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บทคัดยอ
การศึ ก ษานี้ มี วั ตถุ ป ระสงคเ พื่อสรา งแบบจํา ลองทางการเงิน ที่ส ามารถใช ใ นการ
แบงแยกกิจการที่ลมเหลวทางการเงินออกจากกิจการที่ดําเนินงานตามปกติ สําหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมหมวดกอสราง ดวยวิธีการวิเคราะหจําแนกประเภท โดยการเก็บรวบรวมขอมูล
งบการเงินของกิจการที่ลมเหลวทางการเงินและกิจการที่ดําเนินงานตามปกติ ในชวงป พ.ศ. 25412542 ที่มีขนาดสินทรัพยใกลเคียงกัน จํานวน 30 ราย จากนั้นนําขอมูลงบการเงินของแตละกิจการ
มาคํ า นวณหาอั ต ราส ว นทางการเงิ น เพื่ อ นํ า ไปสร า งเป น แบบจํ า ลองทางการเงิ น ด ว ยวิ ธี ก าร
วิเคราะหจําแนกประเภท
ผลการวิเคราะหปรากฎวา แบบจําลองที่ไดจากวิธีการเคราะหดวยเทคนิคการจําแนก
ประเภทประกอบดวยอัตราสวนทางการเงินจํานวน 5 อัตราสวน คือ 1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเร็ว
2) อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดจากการขาย 3) อัตราสวนสินทรัพยไมหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
4) อัตราสวนสินคาคงเหลือตอรายไดจากการขาย และ 5) อัตราสวนรายไดจากการขายตอ
สินทรัพยหมุนเวียน ทั้งนี้อัตราสวนทางการเงินแตละอัตราสวน มีอิทธิพลตอคะแนนจําแนกประเภท
ที่ไมเทากัน ดังนั้นในการพยากรณวากิจการจะลมเหลวทางการเงินหรือไมนั้น จึงจําเปนที่จะตอง
พิจารณาอัตราสวนทั้ง 5 อัตราสวนไปพรอมกัน มิสามารถแยกพิจารณาได
ความสามารถในการพยากรณ ข องแบบจํ า ลองที่ ถู ก สร า งขึ้น สามารถพยากรณ
โอกาสที่กิจการกอสรางจะลมเหลวทางการเงินไดถูกตองรอยละ 78.9 โดยทดสอบกับชุดขอมูลที่
มิไดนํามาใชในการสรางแบบจําลอง

(2)

Abstract
The objective of this study is to make a financial model that can separate
distress firms from healthy firms for Small and Medium Enterprises (SMEs) in
construction sector with Discriminant Analysis. Methodology is collecting 30 financial
reports of the distress firm and the healthy firm whose total assets are the same from
year 1998 - 1999, manipulating financial report data to obtain financial ratios and
analyzing financial ratios with Discriminant Analysis in order to make financial model.
The analysis result shows that the financial model obtained from
Discriminant Analysis is comprised of 5 components namely 1)Current Ratio 2)Net profit
to Sale 3)Non-current assets to Total assets 4)Inventory to Sale 5)Sale to Current assets.
Due to the fact that each ratio unequally influences the discriminant score, it is
necessary to use the five financial ratios for financial distress prediction, any of the five
ratios should be not used alone.
When using the model to analyze financial report data other than those that
firms were used in making the model to find probability of financial distress, percentage
of accuracy of the forecast is 78.9.

(3)
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ธุรกิจกอสรางถือวามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยเปนอยางมากเนื่องดวย
เหตุผล 3 ประการดังตอไปนี้
1. ธุรกิจกอสรางชวยอํานวยความสะดวกใหแกภาครัฐ โดยการเปนผูที่ดําเนินการ
กอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน โดยภาครัฐจะ
เปนผูที่ริเริ่มโครงการตางๆที่ภาครัฐเห็นวามีความสําคัญ ซึ่งโครงการเหลานี้จะชวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ผูซึ่งถือวาเปนแหลงรายไดของภาครัฐ
2. ธุรกิจกอสรางชวยภาคเอกชนในการจัดสรางสิ่งปลูกสรางที่จําเปนตอการดําเนิน
ธุรกิจ เชน อาคารสํา นักงาน โรงงาน และสาธารณูปโภคอื่นๆที่จําเปนต อการดําเนินธุ รกิจ ซึ่ง
ภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต จะดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ มิ ไ ด เ ลยหาก
ปราศจากซึ่งสิ่งปลูกสรางที่เปนที่รองรับแรงงานและเครื่องจักรสําหรับการผลิต
3. ธุรกิจกอสรางชวยอํานวยความสะดวกใหแกภาคประชาชน กลาวคือแทนที่ผูที่
ตองการสิ่งปลูกสรางเพื่อการอยูอาศัยจะตองดําเนินการตางๆดวยตนเอง บุคคลเหลานี้ก็สามารถ
วาจางกิจการที่มีความเชี่ยวชาญในการกอสรางชวยดําเนินงานแทนให ซึ่งทําใหผูที่มีความตองการ
ที่อยู อาศั ยสามารถประหยัดเวลาและไดรับสิ่ง ปลูก สร างที่มี ความมั่ นคงแข็ง แรงตรงตามหลัก
วิศวกรรม
จะเห็นไดวาธุรกิจกอสรางนั้นมีความสําคัญตอทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน นอกจากนี้แลวเมื่อพิจารณาผลิตภัณฑมวลรวมที่เกิดจากภาคการกอสราง
พบวามีการเติบโตอยางตอเนื่องโดยในป 2550 มีมูลคา 249,263ลานบาท ป 2551 มีมูลคา
260,717 ลานบาท ป 2552 มีมูลคา 244,089 ลานบาท ป 2553 มีมูลคา 269,273 ลานบาท และ
มีแนวโนมวาจะมีการเติบโตอยางตอเนื่องจากการใชจายของทั้งภาครัฐผานทางโครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ และภาคเอกชนจากการขยายกําลังการผลิต
เมื่อทําการวิเคราะหลงไปในรายละเอียดของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศที่เกิดขึ้น
จากภาคการกอสรางพบวาในสวนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้นกอใหเกิดผลิตภัณฑ
มวลรวมป 2553 เปนมูลคา 222,488.8 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 82.62 ของมูลคา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น จากภาคการก อ สร า ง และถ า พิ จ ารณาในแง ข องจํ า นวน
วิสาหกิจพบวาจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในหมวดธุรกิจกอสรางในป 2550 มี
1

