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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการควบคุมภายใน
และอัตราส่วนทางการเงิน กับ มูลค่ากิจการของบริษทั จดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุน้ แก่ประชาชน
ทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) ซึ่งรวบรวมข้อมูลจาก สานักงาน กลต. ที่จดทะเบียนระหว่างปี 25602562 และ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา ประกอบด้วย สถิตเิ ชิงพรรณนา การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์
สหสัมพันธแบบสเปี ยร์แมน
ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และมีทศิ ทางตรงกันข้าม แสดงให้เห็นว่าในมุมมองของนักลงทุนสภาพคล่อง
ของกิจการทีส่ ูงหรือกระแสเงินสดทีส่ ูงไม่นาไปลงทุนเพื่อสร้างผลกาไรแก่กจิ การทาให้สภาพคล่อง
ของกิจการมีทศิ ทางตรงข้ามกับราคาหุน้ IPO และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น มี
ความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และมีทศิ ทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสิง่ ทีน่ กั ลงทุนทัวไปให้
่
การยอมรับสามารถสะท้อน
ถึงความมังคั
่ งของกิ
่
จการได้ดที าให้มคี วามสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO ทัง้ นี้มบี ริษทั ทีพ่ บข้อบกพร่อง
การควบคุมภายในระดับองค์กร 23 บริษทั ทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ งจากทังหมด
้
41 บริษทั ในทางตรงกัน
ข้ามใน 41 บริษัทนี้ ม ีบริษัท ที่พ บข้อบกพร่องการควบคุมภายในระดับกระบวนการมีเพียง 1
บริษทั ทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง และมีบริษทั ทีพ่ บข้อบกพร่องการควบคุมภายในระดับกระบวนการระดับ
ความเสีย่ งปานกลาง 23 บริษทั สามารถตีความได้วา่ บริษทั ส่วนมากมีการกาหนดนโยบายการ
ความคุมภายในที่ดแี ต่ในขัน้ ตอนการดาเนินงานบริษทั ส่วนมากมีความเสี่ยงระดับความเสี่ยง
ปานกลางควรปรับปรุงขัน้ ตอนการดาเนินงานเพื่อทีจ่ ะลดหรือหลีกเลีย่ งความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทย ปี 2562 ยังเติบโตประมาณ
ร้อยละ 4 ซึ่งเป็ นอัตราที่ใกล้เคียงกับระดับศักยภาพของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย แม้จะมีทศิ ทางชะลอลงบ้างจากปี ก่อนหน้าจากด้านอุปสงค์ของต่างประเทศ และในปี
นี้คาดว่าอุปสงค์ภายในประเทศทัง้ การอุปโภคบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนจะมีบทบาท
สาคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ส่วนอัตราเงินเฟ้ อคาดว่าจะอยู่ภายในกรอบเป้ าหมาย
ที่ตงั ้ ไว้ อย่างไรก็ดีภายใต้ความผันผวน ความไม่แน่ นอน ความซับซ้อนและความคลุมเครือของ
เศรษฐกิจโลก (VUGA World) และเศรษฐกิจไทยจะยังคงเผชิญกับความเสี่ยงทัง้ จากปั จ จัย
ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเสถียรภาพของระบบการเงินที่แม้จะยังอยู่ในเกณฑ์ดแี ต่
ยังคงมีบางจุดที่เปราะบาง เช่น ภาคอสังหาริมทรัพย์ และพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่มา
พร้อมกับการประเมินความเสี่ยงที่ต่ ากว่าควรกว่าความเป็ นจริงซึ่งเป็ นผลกระทบมาจากภาวะ
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ าเป็ นเวลานาน และ ตลาดการเงินและตลาดทุนมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนิน
นโยบายการเงินของธนาคารกลางและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยเป็ นศูนย์กลางของ
การทาธุรกรรมเพื่อการกู้ยืมและการลงทุน ซึ่งเงินที่หมุนเวียนในระบบการเงินจะถูกนาไปใช้
ประโยชน์ทก่ี ่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2562)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ก็เป็ นแหล่งระดมทุน ระยะยาวสาหรับบริษทั
ไทยและบริษทั ต่างประเทศ และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai) เป็ นแหล่งระดมทุนสาหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศกั ยภาพการเติบโตสูง เพื่อทาให้ธุรกิจเติบโตอย่างยังยื
่ นมีการ
