของผูIถือหุIนใชIวิเคราะห
เพื่อวัดผลตอบแทนต?อส?วนของผูIถือหุIนที่สะทIอนถึงความสามารถในการบริหารงานเพื่อก?อใหIเกิดผลตอบแทน
แก? ผูI ถื อ หุI น สั ณ ฑพงศ คล? อ งวี ร ะชั ย (2557) พบว? า อั ต ราส? ว นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นซึ่ ง เปJ น อั ต ราส? ว นที่ ใ ชI วั ด
ความสามารถในการแปลงสินทรัพยหมุนเวียนใหIกลายเปJนเงินสดไดIอย?างเพียงพอและทันต?อการชําระหนี้ระยะ
สั้นของกิจการ ซึ่งเปJนอัตราส?วนที่แสดงถึงสภาพคล?องของกิจการ แสดงใหIเห็นว?าธุรกิจมีเงินสดหรือสินทรัพย
ระยะสั้นเพียงพอที่สามารถเปลี่ยนเปJนเงินสดไดIอย?างเพียงพอ และอัตราส?วนราคาตลาดต?อราคาตามบัญชี เปJน
อัตราส?วนที่เกี่ยวขIองกับการเปลี่ยนแปลงของความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นกับการลงทุนอริญรดา ชนะคIา (2560) พบว?า
อัตราส?วนราคาตลาดต?อกําไรต?อหุIนเปJนอัตราส?วนที่ใชIวัดแนวโนIมหรือประสิทธิภาพในการทํากําไรของกิจการ
และเปJ นอัตราส?วนที่แสดงถึงอัตราการเติบโตของกิจการ ที่สะทI อนใหIเ ห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานระยะยาวของกิจการอริษา สุรัสโม (2554) พบว?า อัตราผลตอบแทนจากเงินปkนผล เปJนอัตราส?วนที่
ใชIวิเคราะหผลตอบแทนว?าหากลงทุนซื้อหุIน ณ ระดับราคาตลาดปkจจุบัน จะมีโอกาสไดIรับเงินปkนผลมากนIอย
เพียงใด แต?อย?างไรก็ตามจะตIองเลือกและพิจารณาใหIดีว?าหุIนปkนผลไหนที่มีการจ?ายปkนผลสม่ําเสมอหรือไม?แต?
ไม?มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ข+อเสนอแนะ
1.ผูI ส นใจลงทุ น ในหลั กทรั พยสามารถนํ า ขI อมู ล จากการศึ กษาในครั้ งนี้ ไปช? ว ยพิ จ ารณาเลื อ ก
อัตราส?วนทางการเงินที่เหมาะสม และประเมินสถานภาพของบริษัทเกี่ยวกับปkญหาดIานการเงินที่อาจเกิดขึ้นใน
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อนาคต สามารถใชIวางแผนในการดําเนินงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน หรือหากผูIลงทุนสนใจ
ลงทุนในหลักทรั พยกลุ?มอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพยแห?งประเทศไทย ที่มีปkจจั ยแวดลIอมใกลI เคียงกันก็ยังคง
สามารถนําขIอมูลการศึกษาในครั้งนี้ไปช?วยประกอบการตัดสินใจลงทุนไดIดIวยเช?นกัน
2.สํา หรั บบริ ษัทเมื่อผลจากการวิ เคราะหอัต ราส?ว นทางการเงิน ซึ่งเปJน ตัว ชี้วัด ออกมาตามผล
การศึกษา บริษัทควรตระหนักและใหIความสําคัญกับรายการต?าง ๆ ในงบการเงิน ที่มีตัวชี้วัดส?งผลต?อราคา
หลักทรัพย เพื่อบริษัทจะไดIเติบโตอย?างยั่งยืน และใชIเปJนแนวทางการควบคุม กํากับดูแลความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากภาวะลIมเหลวทางการเงินในอนาคตไดI
3.ควรทําการวิจัยแนวเดียวกันนี้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห?งประเทศไทยในกลุ?ม
อุตสาหกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากลักษณะเฉพาะของกลุ?มธุรกิจอาจส?งผลต?อผลการศึกษาที่แตกต?างกัน
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