2
จํานวน 69,886ราย จากจํานวนผูประกอบการทั้งสิ้น 69,940 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.92 ของ
จํานวนวิสาหกิจทั้งหมดในหมวดกอสรางสวนที่ผูประกอบการจํานวน 54ราย เปนวิสาหกิจขนาด
ใหญหรือคิดเปนรอยละ 0.08(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม,2552)
ดังนั้นจะเห็นวาประโยชนที่ไดจากธุรกิจกอสรางนั้นมีอยูดวยกันสองระดับคือ ผลตอ
การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานที่ จํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตลอดจนการประกอบธุ ร กิ จ ของ
ภาคเอกชน และผลในรูปแบบของการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีเครื่องมือที่จะชวยเตือนภัยใหแกผูวาจาง เจาของ
กิจการ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนไดเสียตางๆ ทราบถึงความเปนไปไดที่กิจการกอสรางจะ
ลมละลาย เพื่อที่บุคคลเหลานี้จะไดหาทางปองกันและแกไข อันจะชวยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
หากกิจการกอสรางประสบกับภาวะลมละลายขึ้นจริง
1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของอัตราสวนทางการเงินที่สามารถใชในการบงบอกถึง
โอกาสในการเกิดภาวะลมละลายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหมวดกอสรางดวย
เทคนิคการวิเคราะหจาํ แนกกลุม (Discriminant Analysis)
2. เพื่อเสนอแบบจําลองทางการเงินที่สามารถใชพยากรณโอกาสทีว่ ิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมหมวดกอสรางจะประสบกับภาวะลมละลาย
3. เพื่อทดสอบความถูกตองของแบบจําลองที่สรางขึน้ จากเทคนิคการวิเคราะห
จําแนกกลุม (Discriminant Analysis)
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1. การศึกษานี้ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลจากงบการเงินของบริษัทจํากัดที่ดําเนินงาน
อยูในธุรกิจกอสรางตามการจัดหมวดหมูโดยกระทรวงพาณิชย
2. ชวงระยะเวลาของงบการเงินที่ใชในการศึกษาแบงออกเปนสองชวงดังนี้
ก. งบการเงินในชวงปพ.ศ. 2541-2542 เปนขอมูลสําหรับสรางแบบจําลอง
ทางการเงิน
ข. งบการเงิ น ในป พ .ศ. 2543
ถู ก ใช เ ป น ข อ มู ล เพื่ อ ทํ า การทดสอบ
ความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองทางการเงิน
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3. แหลงขอมูลสําหรับใชในการศึกษาคือ ฐานขอมูล Corpus ซึ่งใหบริการโดยบริษัท
บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน)
4. วิธีการทางสถิติที่ใชในการสรางโมเดลทางการเงินคือ เทคนิคการวิเคราะหจําแนก
กลุม (Discriminant Analysis)
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึ ง ป จจั ย (อั ต ราส ว นทางการเงิน )ที่ส ามารถใช ใ นการพยากรณ โ อกาสที่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหมวดกอสรางจะประสบภาวะลมละลาย
2. ผูที่มีสวนไดเสียกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหมวดกอสราง เชน เจาของ
กิจการ ผูรับเหมาชวง ผูวาจาง เปนตน สามารถนําแบบจําลองทางการเงินไปใชในการพยากรณ
โอกาสที่กิจการจะประสบปญหาทางการเงินจนถึงภาวะลมละลายซึ่งจะทําใหผูมีสวนไดเสียหาทาง
ปองกันและแกไขกอนที่กิจการจะลมละลาย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับความลมเหลวทางการเงิน
การใหคาํ นิยามของคําวา ความลมเหลวทางธุรกิจ นั้นมีผูใหคาํ นิยามไวหลากหลาย
อันเปนผลสืบเนื่องมาจากความพยายามที่จ ะอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้นกับกิจการวาเปน ความ
ลมเหลวทางธุรกิจ อยางไรก็ดีถงึ แมจะมีคาํ นิยามที่หลากหลาย แตกส็ ามารถสรุปออกมาดวยกัน
เปน 4 ลักษณะดังนี้(Altman,1993)
1. ความลมเหลว (Failure) หมายถึง การที่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนบวก
ดวยสวนชดเชยความเสี่ยงแลว ต่ํากวาอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนในธุรกิจที่มีลักษณะ
คลายกัน หรือ การที่รายไดจากการดําเนินกิจการต่ํากวาตนทุนที่เสียไป หรือผลตอบแทนจากการ
ลงทุนต่ํากวาตนทุนทางการเงิน อยางไรก็ดีถงึ แมวากิจการจะประสบกับความลมเหลวดังกลาวแต
ความลมเหลวดังกลาวก็เปนความลมเหลวในมุมมองของความลมเหลวทางเศรษฐกิจ (Economic
Failure) เทานั้น แตเมื่อใดก็ตามที่กจิ การไมสามารถจายชําระภาระผูกพัน ไดเมื่อถึงกําหนดชําระ
ตามที่เจาหนี้รองขอ เหตุการณนี้จะถูกจัดวาเปนความลมเหลวทางกฎหมาย (Legal Failure)
2. การไมส ามารถชําระหนี้สินไดเพียงพอ (Insolvency) หมายถึง การที่กจิ การไม
สามารถชําระหนี้สินหมุนเวียนไดเมื่อครบกําหนด ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงภาวะการขาดสภาพคลอ ง
ของกิจการ อยางไรก็ดภี าวะดังกลาวมักเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ แตก็สามารถเปนสาเหตุ
นําไปสูการประกาศลมละลายของกิจการในที่สุด นอกจากความหมายขางตนแลว Insolvency ยัง
หมายรวมถึงภาวะที่กจิ การมีหนี้สินสูงกวามูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยทั้งหมดดวย
3. การผิดนัด (Default) หมายถึงการที่กจิ การซึ่งเปน ลูกหนี้ละเมิดขอ กําหนดตาม
สัญญาที่ไดตกลงไวกับเจา หนี้ เชน อัตราสวนหนี้สินตอ ทุนสูงกวาที่กําหนด เปน ตน หรือการที่
กิจการลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้สินเมื่อถึงกําหนดชําระตามสัญญา
4. การลมละลาย (Bankruptcy) หมายถึง ภาวะที่กจิ การมีมูลคาสุทธิตดิ ลบ หรือ
การที่กจิ การลมละลายตามกฎหมายลม ละลาย ทั้งในรูปแบบของการยื่นคํารอ งเพื่อ ขอเขา สู
กระบวนการชําระบัญชีหรือในรูปแบบของการเขาสูกระบวนการฟนฟูกจิ การ
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สาเหตุของความลมเหลว
สาเหตุที่กจิ การประสบกับภาวะลมเหลวนั้นมีดว ยกันหลายสาเหตุ ซึ่งอาจแบงไดเปน
สองสาเหตุห ลัก ไดแ ก สาเหตุอัน เกิดจากปจ จัย ภายในองคก รคือ การบริห ารจัด การที่ไมมี
ประสิทธิภาพทั้งดานกระบวนการผลิตและดานการเงิน การขาดผูจัดการที่มีความรูความชํานาญ
การขยายกิจ การมากเกินความพอดี การทุจ ริตภายในองคกร สวนปจจัยภายนอกไดแก ภาวะ
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ตกต่ํา สถานการณภัยธรรมชาติ การเปลี่ย นแปลงนโยบายของ
ภาครัฐบาล เปนตน
แนวคิดเกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัย
สภาวิช าชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับที่ 570 เรื่องการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง เพื่อใชเปนแนวทางในการหาหลักฐานสนับ สนุนวา กิจการจะสามารถดําเนินงาน
อยา งตอ เนื่อ งไดห รือ ไม เนื้อ หาในมาตรฐานฉบับ ดัง กลา วไดย กตัว อยา งถึง เหตุก ารณห รือ
สถานการณที่อาจทําใหเกิดความสงสัยไดวากิจการจะไมสามารถดําเนินงานอยางตอเนื่องได โดย
แบงประเภทของเหตุการณเปน 3 ประเภทดังนี้
1. เหตุการณที่เกี่ยวของกับดานการเงินเชน
- การที่หนี้สินสูงกวาสินทรัพย หรือการที่หนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพย
หมุนเวียน
- การใชเ งิน กูยมื ระยะสั้น จํา นวนมากเพื่อ ไปลงทุน ในสิน ทรัพ ยที่ใ ห
ผลตอบแทนในระยะยาว
- เจาหนี้และผูใหกมู ีแนวโนมที่จะยกเลิกความชวยเหลือทางการเงิน
- อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญซึ่งแสดงถึงปญหาทางการเงินที่รุนแรง
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานติดลบ
- ผลขาดทุนจากการดําเนินงานเปนจํานวนมาก
- กิจการไมสามารถชําระหนี้แกเจาหนี้ไดตามกําหนดระยะเวลา
- กิจการไมสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู
2. เหตุการณที่เกี่ยวของกับดานการดําเนินงานเชน
- ผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดดําเนินงาน
- การสูญเสียผูบริหารที่สําคัญโดยไมมีผูอื่นมาแทน
- ปญหาดานแรงงาน
- การขาดแคลนแหลงวัตถุดบิ ที่สําคัญ
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3. เหตุการณอื่นที่เกี่ยวของเชน
- การไมปฏิบัตติ ามขอกําหนดเกี่ยวกับทุนหรือขอกําหนดทางกฎหมายอื่น
- กิจการอยูในระหวางการถูกฟองรองหรือถูกดําเนิน การตามกฎหมาย ซึ่ง
ถา กิจ การแพค ดีค วาม กิจ การคาดวา จะไมส ามารถปฎิบตั ติ ามขอ
เรียกรองใหชดเชยความเสียหายได
- การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายของรัฐที่สงผลทางลบตอกิจการ
- ประกันภัยของกิจการไมครอบคลุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
อยางไรก็ดถี ึงแมวาทางสภาวิชาชีพบัญชีจะไดมีการออกมาตรฐานฉบับนี้มาเพื่อ เปน
แนวปฎิบตั ิในการประเมิน วากิจ การจะสามารถดํา เนิน งานไดอ ยางตอ เนื่อ งหรือไม แตในการ
พิจารณาวากิจ การจะดําเนินงานไดอยางตอเนื่อ งหรือ ไมกย็ งั จําเปนตอ งใชวิจารณญาณของผู
ประเมินเปนสําคัญ เนื่องจากไมมีมาตรวัดที่ชัดเจน ซึ่งทําใหผลการประเมินของแตละบุคคลยอมมี
โอกาสที่จะแตกตางกันได
อีกวิธีการหนึ่งที่ไดรับความนิยมมากขึ้น คือ ตัวแบบจําลองพยากรณความลมเหลว
ทางการเงิน ซึ่งตัวแบบจําลองถูกสรางขึ้นวิธีการทางสถิติ วิธีการนี้เปนการนําขอมู ลของกิจการที่
ประสบความลมเหลวทางการเงินและกิจการที่ไมประสบความลมเหลวทางการเงินมาเปรียบเทียบ
กัน และใชวิธีการทางสถิติในการ วิเ คราะหห าปจจัยที่จะสามารถบงชี้ถึง กิจ การที่ลมเหลวทาง
การเงินได จากนั้นทําการสรางแบบจําลองขึ้น ซึ่งแบบจําลองที่ไดนี้สามารถนําไปใชเ ปน เครื่องมือ
สํา หรับ ชว ยในการพยากรณกจิ การ อื่น ๆ วา จะมีโอกาสมากนอยเพียงใดที่จ ะประสบกับ ความ
ลมเหลวทางการเงิน
ตัวอยางของตัวแบบพยากรณที่ไดรับการพัฒนาขึ้นและเปน ที่ยอมรับจนถึงปจ จุบนั
ไดแก ตัวแบบที่พัฒนาโดย Altman ดังนี้
Altman Z-score 5 Factorsเปนตัวแบบที่พฒ
ั นาขึ้นในป 1968(Altman,1968)โดยใช
อัตราสวนทางการเงินในการพยากรณ ดังนี้
Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5
X1 = อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
X2 = อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
X3 = อัตราสวนกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดตอ สินทรัพยรวม
X4 = อัตราสวนมูลคาตลาดของสวนของผูถอื หุนตอหนี้สินรวม
X5 = อัตราสวนรายไดจากการขายตอสินทรัพยรวม
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การแปลผลของคะแนน Z ที่ไดจากตัวแบบพยากรณ
Z > 2.99
กิจการมีโอกาสนอยมากที่จะลมละลาย (Safe zones)
1.81 < Z < 2.99 กิจการมีโอกาสที่จะลมละลายหรือไมก็ได(Grey Zones)
Z < 1.81
กิจการมีโอกาสสูงมากที่จะลมละลาย(Distress Zones)
สําหรับ ตัว แบบพยากรณขา งตน นี้เ หมาะสําหรับ กิจ การที่เ ปน บริษัท จดทะเบีย น
เนื่อ งจากตัวแปรลําดับ ที่ 4 จําเปนตอ งใชขอ มูล ราคาตลาดข องหุน ของกิจ การ ณ วัน ที่ทําการ
ประเมิน เพื่อหามูลคาตลาดของสวนของผูถอื หุน
สวนกิจการที่เปนบริษัทจํากัด ผูประเมินสามารถเลือ กใชสมการ Altman Z-score 4
Factorsซึ่งพัฒนาขึ้นในป 1993(Altman,1993) ในการประเมินโอกาสที่กจิ การจะลมลายได
Altman Z-score 4 Factors
Z = 6.567X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4
X1 = อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
X2 = อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
X3 = อัตราสวนกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดตอ สินทรัพยรวม
X4 = อัตราสวนมูลคาตามบัญชีของสวนของผูถอื หุนตอหนี้สินรวม
การแปลผลของคะแนน Z ที่ไดจากตัวแบบพยากรณ
Z > 2.6
กิจการมีโอกาสนอยมากที่จะลมละลาย (Safe zones)
1.1 < Z < 2.6 กิจการมีโอกาสที่จะลมละลายหรือไมก็ได(Grey Zones)
Z < 1.1
กิจการมีโอกาสสูงมากที่จะลมละลาย(Distress Zones)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การพยากรณโอกาสที่กิจการจะลมเหลวไดรับความสนใจมาตั้งแตในปชวงป 1960
โดยงานวิจัยชิ้น แรกที่ไดรับ การยอมรับ อยางแพรห ลายวามีสวนสําคัญใหงานวิจัยดานนี้มีการ
เติบโตคืองานวิจัยของ Beaver
Beaver (1966) ตอ งการศึกษาวาอัตราสวนทางการเงิน ใดมีค วามสัมพันธหรือ มี
โอกาสที่จะใชพยากรณวากิจการจะลมละลาย วิธีการศึกษาของ Beaver ทําโดยการเก็บขอมูลงบ
การเงินของบริษัทที่ลมละลายยอนหลัง 5 ป นับจากปที่กิจการลมละลาย และเก็บรวมรวบขอ มูล
งบการเงิน บริษัท ที่ไมลมละลาย เพื่อ ที่จ ะใชใ นการเปรีย บเทียบ โดยวิธีก ารเลือ กบริษัท ที่ไ ม
ลมละลายจะกระทําโดยการเปรียบเทียบประเภทของอุตสาหกรรมและขนาดของสิน ทรัพยของ
บริษัทที่ลมละลายและบริษัทที่ไมลมละลาย Beaver พบวาอัตราสวนทางการเงินที่สามารถจําแนก
บริษัทที่ลมละลายออกจากบริษัทที่ไมลมละลายไดมีจํานวน 6 อัตราสวนจากจํานวนอัตราที่ใชใน
การศึกษาทั้งหมด 30 อัตราสวน ไดแก
1. อัตราสวนกระแสเงินสดตอหนี้สินรวม (Cash Flow / Total Debts)
2. อัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม (Net Income / Total Assets)
3. อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (Total Debt / Total Assets)
4. อัตราสว นเงินทุน หมุน เวียนสุทธิตอ สิน ทรัพยร วม (Working Capital / Total
Assets)
5. อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio)
6. ระยะเวลาของการไมไดรับสินเชื่อ (No Credit Interval)
อยางไรก็ดี Beaver ไดสรุปวา อัตราสวนกระแสเงินสดตอหนี้สินรวม (Cash Flow /
Total Debts) เปนอัตราสวนที่ใชในการพยากรณหรือแบงแยกบริษัทที่ลมละลายออกจากบริษัทที่
ไมลมละลายไดดีที่สุด
Altman (1968) ไดนําวิธีการวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Ananlysis) มา
ใชในการสรางแบบจําลองทางการเงินเพื่อใชในการพยากรณความลมเหลวทางการเงิน โดยเลือก
กลุมตัวอยา งเปน บริษัท ที่ลมเหลวทางการเงิน จํานวน 33 บริษัท และบริษัทที่ไมลมเหล วทาง
การเงินที่อยูในอุตสาหกรรมและขนาดสินทรัพยใกลเคียงกับบริษัท ที่ลมเหลวทางการเงินจํานวน
33 บริษัท จากนั้นทําการเก็บขอมูล อัตราสวนทางการเงินจํานวน 22 อัตราสวนจากงบการเงิน
ลวงหนา 1 ปกอนปที่ลมเหลวทางการเงินเพื่อนํามาสรางแบบจําลอง ซึ่งแบบจําลองที่ไดจ ากการ
สรางดวยเทคนิควิเคราะหจําแนกประเภทเปนดังนี้
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Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5
X1 = อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
X2 = อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
X3 = อัตราสวนกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดตอ สินทรัพยรวม
X4 = อัตราสวนมูลคาตลาดของสวนของผูถอื หุนตอหนี้สินรวม
X5 = อัตราสวนรายไดจากการขายตอสินทรัพยรวม
เมื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองในการพยากรณความลมเหลวทาง
การเงิน ลวงหนา 1 ป ปรากฎวาสามารถทํานายไดถูกตองรอ ยละ 95 และความถูกตองในการ
พยากรณโดยใชขอมูลทางการเงินลวงหนา 2 ป ปรากฎวาทํานายไดถูกตอ งรอยละ 72 และถาใช
ขอมูลทางการเงินลวงหนา 3 ปความถูกตองในการพยากรณจะลดลงเหลือรอยละ 48 จะเห็นไดวา
ยิ่งใชขอ มูล ลวงหนา ในการพยากรณยาวนานมากขึ้น ความถูกตอ งในการพยากรณกจ็ ะลดลง
ตามลําดับ
Ariel and Marcela (2007) ไดทําการศึกษาขอมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ของประเทศอารเจนติน าในชวงป 1991 – 1998 เพื่อสรางแบบจําลองสําหรับใชพยากรณความ
ลมเหลวทางการเงิน ของบริษัท จดทะเบียนของประเทศอารเจนตินาโดยเฉพาะดวยเทคนิคการ
วิเ คราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis) โดยการเลือ กกลุมตัว อยา งเปน บริษัท จด
ทะเบียนที่ลมละลายจํานวน 11 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนที่ไมลมละลายจํานวน 11 บริษัท
สวนตัวแปรที่ใชทําการศึกษาคือ อัตราสวนทางการเงินจํานวน 13 อัตราสวน ซึ่งเปนอัตราสวนที่
งานวิจัยหลายชิ้นอางวามีประสิทธิภาพในการพยากรณความลมเหลวทางการเงิน
Ariel and Marcela เลือกสรางแบบจําลองออกมาในสองรูปแบบดังนี้คอื
1) แบบจําลองที่ใชอัตราสวนทางการเงินจํานวน 13 อัตราสวนซึ่งจะไดสมการดังนี้
Ad = -9.43L1 – 117.05L2 + 0.36L3 – 7.85R1 – 4.85R2 – 8.36R3 – 1.98R4 +
92.18R5 – 0.83S1 + 142S2 +301S3 – 17.61S4 – 0.38S5 – 156.23
2) แบบจําลองที่ใชเทคนิคการเลือ กอยางมีลําดับขั้น (Stepwise Method) ในการ
เลือกตัวแปรสําหรับประกอบเปนสมการ ซึ่งจะไดสมการดังนี้
Ad = 15.06R5 + 16.11S3 – 4.14
นิยามตัวแปร
R1 = อัตราสวนกําไรสุทธิตอ รายไดจากการขายสุทธิ
R2 = อัตราสวนกําไรสุทธิตอ สินทรัพยรวม
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R3 = อัตราสวนกําไรสุทธิตอ สวนของผูถอื หุน
R4 = อัตราสวนสินทรัพยสุทธิตอรายไดสุทธิ
R5 = อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอรายไดจากการขายสุทธิ
L1 = อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน
L2 = อัตราสวนผลรวมของเงินสด เงิน ลงทุนชั่วคราว และลูกหนี้การคาตอ
หนี้สินหมุนเวียน
L3 = อัตราสวนรายไดจากการขายสุทธิตอเงินลงทุนหมุนเวียนสุทธิ
S1 = อัตราสวนสินทรัพยรวมตอหนี้สินรวม
S2 = อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสินทรัพยรวม
S3 = อัตราสวนสวนของผูถือหุนตอสินทรัพยรวม
S4 = อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอกําไรกอนภาษีเงินไดและดอกเบี้ยจาย
S5 = อัตราสวนกําไรสะสมตอสวนของผูถือหุน
ผลการทดสอบความถูกตองในการพยากรณโดยใชขอมูลที่นํามาสรางสมการ พบวา
สมการทั้งสองสามารถพยากรณไดถกู ตองรอยละ 100 เมื่อใชขอมูลยอนหลัง 1 ป และถาใชขอ มูล
ยอ นหลัง 2 ป ความสามารถในการพยากรณจะลดลงโดยตัวแบบที่มีอัตราสวน 13 ตัวแปรจะ
พยากรณไดถูกตองรอยละ 90.9 สวนตัวแบบที่มีอัตราแปร 2 ตัวแปร จะพยากรณไดถกู ตองรอยละ
81.8 และถาใชขอมูลยอนหลังเพิ่มมากขึ้นความถูกตองในการพยากรณของตัวแบบทั้งสองก็จ ะ
ลดลงไปเรื่อยๆ
Adnan and Humayon (2006) ไดทําการศึกษางานวิจัยเชิงวิชาการจํานวน 89
งานวิจัย จากแหลงขอมูล 180 แหลง พบวาเทคนิคที่ถูกนํามาใชในงานวิจัยเกี่ยวกับการพยากรณ
ภาวะความลมละลายของกิจ การมีดวยกันหลากหลายเทคนิค แตเทคนิคที่ไดรับความนิยมมาก
ที่สุดเปนเทคนิคการวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis) รอยละ 30.3 ของกลุม
ตัวอยางรองลงมาเปน Logit Model รอยละ 21.3 ของกลุมตัวอยาง นอกจากนี้ยังพบอีกวา เมื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของงานวิจัยที่ถกู สรางดวยเทคนิคที่แตกตางกันแลว
ปรากฎวา เทคนิค การวิเ คราะหจํา แนกประเภทถูก จัด ใหเ ปน เทคนิค ที่มีป ระสิท ธิภ าพเชิง
เปรียบเทียบที่ดที ี่สุด และเปนเทคนิคที่กอ ใหเกิดความผิดพลาดประเภทที่ 1(Type I error) อยูใน
ระดับที่ยอมรับไดคืออยูที่ประมาณรอยละ 15
ตัวอยางของงานวิจัยในประเทศไทยที่เ กี่ยวขอ งกับ แบบจําลองทางการเงิน เพื่อ
พยากรณความลมเหลวทางการเงินไดแก งานวิจัยของวรรณพร ทองในธรรมและคณะ (2546) ได
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ศึกษาอัตราสวนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงป
พ.ศ.2540 – 2545 จํานวนทั้งสิ้น 64 บริษัท แบงเปน กลุมที่หนึ่ง บริษัทที่ลมเหลวทางการเงิน
จํานวน 31 บริษัท และกลุมที่สองเปนบริษัทที่ไมไดลมเหลวทางการเงิน จํานวน 33 บริษัท (วิธีการ
คัดเลือกบริษัทเขากลุมที่สอง จะใชวิธีการเลือกบริษัทที่มีขนาดของสินทรัพยใกลเคียงกับบริษัทที่
ลมเหลวทางการเงินและอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทที่ลมเหลวทางการเงิน)และใชเทคนิค
วิเคราะหจําแนกประเภทในการสรางสมการจําแนกความแตกตางระหวางกลุมทั้งสอง ซึ่งสมการที่
ไดจากวิเคราะหคอื
D*Healthy = -1.1 + 0.86X1 + 1.234X2
D*Bankruptcy = -2.78 +2.12X1 – 0.673X2
โดย
D* คือ คะแนนจําแนกเพื่อใชในการจัดบริษัทตางๆเขาสูกลุมใดกลุมหนึ่งซึ่งถาคะแนน
ที่ไดจากสมการ D*Healthyมากกวาคะแนนที่ไดจากสมการ D*Bankruptcy บริษัทที่ถกู ทําการทดสอบก็จะ
ถูกจัดกลุมหรือคาดการณวามีโอกาสนอยที่จ ะลมละลาย แตถา คะแนนของ D*Bankruptcy มากกวา
D*Healthy ก็จะแปลผลในทางกลับกัน
X1คือ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
X2คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอหนี้สินรวม
ผลการศึกษาปรากฎวาความถูกตองจากการใชสมการดังกลาวในการจําแนกบริษัท
ใหความถูกตองรอยละ 84.4 ในการทดสอบกับกลุมตัวอยางที่นํามาใชในการสรางสมการ และถา
ใชขอ มูลลวงหนา 2 ปและ 3 ปกอ นการประสบภาวะลมเหลวทางการเงินความถูกตองในการ
พยากรณจะเหลือรอยละ 81.2 และ 67.2 ตามลําดับ จะเห็นไดวาความถูกตองในการพยากรณจ ะ
ลดลงเรื่อยๆ
ปานรดา พิล าศรี (2553) ไดทําการศึกษาการใชขอมูล ทางการบัญชีในชวงป พ.ศ.
2546 – 2553 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ยกเวนบริษัทในกลุม
สถาบันการเงินและกลุมประกันภัย) เพื่อสรางแบบจําลองทางการเงินสําหรับพยากรณภาวะความ
ลมเหลวทางการเงินดวยเทคนิค การวิเคราะหแบบจําแนกประเภท (Discriminant Ananlysis) โดย
เลือ กกลุมตัวอยางบริษั ทที่ลมเหลวทางการเงินเปนบริษัท ที่อ ยูในหมวดฟนฟูกจิ การจํานวน 19
บริษัท และกลุมตัวอยางบริษัทที่ไมลมเหลวทางการเงินจํานวน 57 บริษัทจากการเปรียบเทียบ
ประเภทของอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพยของบริษัท ที่ลมเหลวทางการเงินกับบริษัทที่ไม
ลมเหลวทางการเงิน
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ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่สามารถใชจําแนกบริษัทที่ลมละลายออกจากบริษัทที่ไม
ลมละลายมีดว ยกัน 4 ตัวแปร(จากจํานวนตัวแปรที่ใชในการศึกษาทั้งหมดจํานวน 21 ตัวแปร) คือ
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดตอ หนี้สินรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพย
รวม อัตราสวนรายไดตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย สวนผล
การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองในการพยากรณลวงหนา 1 ป โดยใชขอ มูลที่ใชในการ
สรา งแบบจํา ลองพบวา สามารถจํา แนกกลุมไดถูกตอ งรอ ยละ 97.4 และประสิท ธิภาพในการ
พยากรณจะลดลงเมื่อใชขอมูลทางการบัญชีลวงหนา 2 ป
งานวิจัยสวนใหญที่เกี่ยวของกับการสรางแบบจําลองทางการเงินเพื่อพยากรณความ
ลมเหลวทางการเงินในประเทศไทย สวนใหญจะศึกษาโดยใชขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องดวยความงายในการเขาถึงไดของขอมูล แตกม็ ีงานวิจัยบางงานที่
ศึกษาขอมูลของกิจการที่มิไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน เชน กัญญาลักษณ ณ รังษี (2548) ได
ทําการศึกษาอัตราสวนทางการเงินจํานวน 74 อัตราสวนของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม
ในชว งป พ.ศ.2542-2544 เพื่อ สรา งแบบสํา หรับ พยากรณค วามลม เหลวทางการเงิน ดว ยวิธี
วิเคราะหความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) โดยกลุมตัวอยางเปนวิสาหกิจที่
ลมเหลวทางการเงิน จํานวน 321 ราย และวิสาหกิจ ที่ไมลมเหลวทางการเงิน จํานวน 350 ราย
(เลือกกลุมตัวอยางจากการสุมโดยการกําหนดโควตา ) แบบจําลองที่ไดจากการวิเคราะหความ
ถดถอยโลจิสติคคือ
นิยามตัวแปร
= โอกาสที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะลมเหลวทางการเงิน
Pi
e
= exponential function (e≈ 2.71828)
InventCA = อัตราสวนสินคาคงคลังตอสินทรัพยหมุนเวียน
ETA
= อัตราสวนสวนของเจาของตอสินทรัพยรวม
SaleTA = อัตราสวนรายไดจากการขายหรือบริการตอสินทรัพยรวม
CLTA
= อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
RETA
= อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
EBITDACL = อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและรายการ
ตัดจําหนายตอหนี้สินหมุนเวียน
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ผลการทดสอบความแมนยําของแบบจําลองดังกลาวในการพยากรณความลมเหลว
ทางการเงินลวงหนา 1 ป มีความถูกตองในการพยากรณรอยละ 71.82 และจะมีความถูกตอง
ลดลงเมื่อใชขอมูลทางการเงินลวงหนา 2 ปในการพยากรณความลมเหลวทางการเงิน