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีการควบคุมภายในและการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจและเพิม่ ความพร้อมและสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน และมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และมีความสาคัญใน
ตลาดทุนและตลาดการเงินของประเทศไทย ซึ่งทาหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์จด
ทะเบียน และพัฒนาระบบต่างๆ ทีจ่ าเป็ นเพื่ออานวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ดาเนิน
ธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การทาหน้าที่เป็ นสานักหักบัญชี (Clearing
House) ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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ประโยชน์จากการเข้าจดทะเบียนและเสนอขายหุน้ แก่สาธารณะเป็ นครัง้ แรก (Initial Public
Offering : IPO) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การเป็ นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาว
สามารถระดมทุนจากนักลงทุนหลากหลายประเภททัง้ ในและต่างประเทศโดยปราศจากดอกเบี้ย
และการชาระคืนเงินต้นตามงวดเวลาที่กาหนดเหมือนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทาให้
บริษทั มีความยืดหยุ่นในการบริหารเงินมากขึน้ รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่ าเชื่อถือ
ของบริษทั เนื่องจากการเข้าจดทะเบียนและเสนอขายหุน้ แก่สาธารณะจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
และมาตรฐานต่าง ๆ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยงั ทาให้บริษัท
รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษทั เป็ นที่รู้จกั ต่อสาธารณชนมากขึน้ ช่วยเพิม่ โอกาสในการ
หาพันธมิตรทางธุรกิจและเข้าร่วมลงทุนจากพันธมิตรทางธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งจะสนับสนุนการขยายตัวและเพิม่ ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ รวมถึงเพิม่ ความสามารถในการดึงดูด
บุคลากรมืออาชีพเข้ามาร่ วมงานกับทางบริษัทฯอีกด้วย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
2562)
ในช่วงปี 2559-2562 ทีผ่ า่ นมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์มแี นวโน้มการปรับตัวสูงขึน้ นอกจาก
ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มกี ารปรับตัวสูงขึ้นแล้ว และยังมีหุ้นของบริษทั ที่เข้าจดทะเบียนใหม่
เพื่อเสนอขายให้กบั ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (Initial Public Offering: IPO) เพิม่ ขึน้ เป็ นอย่าง
มากจากข้อมู ลในการเสนอขายหุ้น IPO และส่ วนมากมีผลตอบแทนระยะสัน้ เฉลี่ย เป็ น บวก
(Ibbotson and Ritter, 2004 อ้างถึงใน ชุตมิ ณฑน์ หาญฤทธิเจริญ, 2558 หน้า 1) ซึ่งผลตอบแทน
วันแรกของหุ้น IPO หรือ Underpricing ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ ท่ีราคาตลาดที่ซ้ือขายหุ้น IPO
วันแรกในตลาดรองสูงกว่าราคาจองซื้อ ดังนัน้ เมื่อนักลงทุนสามารถซื้อหุ้น IPO ได้ในราคาจองซื้อ
(Offering Price) และ ขายได้ในราคาปิ ดวันแรกทีห่ ุ้นออกจาหน่ ายในตลาดหลักทรัพย์นกั ลงทุนจะ
ได้รบั ผลตอบแทนเป็ นบวก ซึ่งเป็ นแรงจูงใจให้นกั ลงทุนหันมาสนใจในการซื้อขายหุน้ IPO มากขึน้
อย่างไรก็ตาม การลงทุนซื้อขายในหุน้ IPO ถือว่ามีเสีย่ งปานกลางค่อนข้างสูง ซึ่งการทีห่ ลักทรัพย์
ยังไม่ได้ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯนัน้ ทาให้มขี อ้ มูลทางการเงินที่จากัดและเป็ นข้อมูล
ทางการเงินที่เปิ ดเผยตามหน่ วยงานกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด และทาให้ผู้ลงทุ นไม่สามารถเข้าถึงข้อมู ลได้มากพอเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีบริษทั เป็ นจานวนมากที่ตอ้ งการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
เพื่อเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) โดยแรงจูงใจหลักคือบริษทั สามารถระดม
ทุนด้วยต้นทุนทางการเงินทีต่ ่ากว่าการกูย้ มื หรือการเพิม่ เงินลงทุน และส่งผลทาให้มคี วามสามารถ