บทที่ 3
ระเบียบวิธวี จิ ัย
งานวิจยั นี้มงุ ศึกษาถึงปจจัยที่สามารถใชในการบงชีห้ รือแบงแยกกิจการรับเหมา
กอสรางที่ลมเหลวทางการเงินออกจากกิจการที่ดําเนินงานปกติ และนําปจจัยดังกลาวมาสรางเปน
แบบจําลองทางการเงินโดยใชวิธีการวิเคราะหจําแนกประเภท เพื่อใหสามารถนําแบบจําลอง
ดังกลาวมาใชเปนเครื่องมือในการพยากรณโอกาสที่จะเกิดความลมเหลวทางการเงินกับกิจการ
รับเหมากอสรางอืน่ ซึง่ ขั้นตอนในการศึกษามีดังนี้
1. วิธีการเก็บขอมูล
1.1 แหลงขอมูล
การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูล Corpus1 ซึ่งใหบริการโดย
บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน)2 โดยเก็บรวบรวมขอมูลงบการเงินของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมหมวดกอสราง ซึ่งจัดเปนแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data)
1.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.2.1 ประชากร
ประชากรสําหรับการศึกษาคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหมวด
ธุรกิจกอสรางที่ดําเนินกิจการอยูในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะบริษัทจํากัดในชวงป
พ.ศ.2541-2543
1.2.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางสําหรับการศึกษานี้แบงออกเปนสองกลุมตัวอยางดังนี้
กลุมตัวอยางสําหรับใชในการสรางแบบจําลองคือ บริษัทกอสรางที่ดําเนิน
กิจการอยูในประเทศไทย ในชวงปพ.ศ. 2541-2542 จํานวน 84 ราย โดยแบงเปน
กิจการที่ลมเหลวทางการเงินจํานวน 28 ราย และกิจการที่ดําเนินงานปกติจํานวน
56 ราย เนื่องดวยกิจการที่มีสถานะเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล
ระบบ Corpus เปนศูนยรวมของการใหบริการขอมูลออนไลน ในสวนของขอมูลนิติบุคคล ซึ่งประกอบดวยขอมูล
พื้นฐานกิจการ รายชื่อกรรมการ รายชื่อผูถือหุน งบการเงิน ขอมูลลมละลาย และขาวสารอันเกี่ยวของกับกิจการ
2
บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการใหบริการขอมูล การวิเคราะหและตรวจสอบขอมูล โดย
ขอมูลที่กิจการใหบริการนั้นไดมาจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เปนตน
1

14

15

มี จํ า นวนน อย จึ ง มี ค วามจํ า เปน ที่จ ะต อ งเลือ กตั ว อยา งกิ จ การที่ มีส ถานะการ
ดําเนินงานปกติดวยวิธีการเปรียบเทียบประเภทอุตสาหกรรม ขนาดสินทรัพย และ
ปงบการเงินของกิจการที่ลมละลายกับกิจการที่ไมลมละลายใหใกลเคียงกันมาก
ที่สุด การเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการดังกลาวจะชวยลดปจจัยอันเกิดจากความ
ตางในเรื่องของลักษณะการประกอบธุรกิจ ขนาดสินทรัพย และชวงเวลา ซึ่งจะ
ช ว ยให มี โ อกาสอย า งมากในการระบุ ป จ จั ย ที่ ใ ช ใ นการบ ง ชี้ ห รื อ แยกกิ จ การที่
ลมละลายออกจากกิจการที่ดําเนินงานปกติ โดยจะเลือกกิจการที่ดําเนินงานปกติ
จํานวน 2 ราย ตอกิจการที่ลมละลายจํานวน 1 ราย เพื่อเพิ่มจํานวนขอมูลสําหรับ
ใช ใ นการสร า งแบบจํ า ลอง อย า งไรก็ ดี เ มื่ อ ตั ด บริ ษั ท ที่ มี ข อ มู ล อั ต ราส ว นทาง
การเงินไมครบ จะเหลือกลุมตัวอยางสําหรับใชในการสรางแบบจําลองจํานวน 30
ราย แบงเปนกิจการที่ลมเหลวทางการเงินจํานวน 8 ราย และกิจการที่ดําเนินงาน
ปกติ จํานวน 22 ราย
กลุมตัวอยางสําหรับใชในการทดสอบแบบจําลองที่สรางขึ้นคือ บริษัท
กอสรางที่ดําเนินกิจการอยูในประเทศไทย จํานวน 39 ราย แบงเปน กิจการที่
ลมเหลวทางการเงินจํานวน 13 ราย และกิจการที่ดําเนินงานปกติ จํานวน 26 ราย
โดยใชขอมูลทางการเงินในป พ.ศ. 2543
1.3 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
สําหรับตัวแปรที่ใชในการศึกษานี้ไดมาจากการรวบรวมขอมูลผลการศึกษาที่
เกี่ยวของทั้งจากงานวิจัยภายในประเทศ และตางประเทศ นอกจากนี้แลวผูวิจัยไดทําการ
เพิ่มตัวแปรบางตัวแปรเพื่อใหตัวแปรที่ทําการศึกษาครอบคลุมทุกดานของกิจการ ตัวแปร
ที่ใชในการศึกษานี้สามารถแบงออกไดดังนี้
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือสถานะของกิจการกอสราง ซึ่งสําหรับ
การศึกษานี้กําหนดสถานะของกิจการกอสรางออกเปนสองกลุมอันไดแก
0 หมายถึง กิจการที่มีสถานะลมละลายตามคําพิพากษาของศาล
1 หมายถึง กิจการที่มีสถานะการดําเนินงานปกติ
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คืออัตราสวนทางการเงิน (Financial
Ratio) ของกิจการกอสราง โดยอัตราสวนทางการเงินของกิจการที่ลมเหลวทางการเงิน จะ
ถูกคํานวนขึ้นจากขอมูลงบการเงินปลาสุดกอนที่กิจการจะถูกคําพิพากษาใหลมละลาย
สวนอัตราสวนทางการเงินของกิจการที่ดําเนินปกติ จะถูกคํานวนขึ้นจากงบการเงินป
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เดียวกันกับปงบการเงินปลาสุดของกิจการที่ลมละลายที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมี
ขนาดสินทรัพยใกลเคียงกัน ซึ่งตัวแปรอิสระที่จะใชในการศึกษาครั้งนี้มีดวยกัน 81 ตัวแปร
(ภาคผนวก ก)
1.4 การรวบรวมขอมูล
สําหรับการวิจัยนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลงบการเงินจากฐานขอมูล Corpus โดยเก็บ
ขอมูลงบการเงินปสุดทายของกิจการที่ลมเหลวทางการเงิน และงบการเงินของกิจการที่
ดํา เนิ น งานปกติ ในปเ ดี ย วกั น กั บ กิจ การที่ล ม เหลวทางการเงิน โดยข อ มูล ที่ ได จ ากงบ
การเงินของกิจการตางๆจะถูกนํามาจัดอยูในรูปของอัตราสวนทางการเงิน ซึ่งเปนรูปแบบ
ของตัวแปรอิสระ เพื่อใหพรอมสําหรับการวิเคราะหขอมูลตอไป
2. การวิเคราะหขอมูล
2.1 การทดสอบคาทางสถิตขิ องตัวแปร
2.1.1 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระระหวางกลุม
ตัวอยาง โดยเปนการทดสอบวาคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระทั้ง 81 ตัวแปรของแตละกลุม มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญหรือไม ซึ่งจะทดสอบโดยใช Independent Sample Ttest โดยกําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบไวที่ 0.05 หรือความเชื่อมั่นที่รอยละ 95
หากผลการทดสอบปรากฎวาคาระดับนัยสําคัญที่ไดจากการทดสอบเกินกวา 0.05 แสดง
วาคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระของทั้งสองกลุมตัวอยางไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แตถา
คาระดับนัยสําคัญที่ไดจากการทดสอบนอยกวา 0.05 จะสามารถแปลผลไดวา คาเฉลี่ย
ของตัวแปรอิสระของกลุมตัวอยางทั้งสองมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
0.05
2.1.2 การทดสอบความเทากันของเมตริกซความสัมพันธรวม (VarianceCovariance Matrices) เปนการตรวจสอบวา Variance-Covariance Matrices ของตัว
แปรอิสระในแตละกลุมเทากันหรือไม ซึ่งจะทดสอบโดยใช Box’s M test ซึ่งการทดสอบ
ดังกลาวจะกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่นที่รอย
ละ 95 ถาผลการทดสอบปรากฎวาคาระดับนัยสําคัญที่ไดจากการทดสอบสูงกวา 0.05
แสดงวา Variance-Covariance Matrices ของกลุมกิจการที่ลมเหลวทางการเงิน เทากับ
Variance-Covariance Matrices ของกลุมกิจการที่ดําเนินงานตามปกติ แตถาคาระดับ
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ไ ด จ ากการทดสอบต่ํ า กว า 0.05 แสดงว า Variance-Covariance