ในการแข่งขันที่มากยิ่งขึน้ ทาให้บริษทั ต้องการที่จะขายหุ้นให้ได้ในราคาสูง ดังนัน้ เพื่อให้หุ้นมี
ความน่าสนใจในมุมมองของนักลงทุน บริษทั จะแสดงให้นกั ลงทุนเห็นว่ามีผลประกอบการที่ดีและ
การบริหารจัดการด้วยความโปรงใส่ มีการความคุมภายในที่มปี ระสิทธภาพสามารถเติบโตได้
อย่างยังยื
่ น ซึ่งเป็ นเหตุผลทีน่ ักลงทุนต้องการจะลงทุนในหุ้นนัน้ การทีบ่ ริษทั เลือกนาเสนอข้อมูล
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ทางการเงินให้ผใู้ ช้ขอ้ มูลทางการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนัน้ บริษทั มีแนวโน้ มที่
จะเลือกใช้นโยบายทางบัญชีในการสนับสนุ นนาเสนองบการเงินที่ดกี ว่าเป็ นจริง ในช่วง 1-3 ปี
ก่อนเข้าจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO)
ทาให้รายงานทางการเงินนาเสนอผลกาไรของบริษัทสูงกว่าปกติในช่วงก่อนปี ท่เี สนอขายหุ้น
ให้แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (Aharony et al., 1993; วัลยา อานวยเดชา, 2548; อิทธิพล
พิรยิ ะนิต,ิ 2549 อ้างถึงใน ชุตมิ ณฑน์ หาญฤทธิเจริญ, 2558 หน้า 1) ส่งผลให้บริษทั มีภาพลักษ์ท่ี
ดีในมุมมองของนักลงทุน และเมื่อหุน้ สามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้แล้ว มูลค่าหุน้ ก็จะสามารถ
เพิม่ สูงขึน้ ไปได้อกี ในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมาบริษทั ที่จะนาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัวไป
่ (IPO)
มีหลายรายเป็ นกิจการครอบครัวที่เพิง่ จะเริม่ ต้นกระบวนการปรับตัวเพื่อเป็ นบริษทั มหาชน ซึ่งที่
ผ่านมาบริษทั เหล่านัน้ ส่วนใหญ่ยงั ขาดการบริหารจัดการและการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพียงพอ การจัดโครงสร้างองค์กร และ การแบ่งแยกอานาจหน้าที่ภายในองค์กรอย่างเหมาะสม
รวมทัง้ ไม่มรี ะบบการจัดเก็บข้อมูลที่จะนาไปใช้ประกอบการจัดทารายงานทางการเงินได้อย่าง
ถูกต้องและทันเวลา
อรพรรณ เลิศรุ จิวณิช (2559) พบว่า การก ากับดู แลกิจการที่ดีโดยวัดจากผลส ารวจ
โครงการประเมินการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ
และผลประเมินความ คืบหน้าในเรื่องการป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้องกับคอร์รปั ชันส
่ าหรับบริษทั
จดทะเบียนไทยมี ความสัมพันธ์เชิงบวกมูลค่ากิจการทางตลาดของบริษทั ในขณะที่ขนาดของ
คณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงลบกับมู ลค่ ากิจการทางบัญชีของบริษัท ซึ่งวัดโดย
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (ROE)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณามูลค่ากิจการของ
บริษทั ในมุมมองทางการตลาดจะพบว่า การกากับดูแลกิจการที่ดโี ดยวัดจากผลสารวจโครงการ
ประเมินการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และผล
ประเมินความคืบหน้ าในเรื่อง การป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์ร ัปชันส
่ าหรับบริษัทจด
ทะเบียนไทยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ากิจการทางตลาดของบริษทั ซึ่งวัดโดย Tobin’s Q
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยงั พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรควบคุมกับตัวแปรตามที่
แตกต่างกัน นัน่ คือ โครงสร้างเงินทุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ากิจการทางบัญชีของบริษัท
ซึ่งวัดโดย ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น(ROE)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่ขนาดของ
บริษทั มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ากิจการทางตลาดของบริษทั ซึ่ง วัดโดย Tobin’s Q อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ด้วยเหตุน้ีคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้
ความสาคัญในกระบวนการบริหารจัดการ การกากับกิจการทีด่ ี และระบบควบคุมภายในเพื่อสร้าง
ความน่ าเชื่อถือของรายงานทางการเงินให้แก่ ผู้ใช้ข้อมู ลทางการเงินใช้ประโยนช์ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก
(IPO) จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลการบริหารจัดการและการควบคุมภายในและการกากับกิจการที่ดขี อง
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บริษทั ในส่วนผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยผูต้ รวจสอบภายในและข้อสังเกตของ
ผูส้ อบบัญชีท่รี ะบุขอ้ บกพร่องในการควบคุมภายในของบริษทั ในแต่ละด้าน ซึ่งจะทาให้นักลงทุน
ทราบถึงสภาพแวดล้อมและระบบการควบคุมภายในเพื่อลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ทาให้ผลการ
ดาเนินงานไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง และมีงานวิจยั เกี่ยวกับ การควบคุมภายในของบริษัทไม่ มี
ประสิท ธิภ าพจะท าให้ ร าคาหุ้ น ปรับ ตัว ลดลง (Beneish et al. 2008; Hammersley, Myers &
Shakespeare, 2008 อ้างถึงใน ชุติมณฑน์ หาญฤทธิเจริญ , 2558 หน้ า2) และส่งผลให้ ต้นทุ น
ทางการเงินของบริษทั เพิม่ สูงขึน้ (Beneish et al., 2008; Ashbaugh-Skaife et al., 2009; Costello
& Wittenberg-Moerman, 2011; Dhaliwal et al., 2011; J. B. Kim et al., 2011 อ้างถึงใน ชุตมิ ณฑน์
หาญฤทธิเจริญ, 2558 หน้า 2)
ทัง้ นี้ การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเป็ นข้อมูลที่สาคัญทาให้ผู้ใช้งบการเงินมีความ
เชือ่ มันในข้
่ อมูลทางการเงินทีบ่ ริษทั เปิ ดเผยต่อประชาชนทัวไปด้
่ วยเหตุผลข้างต้น ทาให้ผศู้ กึ ษามี
แรงจูงใจที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับ ประสิทธิผลการควบคุมภายในและอัตราส่วนทางการเงิน กับ
มูลค่ากิจการของบริษทั ทีเ่ สนอขายหุน้ แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO)

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการควบคุมภายใน กับ มูลค่ากิจการของ
บริษทั จดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก(IPO) ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน กับ มูลค่ากิจการของบริษัท
จดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างประสิทธิผลการควบคุมภายในและ
อัตราส่วนทางการเงินกับมูลค่ากิจการของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็ น
ครัง้ แรก (IPO) โดยรวบรวมข้อมูลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ
ตลาดเอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มกี ารจดทะเบียนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครัง้ แรก (IPO) ในระหว่างปี
พ.ศ. 2560-2562 การศึกษาครัง้ นี้ไม่ครอบคลุมบริษทั จดทะเบียน ดังนี้ 1) บริษทั จดทะเบียนกลุ่ม
ธุรกิจการเงิน(Financials) อุตสาหกรรมทีเกี่ยวกับผูใ้ ห้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ อาทิเช่น
ธุรกิจธนาคาร (Banking) ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities) ธุรกิจประกันภัยและ
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ประกันชีวติ (Insurance) เพราะบริษทั ดังกล่าวมีหน่ วยงานกากับดูแลโดยเฉพาะและมีการดาเนิน
ธุ ร กิจ ที่แ ตกต่ า งจากธุ ร กิจ โดยทัว่ ไป 2) บริษัท จดทะเบีย นที่ไ ม่ ส ามารถค้ น หาข้อ มู ล จาก
www.market.sec.or.th หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. 3) บริษัทจดทะเบียนที่ผู้ตรวจสอบภายในให้
ความเห็นเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในและไม่ได้ระบุระดับความเสีย่ ง
การรวบรวมข้อมูลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary data)และเก็บข้อมูลจาก
แบบ 69-1 หรือ แบบ Filing ข้อมูลทางการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูล ข้อมูลความเห็นเกีย่ วกับระบบ
การควบคุ ม ภายในของผู้ต รวจสอบภายใน และเก็ บ รวมรวมจากเว็บ ไซต์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (http://www.sec.or.th) และ
ฐานข้อมูล SETSMART
คานิ ยามศัพท์
Initial Public Offering (IPO) คือการเสนอขายหุ้นใหม่ แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก
การจะมีหนุ้ IPO ออกเสนอขายหรือไม่นนั ้ ขึน้ อยู่กบั ว่าบริษทั มองหาแหล่งเงินทุน (ทีน่ อกเหนือจาก