17

Matrices ของกลุมกิจการที่ลมเหลวทางการเงิน ไมเทากับ Variance-Covariance
Matrices ของกลุมกิจการที่ดําเนินงานตามปกติ
2.2 การสรางตัวแบบจําลองจําแนกกลุม
การสรางตัวแบบจําลองจะทําโดยการนําตัวแปรอิสระทั้งหมดของกลุมตัวอยาง
สําหรับการสรางแบบจําลองจําแนกกลุม มาเขาสูกระบวนการสรางสมการโดยใชเทคนิค
การวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Ananlysis) ซึ่งเปนเทคนิคที่ใชหลักเกณฑ
ของการวิเคราะหความแปรปรวนและการวิเคราะหความถดถอยโดยสมการที่ไดจาก
เทคนิคนี้จะเปนสมการเชิงเสนที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรแบงกลุม (D) กับตัว
แปรอิสระหรือการประมาณคา β ที่ทําให ความผันแปรระหวางกลุมตอความผนแปร
ภายในกลุม มีคาสูงสุด หรือความผิดพลาดในการจัดกลุมนอยที่สุด โดยสมการจําแนก
กลุมที่ไดจากเทคนิคนี้จะอยูในรูปแบบดังนี้ (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2553)
D = b1x1+b1x2+…+bpxp
นิยามตัวแปร
D = ตัวแปรตาม หรือ Discriminant Score
bi = สัมประสิทธิ์ของสมการจําแนกกลุม
xi = ตัวแปรอิสระหรือ ตัวแปรจําแนกกลุม (Discriminant Variable) ตัวที่ i ; i = 1,
2, …,p
p = จํานวนตัวแปรจําแนกกลุม
สําหรับการเลือกตัวแปรอิสระเขาสูสมการจําแนกกลุมจะใชวิธีการเลือกตัวแปร
ดวยวิธี Stepwise ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนการเลือกตัวแปรอิสระเขาและออกจากสมการ
อยางเปนระบบโดยอาศัยการทดสอบทางสถิติเพื่อใหสมการที่ไดออกมานั้น เปนสมการที่
มีตัวแปรอิสระที่สามารถใชจําแนกกลุมไดดีที่สุด
2.3 การทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลอง
2.3.1 การทดสอบความสามารถในการแบงกลุมของแบบจําลองดวยสถิติ Wilks’
Lamda เปนการทดสอบวาคา Group Centroid ของกลุมที่ถูกแบงดวยสมการที่สรางขึ้น
เทากันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม โดยกําหนดระดับนัยสําคัญสําหรับการทดสอบไว
ที่ระดับ 0.05 หรือความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ซึ่งถาผลการทดสอบโดย Wilks’ Lamda
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ปรากฎว า ระดั บ นั ย สํ า คั ญ ที่ ไ ด จ ากการทดสอบน อ ยกว า 0.05 แสดงว า ค า Group
Centroid ของแตละกลุมที่ถูกแบงดวยสมการนั้นไมเทากัน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ
95 แตถาปรากฎวาระดับนัยสําคัญทางสถิติสูงกวา 0.05 แสดงวา คา Group Centroid
ระหวางสองกลุมที่ถูกแบงดวยสมการนั้นไมแตกตางกัน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95
นอกจากนี้แลวคา 1-Wilk’s Lamda จะสามารถอธิบายไดวาชุดของตัวแปรอิสระดังกลาว
สามารถอธิบายความแตกตางระหวางกลุมไดดีเพียงใด
2.3.2 การทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองที่สรางขึ้น โดย
แบงการทดสอบเปนสองสวนคือ สวนที่หนึ่ งเปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
พยากรณของแบบจําลอง โดยเปรียบเทียบความถูกตองในการพยากรณโดยใชขอมูลชุดที่
ถูกนํามาสรางแบบจําลองกับความถูกตองในการพยากรณโดยใชชุดขอมูลป พ.ศ. 2543
ซึ่งเก็บมาเพื่อใชในการทดสอบ สวนที่สองเปนการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองที่
สรางขึ้นเปรียบเทียบกับแบบจําลอง Altman 4 Factors โดยใชชุดขอมูลป พ.ศ. 2543 ซึ่ง
เก็บมาเพื่อใชในการทดสอบ โดยการเปรียบเทียบทั้งสองสวนจะพิจารณาจากคารอยละ
ความถูกตองของการพยากรณ คาความผิดพลาดในการพยากรณทั้งประเภทที่ 1 (Type I
error) และประเภทที่ 2 (Type II error)
ผลการพยากรณ (ราย)
รวม
ขอมูลจริง
กิจการมีสถานะ
กิจการ
ลมละลาย
ดําเนินงานปกติ
กิจการมีสถานะลมละลาย
A
B
A+B
กิจการดําเนินงานปกติ
C
D
C+D
รวม
A+C
B+D
A+B+C+D
(A+D)/(A+B+C+D) คือ รอยละของความถูกตองในการพยากรณ
B/(A+B)
คือ รอยละของความผิดพลาดประเภทที่ 1 (Type I error)
C/(C+D)
คือ รอยละของความผิดพลาดประเภทที่ 2 (Type II error)
ความผิดพลาดประเภทที่ 1 (Type I error) คือ การพยากรณวากิจการมี
สถานะการดําเนินงานปกติแตความเปนจริงปรากฎวา กิจการมีสถานะลมละลาย
ความผิดพลาดประเภทที่ 2 (Type II error) คือ การพยากรณวากิจการมีสถานะ
ลมละลายแตความเปนจริงปรากฎวา กิจการมีสถานะการดําเนินงานปกติ
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สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพในกลุมที่สองนั้น เนื่องดวยการที่แบบจําลอง
Altman 4 Factors นั้น ไดแบงกลุมสถานะที่ไดจากการพยากรณไวเปน 3 กลุม ดังนี้ 1)
กิจการมีโอกาสนอยมากที่จะลมละลาย (Safe zones) 2) กิจการมีโอกาสที่จะลมลาย
หรือไมก็ได (Grey zones) 3) กิจการมีโอกาสสูงมากที่จะลมละลาย (Distress zones) ซึ่ง
ถาแบบจําลองพยากรณใหหนวยที่ใชในการทดสอบอยูในกลุมที่สองคือ กิจการมีโอกาสที่
จะลมลายหรือไมก็ได (Grey zones) จะทําใหการประเมินความถูกตองโดยรวมของ
แบบจําลอง และความผิดพลาดประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เปนไปไดยาก ซึ่งจาก
การศึกษาพบวางานวิจัยในอดีต เชน งานวิจัยของ Sandin and Porpoato (2007),
งานวิจัยของ Wu et al.(2010) ไดทําการกําหนดจุดตัดของคะแนนจําแนกกลุม (Cutoff
point) ขึ้น เพื่อใหสามารถประเมินความถูกตองของการพยากรณได สําหรับงานวิจัยนี้จะ
กําหนดจุดตัดของคะแนนจําแนกกลุมของ Altman 4 Factors ขึ้น โดยใชคากึ่งกลางของ
กลุมที่ 2 ซึ่งเทากับ 1.85 (1.1 – 2.6) เปนจุดตัดของคะแนนจําแนกกลุม

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาขอมูลทางการเงินของกิจการรับเหมากอสรางเพื่อพัฒนาแบบจําลองทาง
การเงินสําหรับใชพยากรณความลมเหลวทางการเงิน ไดผลการศึกษาดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ใชเปนกลุมตัวอยางสําหรับสรางแบบจําลอง
เปนวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการกอสรางในชวงปพ.ศ. 2541-2542 จํานวน 30 ราย แบงเปนกิจการที่
ลมเหลวทางการเงินจํานวน 8 ราย และกิจการที่ไมลมเหลวทางการเงินจํานวน 22 ราย โดยกลุม
ของกิจการที่ลมเหลวทางการเงินมีขนาดสินทรัพยเฉลี่ยอยูที่ 44,625,284 บาท สวนกลุมของ
กิจการที่ไมลมเหลวทางการเงินมีขนาดสินทรัพยเฉลี่ยอยูที่ 41,992,113 บาท สวนรายไดจากการ
ขายเฉลี่ยของกลุมกิจการที่ลมเหลวทางการเงินมีรายไดอยูที่ 27,638,404 บาท สวนกลุมที่ไม
ลมเหลวทางการเงินมีรายไดเฉลี่ยอยูที่ 55,639,006 บาท
2. ผลการทดสอบคาทางสถิติของตัวแปร
2.1 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระระหวางกลุมตัวอยาง
การทดสอบคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระทั้งหมดของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญหรือไม โดยวิธีการทางสถิติที่ใชในการทดสอบจะใชวิธี
Independent Sample T-test ซึ่งมีสมมติฐานสําหรับการทดสอบดังนี้
H0 : คาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระแตละตัวแปรของกลุมกิจการที่ลมเหลวทางการเงิน
กับกลุมกิจการที่ไมลมเหลวทางการเงินไมแตกตางกัน
H1 : คาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระแตละตัวแปรของกลุมกิจการที่ลมเหลวทางการเงิน
กับกลุมกิจการที่ไมลมเหลวทางการเงินแตกตางกัน
ผลการทดสอบดวย Independent Sample T-test ปรากฏวามีตัวแปรอิสระ
จํานวน 15 ตัวแปรคือ
1) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอรายไดจากการขาย (OPM)
2) อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดจากการขาย (NPM)
3) อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได ตอสินทรัพยรวม (EBITTA)
4) อัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม (NITA)
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5) อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได ตอหนี้สินรวม (EBITTD)
6) อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (CATA)
7) อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และรายการตัด
จําหนายตอสินทรัพยรวม (EBITDATA)
8) อัตราสวนกํ าไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และรายการตัด
จําหนายตอหนี้สินรวม (EBITDATD)
9) อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และรายการตัด
จําหนายตอรายไดจากการขาย (EBITDASale)
10) อัตราสวนสินทรัพยถาวรตอสินทรัพยรวม (FATA)
11) อัตราสวนกําไรสุทธิตอหนี้สินรวม (NITD)
12) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตอหนี้สินรวม (NWCTD)
13) อัตราสวนรายไดจากการขายตอหนี้สินรวม (SaleTD)
14) อัตราสวนรายไดจากการขายตอสินทรัพยรวม (SaleTA)
15) อัตราสวนรายไดรวมตอหนี้สินรวม (TITD)
ที่แสดงผลการทดสอบวาคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระดังกลาวระหวางกลุมตัวอยางสองกลุม
มีคาเฉลี่ยที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95
การที่ ค า เฉลี่ ย ของตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง สิ บ ห า ตั ว แปรมี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุมกิจการที่ลมเหลวทางการเงินกับกิจการที่ไมลมเหลวทาง
การเงิน นั่นยอมแสดงใหเห็นไดวาตัวแปรอิสระดังกลาวอาจเปนตัวแปรที่สามารถนํามาใช
ในการแบงแยกกิจการที่ลมเหลวทางการเงินกับกิจการที่ไมลมเหลวทางการเงินออกจาก
กันไดเปนอยางดี
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระดวย Sample T-test
สถานะ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
ผลตาง
Sig. (2-tailed)
OPM
ลมละลาย
-1.104
1.329
-1.140
0.046
ไมลมละลาย
0.035
0.086
NPM
ลมละลาย
-1.295
1.315
-1.285
0.028
ไมลมละลาย
-0.009
0.140
EBITTA
ลมละลาย
-0.329
0.442
-0.433
0.028
ไมลมละลาย
0.104
0.138
NITA
ลมละลาย
-0.438
0.513
-0.476
0.035
ไมลมละลาย
0.038
0.167
EBITTD
ลมละลาย
-0.330
0.564
-0.563
0.001
ไมลมละลาย
0.234
0.275
CATA
ลมละลาย
0.358
0.291
-0.274
0.029
ไมลมละลาย
0.632
0.288
EBITDATA ลมละลาย
-0.329
0.442
-0.436
0.027
ไมลมละลาย
0.107
0.144
EBITDATD ลมละลาย
-0.330
0.564
-0.569
0.001
ไมลมละลาย
0.239
0.281
EBITDASale ลมละลาย
-1.071
1.286
-1.121
0.043
ไมลมละลาย
0.049
0.091
FATA
ลมละลาย
0.642
0.291
0.274
0.029
ไมลมละลาย
0.368
0.288
NITD
ลมละลาย
-0.416
0.564
-0.551
0.001
ไมลมละลาย
0.136
0.245
NWCTD
ลมละลาย
-0.258
0.719
-0.643
0.048
ไมลมละลาย
0.385
0.762
SaleTD
ลมละลาย
0.886
0.902
-2.976
0.033
ไมลมละลาย
3.862
3.681
SaleTA
ลมละลาย
0.861
0.956
-1.132
0.028
ไมลมละลาย
1.993
1.251
TITD
ลมละลาย
0.890
0.902
-2.990
0.032
ไมลมละลาย
3.880
3.671
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2.2 ผลการทดสอบความเทากันของเมตริกซความสัมพันธรวม (Variance-Covariance
Matrices)
การทดสอบวา Variance-Covariance Matrices ของตัวแปรอิสระในแตละกลุม
เทากันหรือไม ดวยวิธีการ Box’s M test โดยสมมติฐานในการทดสอบคือ
H0 : ความแปรปรวนรวมของตัวแปรอิสระทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน
H1 : ความแปรปรวนรวมของตัวแปรอิสระทั้งสองกลุมแตกตางกัน
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแปรปรวนรวมของตัวแปรอิสระดวย Box’s M Test
F

Box's M
Approx.

131.774
6.181

df1

15

df2

703.353

Sig.

.000

ผลการทดสอบโดยใชสถิติ Box’s M จะเห็นไดวา คานัยสําคัญ (Sig.) ที่ไดจากการ
ทดสอบอยูที่ 0.00 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญที่กาํ หนดไวที่ 0.05 หรือนอยกวาระดับความ
เชื่อมั่นที่รอยละ 95 จึงยอมรับสมมติฐานทางเลือกที่วาความแปรปรวนรวมของตัวแปร
อิสระทั้งสองกลุมแตกตางกัน ซึ่งการที่ความแปรปรวนรวมของตัวแปรอิสระทั้งสองกลุม
แตกตางกันยอมกระทบตอความสามารถในการจําแนกกลุม อยางไรก็ดีงานวิจัยนี้ยังคงใช
วิธีการวิเคราะหจําแนกประเภทในการวิจัย เนื่องดวยวิธีดังกลาวมีความสามารถในการ
จําแนกกลุมไดถูกตองสูง (Charitou et al., 2004)
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3. ผลการสรางตัวแบบจําลองทางการเงินดวยวิธกี ารวิเคราะหจําแนกประเภท
การสรางแบบจําลองดวยเทคนิคการวิเคราะหจําแนกประเภทจากการใชขอมูลปพ.ศ.
2541-2542 จะไดรูปแบบจําลองดังนี้
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจําแนกกลุม
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
QUICK
NPM
FATA
InvSale
SaleCA
(Constant)
Group Centroids
Bankruptcy
Non-bankruptcy

-.157
-1.216
4.335
15.517
-.065
-1.761
2.858
-1.039

-.459
-.813
1.253
.874
-.822
Cutting Points
Z > 0.91
Z < 0.91

สมการจําแนกในรูปแบบคะแนนดิบ
D = -1.761 - 0.157QUICK - 1.216NPM + 4.335FATA + 15.517InvSale – 0.065SaleCA
สมการจําแนกในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
D = - 0.459QUICK – 0.813NPM + 1.253FATA + 0.874InvSale – 0.822SaleCA
จากแบบจําลองที่ไดจากการวิเคราะหโดยวิธีการจําแนกประเภทพบวา มีตัวแปร
อิสระจํานวน 5 ตัวแปรจากตัวแปรอิสระทั้งหมดจํานวน 81 ตัวแปร ที่ถูกนํามาประกอบเปน
แบบจําลองเพื่อใชในการจําแนกกลุมระหวางกิจการที่ลมเหลวทางการเงินกับกิจการที่ไมลมเหลว
ทางการเงิน โดยผลกระทบตอการจําแนกกลุมของตัวแปรแตละตัวแปรเปนดังนี้
1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QUICK) ถาอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็วมีคา
มาก จะทําใหคาคะแนนจําแนกกลุม (Discriminant Score) มีคานอย ซึ่งจะสงผลใหมีโอกาส
พยากรณวากิจการที่ถูกทดสอบมีโอกาสนอยที่จะลมละลาย อันเนื่องมาจากคาคะแนนจําแนก
กลุมต่ํากวาจุดตัดที่ 0.91
2) อัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขาย (NPM) ถาอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายมีคา
มาก จะทําใหคาคะแนนจําแนกกลุม (Discriminant Score) มีคานอย ซึ่งจะสงผลใหมีโอกาส

25
พยากรณวากิจการที่ถูกทดสอบมีโอกาสนอยที่จะลมละลาย อันเนื่องมาจากคาคะแนนจําแนก
กลุมต่ํากวาจุดตัดที่ 0.91
3) อัตราสวนสินทรัพยไมหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (FATA) ถาอัตราสวนสินทรัพย
ไมหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมมีคามาก จะทําใหคาคะแนนจําแนกกลุม (Discriminant Score) มีคา
มาก ซึ่ ง จะส ง ผลให มี โ อกาสพยากรณว า กิจ การที่ถู ก ทดสอบมีโ อกาสมากที่จ ะล ม ละลาย อั น
เนื่องมาจากคาคะแนนจําแนกกลุมมากกวาจุดตัดที่ 0.91
4) อัตราสวนสินคาคงเหลือตอรายไดจากการขาย (InvSale) ถาอัตราสวนสินคา
คงเหลือตอรายไดจากการขายมีคามาก จะทําใหคาคะแนนจําแนกกลุม (Discriminant Score) มี
คามาก ซึ่งจะสงผลใหมีโอกาสพยากรณวากิจการที่ถูกทดสอบมีโอกาสมากที่จะลมละลาย อัน
เนื่องมาจากคาคะแนนจําแนกกลุมมากกวาจุดตัดที่ 0.91
5) อั ต ราส ว นรายได จ ากการขายต อ สิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย น (SaleCA) ถ า อั ต ราส ว น
รายไดจากการขายตอสินทรัพยหมุนเวียนมีคามาก จะทําใหคาคะแนนจําแนกกลุมมีคานอย ซึ่งจะ
สงผลใหมีโอกาสพยากรณวากิจการที่ถูกทดสอบมีโอกาสนอยที่จะลมละลาย อันเนื่องมาจากคา
คะแนนจําแนกกลุมต่ํากวาจุดตัดที่ 0.91
จะเห็นไดวาผลกระทบจากอัตราสวนทางการเงินแตละอัตราสวน สามารถสงผลไปใน
ทิศทางเดียวกันและทิศทางตรงกันขาม ดังนั้นการพิจารณาจึงตองพิจารณาทั้งหาอัตราสวนทาง
การเงินไปพรอมๆกัน
เมื่อพิจารณาความแตกตางระหวางคากลาง (Group Centroid) ของแตละกลุม จะ
พบวาคากลางของกลุมทั้งสองแตกตางกันมาก โดยกลุมตัวอยางกิจการที่ลมเหลวทางการเงินมีคา
กลางเทากับ 2.858 สวนกลุมตัวอยางกิจการที่ดําเนินงานปกติมีคากลางเทากับ -1.039 ซึ่งการที่
คากลางแตกตางกันมากยอมแสดงถึงความสามารถในการจําแนกกลุมของสมการ สวนจุดตัดของ
คะแนนจําแนกกลุมจะเทากับ 0.91 โดยถาตัวอยางใดมีคะแนนมากกวา 0.91 จะถูกจัดเขาสูกลุม
กิจการที่ลมเหลวทางการเงิน สวนตัวอยางใดมีคะแนนต่ํากวา 0.91 จะถูกจัดเขากลุมที่ไมลมเหลว
ทางการเงิน
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4. ผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลอง
4.1 การทดสอบความสามารถในการแบงกลุมของแบบจําลองดวยสถิติ Wilks’ Lamda
Wilks’ Lambda เปนเทคนิคทางสถิติที่ใชในการทดสอบวา คากลางของกลุมทั้ง
สองเทากันหรือไม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 โดยมี
สมมติฐานคือ
H0 : คากลางของของกลุมที่ลมเหลวทางการเงินกับคากลางของกลุมที่ไมลมเหลว
ทางการเงินไมแตกตางกัน
H1 : คากลางของของกลุมที่ลมเหลวทางการเงินกับคากลางของกลุมที่ไมลมเหลว
ทางการเงินแตกตางกัน
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสามารถในการแบงกลุม ดวยสถิติ Wilks’ Lamda
Test of Function(s)
1

Wilks' Lambda
.239

Chi-square
36.487

Df

Sig.
5

.000

ผลการทดสอบปรากฎวาคานัยสําคัญที่ไดจากการทดสอบมีคาเทากับ 0.00 ซึ่ง
นอยกวาระดับนัยสําคัญทีก่ ําหนดวาที่ระดับ 0.05 ทําใหยอมรับสมมติฐานทางเลือกที่วา
คากลางของของกลุมที่ลมเหลวทางการเงินกับคากลางของกลุมที่ไมลมเหลวทางการเงิน
แตกตางกัน แสดงวาสมการดังกลาวสามารถจําแนกกลุม ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สวนคา Wilks’ Lambda เทากับ 0.239 สามารถแปลผลไดวา คาการพยากรณ
จากสมการที่ไมสามารถอธิบายไดดวยความแตกตางระหวางกลุมคิดเปนรอยละ 23.9
หรือ ความแตกตางระหวางกลุมสองกลุม นั้นสามารถอธิบายดวยสมการจําแนกประเภทได
รอยละ 76.1
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4.2 การทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองทางการเงิน
ผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองที่สรางขึน้ แบงเปน
สองสวนดังนี้
1)
การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองที่สรางขึน้ โดยใชชุดขอมูลป
พ.ศ. 2541-2542 เปรียบเทียบกับชุดขอมูลป พ.ศ. 2543
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองที่สรางขึน้ โดยใชชุดขอมูลปพ.ศ. 2541-2542
เปรียบเทียบกับชุดขอมูลป พ.ศ. 2543
หนวย
ราย
ชุดขอมูลป
พ.ศ.2541-2542

รอยละ
ราย

ชุดขอมูลป
พ.ศ. 2543

รอยละ

รอยละการพยากรณที่ถกู ตอง
รอยละของความผิดพลาดประเภทที่ 1
รอยละของความผิดพลาดประเภทที่ 2

ผลการพยากรณ
รวม
ลมละลาย ไมลมละลาย
ลมละลาย
15
13
28
ไมลมละลาย
9
47
56
ลมละลาย
53.6
46.4
100.0
ไมลมละลาย
16.1
83.9
100.0
ลมละลาย
7
5
12
ไมลมละลาย
3
23
26
ลมละลาย
58.3
41.7
100
ไมลมละลาย
11.5
88.5
100
ชุดขอมูลป พ.ศ. 2541-2542
ชุดขอมูลป พ.ศ. 2543
73.8
78.9
46.4
41.7
16.1
11.5
สถานะ

จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาพบวาแบบจําลองสามารถพยากรณกลุมตัวอยางที่
ถูกใชในการสรางแบบจําลองไดถูกตองรอยละ 73.8 สวนความผิดพลาดประเภทที่ 1 และ
2 อยูที่รอยละ 46.4 และ 16.1 ตามลําดับ สําหรับในสวนของกลุมตัวอยางป พ.ศ. 2543
นั้นพบวาแบบจําลองสามารถพยากรณกลุมตัวอยางไดถูกตองโดยรวมรอยละ 78.9 สวน
ความผิดพลาดประเภทที่ 1 และ 2 อยูที่รอยละ 41.7 และ 11.5 ตามลําดับ จะเห็นไดวา
ความถูกตองในการพยากรณของแบบจําลองที่สรางขึ้นนั้น ถึงแมวาจะใชชุดขอมูลป พ.ศ.
2543 ซึ่ ง มิ ไ ด ใ ช ใ นการสร า งแบบจํ า ลอง แต ก็ ใ ห ผ ลการทดสอบได ถู ก ต อ งในระดั บ ที่
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มากกวาผลการทดสอบโดยใชชุดขอมูลป พ.ศ. 2541-2542 ที่ถูกนํามาใชในการสราง
แบบจําลอง
2)
การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลอง Altman 4 Factors กับ
แบบจําลองทีส่ รางขึ้นโดยใชชุดขอมูลปพ.ศ. 2543
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบจําลอง Altman 4 Factors กับแบบจําลองที่สรางขึ้น โดยใชชุด
ขอมูลป พ.ศ. 2543
หนวย
ราย
แบบจําลองทีส่ รางขึ้น
ดวยขอมูลกิจการ
รอยละ
กอสราง
ราย
Altman 4 Factors

รอยละ

รอยละการพยากรณที่ถกู ตอง
รอยละของความผิดพลาดประเภทที่ 1
รอยละของความผิดพลาดประเภทที่ 2

ผลการพยากรณ
รวม
ลมละลาย ไมลมละลาย
ลมละลาย
7
5
12
ไมลมละลาย
3
23
26
ลมละลาย
58.3
41.7
100
ไมลมละลาย
11.5
88.5
100
ลมละลาย
8
4
12
ไมลมละลาย
12
14
26
ลมละลาย
66.67
33.33
100
ไมลมละลาย
46.15
53.85
100
แบบจําลองทีส่ รางขึ้น
Altman 4 Factors
ดวยขอมูลกิจการกอสราง
78.9
57.89
41.7
33.33
11.5
46.15
สถานะ

สําหรับตารางที่ 6 ผลการศึกษาพบวาแบบจําลอง Altman 4 Factors สามารถใช
พยากรณกลุมตัวอยางป พ.ศ.2543 ไดถูกตองโดยรวมรอยละ 57.89 สวนความผิดพลาด
ประเภทที่ 1 และ 2 อยูที่รอยละ 33.33 และ 46.15 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผล
การทดสอบดวยชุดขอมูลเดียวกันแตเปลี่ยนแบบจําลองเปนแบบจําลองที่สรางขึ้นดวย
ขอมูลของกิจการกอสรางจะพบวา ความถูกตองในการพยากรณโดยรวมมากกวา โดยอยู
ที่รอยละ 78.9 แตระดับของความผิดพลาดประเภทที่ 1 กลับสูงกวาคือ อยูที่รอยละ 41.7
ซึ่งเมื่อศึกษาลงไปในรายละเอียดพบวาแบบจําลองที่สรางขึ้นดวยชุดขอมูลกิจการกอสราง
พยากรณกิจการที่ลมเหลวทางการเงินผิดจํานวน 5 ราย สวนแบบจําลอง Altman 4
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Factors พยากรณกิจการที่ลมเหลวทางการเงินผิดจํานวน 4 ราย ซึ่งจะเห็นไดวาตางกัน
เพียงจํานวน 1 รายเทานั้น แตเนื่องดวยขนาดของกลุมตัวอยางที่มีขนาดเล็กจึงทําใหรอย
ละของความผิดพลาดจึงตางกันมากถึงรอยละ 7.67 สวนความผิดพลาดประเภทที่ 2 นอย
กวา โดยอยูที่รอยละ 11.5 จะเห็นไดวาโดยรวมแลวแบบจําลองที่สรางขึ้นจากขอมูลของ
บริษัทกอสรางมีประสิทธิภาพดีกวาแบบจําลอง Altman 4 Factors
จากตารางที่ 5 และ 6 สําหรับชุดขอมูลปพ.ศ. 2543 มีกิจการที่ลมละลายจํานวน
ทั้งสิ้น 13 ราย แตสามารถนํามาใชทดสอบในแบบจําลองที่สรางขึ้นใหม กับแบบจําลอง
Altman 4 Factors ไดเพียง 12 รายเทานั้น อันเนื่องมาจากวามีกจิ การที่ลมละลายจํานวน
1 รายขาดขอมูลตัวแปรอิสระบางตัวที่จําเปนจะตองใชในการคํานวณในแบบจําลองทั้ง
สอง ดังนั้นจึงไมสามารถใชแบบจําลองทั้งสองในการพยากรณกิจการที่ลมละลายราย
ดังกลาวได จึงสงผลใหการทดสอบโดยใชชุดขอมูลปพ.ศ. 2543 มีกิจการลมละลายที่ถูก
นํามาทดสอบเพียง 12 รายเทานั้น

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
1.สรุปผลการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาความลมเหลวทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย อ มหมวดก อ สร า งที่ ดํา เนิ น การอยู ใ นประเทศไทยด ว ยวิ ธี ก ารวิค ราะห จํา แนกประเภท
(Discriminant Analysis) เพื่อพัฒนาแบบจําลองทางการเงินที่สามารถใชพยากรณความลมเหลว
ทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหมวดกอสรางได
ประชากรสําหรับการศึกษานี้ คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหมวดกอสราง
ศึกษาเฉพาะบริษัทจํากัด โดยกลุมตัวอยางที่ถูกเลือกขึ้นมาเพื่อใชในการสรางแบบจําลองแบง
ออกเปน 2 กลุม คือ 1.กิจการที่ถูกคําพิพากษาใหมีสถานะเปนบุคคลลมละลายจํานวน 8 ราย 2.
กิจการที่มีสถานะการดําเนินงานปกติ 22 ราย แตเนื่องจากกลุมตัวอยางที่เปนกิจการที่ถูกคํา
พิพากษาใหเ ปนบุ คคลลมละลาย มีจํานวนนอยจึงมีความจําเปนที่จะตองคั ดเลื อกกิ จการที่มี
สถานะการดํ า เนิ น งานปกติ ด ว ยวิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บประเภทของอุ ต สาหกรรมและขนาดของ
สินทรัพยเพื่อลดผลกระทบจากความตางในเรื่องของการดําเนินธุรกิจและขนาดของสินทรัพยที่ใช
ในการดําเนินกิจการ ซึ่งจะชวยใหสามารถระบุปจจัยที่สามารถแบงแยกความแตกตางระหวางสอง
กลุมตัวอยางไดอยางถูกตอง
ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ โดยการรวบรวมขอมูลงบการเงินรายปของ
กลุมตัวอยางจากฐานขอมูล Corpus โดยเปนการรวบรวมขอมูลงบการเงินประจําป พ.ศ.25412542 โดยหลังจากที่ไดขอมูลงบการเงินของกลุมตัวอยางแลวจะนํามาจัดอยูในรูปของอัตราสวน
ทางการเงินจํานวน 81 อัตราสวน ซึ่งจะถูกนํามาใชเปนตัวแปรอิสระสําหรับใชในการศึกษาตอไป
การสร า งแบบจํ า ลองทางการเงิ น จะใช เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห จํ า แนกประเภท
(Discriminant Analysis) และคัดเลือกตัวแปรอิสระเขาสูแบบจําลองดวยวิธี Stepwise เพื่อให
แบบจําลองที่ไดมี ตั ว แปรอิสระที่สามารถใชจํ าแนกกลุม ไดดีที่สุด ซึ่งแบบจํา ลองที่ไดจ ากการ
วิคราะหดวยเทคนิคการวิเคราะหจําแนกประเภทเปนดังนี้
D = - 0.459QUICK – 0.813NPM + 1.253FATA + 0.874InvSale – 0.822SaleCA
โดย
D
คือ คะแนนจําแนกกลุม
QUICK คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเร็ว
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NPM คือ อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดจากการขาย
FATA คือ อัตราสวนสินทรัพยไมหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
InvSale คือ อัตราสวนสินคาคงเหลือตอรายไดจากการขาย
SaleCA คือ อัตราสวนรายไดจากการขายตอสินทรัพยหมุนเวียน
จากแบบจําลองจะเห็นไดวา คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระแตละตัวแปรมีคาและ
เครื่อ งหมายที่ แตกต า งกัน นั่ น ย อมหมายถึง อิ ท ธิพลของตัวแปรอิสระแตละตั วแปรตอ คะแนน
จําแนกกลุมที่ไมเทากัน ดังนั้นเวลาพยากรณความลมเหลวทางการเงินของกิจการ จึงตองพิจารณา
อัตราสวนทางการเงินทั้ง 5 อัตราสวนไปพรอมกัน มิสามารถแยกพิจารณาได
การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองดังกลาวดวยขอมูลของกลุมตัวอยางที่ใชใน
การสรางแบบจําลองพบวา ความถูกตองในการพยากรณโดยรวมอยูที่รอยละ 73.8 โดยเกิดความ
ผิดพลาดประเภทที่ 1 (Type I error) อยูที่รอยละ 46.4 และความผิดพลาดประเภทที่ 2 (Type II
error) อยูที่รอยละ 16.1 และเมื่อเปลี่ยนชุดขอมูลเปนชุดขอมูลของป พ.ศ.2543 ซึ่งถูกเก็บมาเพื่อ
ใชในการทดสอบปรากฎวา ความถูกตองในการพยากรณโดยรวมอยูที่รอยละ 78.9 ความผิดพลาด
ประเภทที่ 1 อยูที่รอยละ 41.7 และความผิดพลาดประเภทที่ 2 อยูที่รอยละ 11.5 จะเห็นไดวาถึงแม
จะเปลี่ยนกลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบแตประสิทธิภาพในการพยากรณมิไดลดลง
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองที่สรางขึ้นกับแบบจําลอง Altman 4
Factors ด ว ยชุ ด ข อ มู ล ป พ.ศ. 2543 ปรากฎว า แบบจํ า ลองที่ ส ร า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
พยากรณโดยรวม และความผิดพลาดประเภทที่ 2 ดีกวาแบบจําลอง Altman 4 Factors สวน
ความผิดพลาดประเภทที่ 1 แบบจําลอง Altman 4 Factors มีประสิทธิภาพในการพยากรณ
ผิ ด พลาดนอ ยกว า แบบจํ า ลองที่ สร า งขึ้ น อยา งไรก็ดี เ มื่ อพิจ ารณาลงไปในรายละเอี ย ดพบว า
แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นพยากรณกิจการที่ลมเหลวทางการเงินเปนกิจการที่ไมลมเหลวทางการเงิน
จํานวน 5 ราย สวน Altman 4 Factors พยากรณกิจการที่ลมเหลวทางการเงินเปนกิจการที่ไม
ลมเหลวทางการเงินจํานวน 4 ราย จะเห็นไดวาแบบจําลองที่สรางขึ้นทํานายผลผิดพลาดมากกวา
Altman 4 Factors เพียงรายเดียวเทานั้น
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ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพความผิดพลาดประเภทที่ 1 และ ความผิดพลาด
ประเภทที่ 2 แลวเห็นวาสําหรับผูที่ตองการพยากรณความลมเหลวทางการเงินของสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมหมวดกอสรางที่ดําเนินกิจการในประเทศไทย ควรเลือกใชแบบจําลองที่
พัฒนาขึ้นดวยขอมูลของกิจการกอสรางมากกวาเลือกใชแบบจําลอง Altman 4 Factors อัน
เนื่องจากแบบจําลองดังกลาวถูกพัฒนาขึ้นดวยขอมูลและสภาพแวดลอมของกิจการกอสรางใน
ประเทศไทย และประสิทธิภาพในการพยากรณดีกวาแบบจําลอง Altman 4 Factors
2.ขอจํากัดของการศึกษา
การศึ ก ษาขอ มูล ทางการเงิน ของวิ ส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อ มเพื่ อพั ฒ นา
แบบจําลองทางการเงินสําหรับใชพยากรณความลมเหลวทางการเงิน มีขอจํากัดในการศึกษาดังนี้
1) ขอมูลงบการเงินที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลงบการเงินปสุดทายที่สามารถ
เขาถึงไดกอนที่กิจการจะถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ซึ่งอาจไมใชงบการเงินปกอนหนาปที่
ถูกพิพากษาลมละลาย ซึ่งปญหาดังกลาว กัญญาลักษณ ณ รังษี (2548) ผูซึ่งศึกษาขอมูลงบ
การเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็พบปญหาลักษณะดังกลาวเชนเดียวกัน
2) ฐานขอมูล Corpus มิไดถูกออกแบบใหสามารถนําขอมูลออกมาในรูปแบบตาราง
ได ทําใหการเก็บขอมูลจําเปนตองเก็บขอมูลทีละบริษัท แลวจึงนําขอมูลดังกลาวมาจัดรูปแบบให
เหมาะสมสําหรับการใชงานอีกครั้ง
3) ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลงบการเงินของป พ.ศ.2541-2543 ซึ่ง
ถื อ ว า ค อ นข า งไม ทั น สมั ย แต เ นื่ อ งด ว ยหลั ง จากที่ ไ ด ทํ า การศึ ก ษาจํ า นวนกิ จ การที่ มี ส ถานะ
ลมละลายในแตละปแลวพบวา ป พ.ศ. 2541-2543 เปนปที่มีขอมูลกิจการลมละลายมากเทาที่สุด
จึงทําใหการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลของกิจการในป พ.ศ. 2541-2543
4) อัตราสวนทางการเงินที่ใชในการศึกษาถึงแมวาจะมีจํานวนมากถึง81อัตราสวน
แตก็มิอาจกลาวไดวาครบหรือครอบคลุมทุกดานของกิจการแลว
5) การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาโดยพิจารณาขอมูลเฉพาะขอมูลทางการบัญชี
เทานั้น โดยมิไดพิจารณาขอมูลเชิงคุณภาพดานอื่น ที่อาจเกี่ยวของกับความลมเหลวทางการเงิน
ของกิจการ
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3. ขอเสนอแนะ
สําหรับการศึกษาในเรื่องของแบบจําลองความลมเหลวทางการเงินในอนาคตนั้น
ควรที่ จ ะมี ก ารเพิ่ ม ตั ว แปรอิ ส ระในด า นอื่ น ๆเช น ป จ จั ย ด า นเศรษฐกิ จ มหภาค ป จ จั ย ด า น
สภาพแวดลอมภายในองคกร และปจจัยคุณภาพดานอื่นๆ เพื่อใหมีตัวแปรอิสระครอบคลุมทุกดาน
ของกลุมตัวอยาง นอกจากการเพิ่มขึ้นของตัวแปรอิสระแลว การเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางใหมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้นและมีความทันสมัยของขอมูลก็จะทําใหแบบจําลองทีไ่ ดมีความถูกตองเพิ่มมาก
ขึ้นอีกดวย นอกจากการศึกษาขอมูลของกิจการกอสรางแลว การศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจําลองให
เหมาะสมกับแตละอุตสาหกรรมก็เปนสิ่ งจําเปน เนื่องดวยหากสามารถพัฒนาแบบจําลองให
เหมาะสมกั บ แต ล ะอุ ต สาหกรรมได แ ล ว ก็ จ ะช ว ยให ผู มี ส ว นได เ สี ย ทุ ก ฝ า ยสามารถที่ จ ะใช
แบบจําลองนั้นเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจและปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได
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ตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จาํ นวน 81 ตัวแปรมีดังนี้
สัญลักษณ
NWCTA
CACL
QUICK
CashTA
CashTL
CASale
GPM
OPM
NPM
EBITTA
SaleNWC
SaleNFA
NITA
TDE
TDTA
EBITIE
EBITTD
EBITDAIE
CashCA
CashCL
CashE
CashFA
CashNWC
CATA
CATD
CLE

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียน(ไมรวมสินคาคงเหลือ)ตอหนี้สนิ หมุนเวียน
อัตราสวนเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินตอสินทรัพยรวม
อัตรสวนเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอรายไดจากการขาย
อัตราสวนกําไรขั้นตนตอรายไดจากการขาย
อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอรายไดจากการขาย
อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดจากการขาย
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนรายไดจากการขายตอเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
อัตราสวนรายไดจากการขายตอสินทรัพยถาวรสุทธิ
อัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดตอดอกเบี้ยจาย
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดตอหนี้สินรวม
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคาและรายการตัดจําหนายตอ
ดอกเบี้ยจาย
อัตราสวนเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินตอสินทรัพยหมุนเวียน
อัตราสวนเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินตอหนี้สนิ หมุนเวียนรวม
อัตราสวนเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินตอสินทรัพยถาวร
อัตราสวนเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินตอเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินรวม
อัตราสวนหนีส้ ินหมุนเวียนตอสวนของผูถ ือหุน

38
CLTA
CLTD
EBITCA
EBITCL
EBITDACA
EBITDACL
EBITDAE
EBITDANWC
EBITDATA
EBITDATD
EBITE
EBITNWC
ECA
EBITDASale
ETA
ETD
FATA
InvCA
InvCash
InvSale
InvE
InvTA
InvTD
LDTD
NICA
NICL

อัตราสวนหนีส้ ินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนหนีส้ ินหมุนเวียนตอหนี้สนิ รวม
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดตอสินทรัพยหมุนเวียน
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดตอหนี้สินหมุนเวียน
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและรายการตัดจําหนายตอ
สินทรัพยหมุนเวียน
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและรายการตัดจําหนายตอ
หนี้สนิ หมุนเวียน
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและรายการตัดจําหนายตอ
สวนของผูถ ือหุน
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและรายการตัดจําหนายตอ
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและรายการตัดจําหนายตอ
สินทรัพยรวม
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและรายการตัดจําหนายตอ
หนี้สนิ รวม
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดตอเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
อัตราสวนสวนของเจาของตอสินทรัพยหมุนเวียน
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและรายการตัดจําหนายตอ
รายไดจากการขาย
อัตราสวนสวนของเจาของตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนสวนของเจาของตอหนี้สนิ รวม
อัตราสวนสินทรัพยถาวรตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนสินคาคงเหลือตอสินทรัพยหมุนเวียน
อัตราสวนสินคาคงเหลือตอเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
อัตราสวนสินคาคงเหลือตอรายไดจากการขาย
อัตราสวนสินคาคงเหลือตอสวนของเจาของ
อัตราสวนสินคาคงเหลือตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนสินคาคงเหลือตอหนี้สนิ รวม
อัตราสวนหนีส้ ินระยะยาวตอหนี้สนิ รวม
อัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยหมุนเวียน
อัตราสวนกําไรสุทธิตอหนี้สนิ หมุนเวียน
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NIE
NINWC
NITD
NWCCA
NWCCL
NWCE
NWCTD
RECA
RECL
REE
RETA
RETD
SaleCA
SaleCash
SaleCL
SaleE
SaleRE
SaleTE
SaleTD
SaleTA
TICA
TICL
TIE
TIRE
TISale
TITD

อัตราสวนกําไรสุทธิตอสวนของเจาของ
อัตราสวนกําไรสุทธิตอเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
อัตราสวนกําไรสุทธิตอหนี้สนิ รวม
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตอสินทรัพยหมุนเวียน
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตอหนี้สินหมุนเวียน
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตอสวนของเจาของ
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตอหนี้สินรวม
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยหมุนเวียน
อัตราสวนกําไรสะสมตอหนีส้ ินหมุนเวียน
อัตราสวนกําไรสะสมตอสวนของเจาของ
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนกําไรสะสมตอหนีส้ ินรวม
อัตราสวนรายไดจากการขายตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนรายไดจากการขายตอเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
อัตราสวนรายไดจากการขายตอหนี้สนิ หมุนเวียน
อัตราสวนรายไดจากการขายตอสวนของเจาของ
อัตราสวนรายไดจากการขายตอกําไรสะสม
อัตราสวนรายไดจากการขายตอคาใชจายรวม
อัตราสวนรายไดจากการขายตอหนี้สนิ รวม
อัตราสวนรายไดจายการขายตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนรายไดรวมตอสินทรัพยหมุนเวียน
อัตราสวนรายไดรวมตอหนี้สนิ หมุนเวียน
อัตราสวนรายไดรวมตอสวนของเขาของ
อัตราสวนรายไดรวมตอกําไรสะสม
อัตราสวนรายไดรวมตอรายไดจากการขาย
อัตราสวนรายไดรวมตอหนี้สนิ รวม