เงินกู้) เพื่อขยายกิจการหรือไม่ ถ้าบริษทั ต้องการเงินทุนและกระจายการถือครองหุน้ ให้ประชาชน
ทัวไป
่ ก็สามารถนาหุน้ ของตนออกเสนอขายได้ โดยจะต้องทาผ่านบริษทั หลักทรัพย์ทร่ี บั เป็ นผูจ้ ดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์ (underwriters) ซึ่งจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และต้องจัดท า
หนังสือชีช้ วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562)
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อให้นกั ลงทุนใช้ขอ้ มูลประสิทธิผลการควบคุมภายในและอัตราส่วนทางการเงินทีส่ ่ง
ต่อมูลค่ากิจการบริษทั จดทะเบียนให้สามารถพิจารณาการลงทุนให้ได้รบั ผลตอบสูงสุดภายใต้ระดับ
ความเสีย่ งทีก่ จิ การยอมรับได้
2. เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในทีม่ ผี ลต่ออัตราส่วนทางการเงินและมูลค่ากิจการของบริษทั จดทะเบียนสามารถสร้าง
มูลค่ากิจการได้สูงสุดในระดับความเสีย่ งทีก่ จิ การยอมรับได้

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั ครัง้ นี้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการควบคุมภายในและอัตราส่วน
ทางการเงินกับมูลค่ากิจการของบริษทั จดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้
แรก โดยศึกษาข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทัง้ ระดับกระบวนการและระดับองค์การทีม่ ผี ล
ต่อรายงานทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินและส่งผลต่อมูลค่ากิจการของบริษทั จดทะเบียนฯ
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) แนวคิดและทฤษฎี 2) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

แนวคิดและทฤษฎี
อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้กบั ประชาชนเป็ นครังแรก
้
แนวคิด ของทฤษฎี ท่ีอ ธิบ ายปรากฏการณ์ ข องอัต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ท่เี สนอขายให้ กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (หุ้น IPO) ซึ่งราคาเสนอขายวันแรกของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวสูงกว่าราคาจองซื้อ หรือเรียกว่า Underpricing ซึ่งมีสมมติฐานคือ ความไม่
สมมาตรของข้อมูล และให้ความสนใจกับนักลงทุนทัง้ ที่มขี อ้ มูล ทางการเงินและไม่มีขอ้ มูลทาง
การเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจเกีย่ วกับมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น IPO โดยทัวไปบริ
่
ษทั มักตัง้ ราคา
เสนอขายหุ้น IPO ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value)ในประเทศไทยนัน้ เนื่องจากตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยถู กจัดอยู่ ใ นกลุ่ มของตลาดหลัก ทรัพย์เพิ่งเกิด ใหม่ (Emerging
Market) ทฤษฎีท่ีอยู่ บนแนวคิดของข้อมูลที่ไม่เท่ าเทียมกันถือเป็ นทฤษฎีท่เี หมาะสมในการ
อธิบายผลตอบแทนวันแรกของหุน้ IPO (กัลยานี ภาคอัต, 2559)
พฤติ ก รรมราคาหุ้ น IPO (McDonald and Fisher, 1972 อ้ า งถึ ง ใน ชุ ติ ม ณฑ น์
หาญฤทธิเจริญ, 2558 หน้า 11) พบว่า นักลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ท่เี สนอขายต่อประชาชน
ครัง้ แรกจะได้รบั อัตราผลตอบแทนสูงกว่าปกติในสัปดาห์แรกหลังจากที่เสนอขายต่อประชาชน
หลังจากนัน้ จะค่อยๆ ปรับตัวตามข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อประชาชนทัวไป
่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
ตลาดมีประสิทธิภาพ(Efficient Capital Market) และเมื่อสิน้ ปี แรกของการลงทุน จะพบว่านักลงทุน
จะได้ร ับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุ นในหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายต่ อประชาชนครัง้ แรกไม่
แตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ่นื ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
(Steven M. Dawson, 1987 อ้างถึงใน ชุตมิ ณฑน์ หาญฤทธิเจริญ, 2558 หน้า 11) ทีท่ าการทดสอบ
พฤติกรรมราคาหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายต่อประชาชนครัง้ แรก โดยพบว่าอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน
ที่เกิดขึน้ ในหลักทรัพย์ของประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์ ได้รบั อัตราผลตอบแทนเกินกว่าปกติใน

7
ช่วงแรกของการลงทุนและในเวลาต่อมาราคาจะค่อยๆ ปรับตัวลดลงและไม่ได้รบั อัตราผลตอบแทน
ที่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจึงสอดคล้องกับสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Capital
Market)
การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน เป็ นแนวคิดที่มุ่งวิเคราะห์ปัจจัยที่กาหนด
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนรวมไปถึงมูลค่าของหลักทรัพย์ โดยอาศัยการ
วิเคราะห์ปั จจัยพื้นฐาน มี 2 รู ปแบบคือ 1) วิเคราะห์แบบบนลงล่ าง (Top-Down Approach)
กล่าวคือ เริม่ วิเคราะห์จากสภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม วิเคราะห์อุตสาหกรรม ตลอดจนวิเคราะห์
บริษทั เพื่อนาไปสู่การคาดการณ์มูลค่าของบริษทั ในอนาคต 2) วิเคราะห์แบบล่างขึน้ บน (BottomUp Approach) คือการวิเคราะห์ข้อมูลรายบริษัทก่อน จากนัน้ น าบริษัทที่มีความน่ าสนใจไป
วิเคราะห์ว่าน่ าลงทุนหรือไม่ โดยดูจากการอุตสาหกรรมที่บริษัทนัน้ อยู่และภาพรวมของสภาพ
เศรษฐกิจด้วย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562)
การวิ เคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐาน มี 3 ขันตอนที
้
่สาคัญดังนี้
1. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ (Economic Analysis) จะเน้นการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
ที่ผ่านมาตลอดจนแนวโน้ มของภาวะเศรษฐกิจในปั จจุ บนั และอนาคต ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจโลกและแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ว่าจะมีผลกระทบต่อบริษทั หรือไม่เพียงใด
2. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) จะเน้นการวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม
(Industry Life Cycle) สภาพตลาดและการแข่ ง ขัน ตลอดจนแนวโน้ ม การเจริญ เติบ โตของ
อุตสาหกรรม รวมถึงปั จจัยต่างๆ ที่จะกระทบต่ออุตสาหกรรม เช่น นโยบายการสนับสนุ นของ
ภาครัฐ การเปลีย่ นแปลงของระบบภาษีการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท เป็ นต้น
3. การวิเคราะห์บริษทั (Company Analysis) เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ายของการวิเคราะห์ โดย
จะต้องวิเคราะห์ทงั ้ ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ได้แก่ ขนาดของบริษทั ความเป็ นที่รู้จกั
ของสินค้าประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบ้ ริหาร ส่วนแบ่งการตลาด การกระจัดจาหน่ าย
แผนการขยายโรงงาน การวิจยั และพัฒนาสินค้า เป็ นต้น และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative
Analysis) ซึ่งจะประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statements) ได้แก่ งบแสดง
ฐานะการเงิน (Statements of Financial Position) งบก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ (Statements of
Comprehensive Income) งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) และ 2) การวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios Analysis)
การเปิ ดเผยข้อมู ลระบบการบริหารจัดการและระบบควมคุ มภายในของบริษัท ตาม
ข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และความคิดเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
สามารถสร้างความน่าเชือ่ ถือของรายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินต่างๆ ทีบ่ ริษทั เปิ ดเผย
ต่อประชาชนทัวไป
่ ซึ่งรวมถึงอัตราส่วนทางการเงินของบริษทั
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อัตราส่วนทางการเงิ น
ปี ยพล อยู่สาราญ (2561) กล่าวว่า อัตราส่วนทางการเงินเป็ นเครื่องมือหนึ่งทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม
ใช้ในการวิเคราะห์บริษทั โดยใช้ขอ้ มูลต่างๆ ทีแ่ สดงภายในงบการเงินมาคานวณให้เป็ นอัตราส่วน
ทางการเงิน และนาอัตราส่วนเหล่านัน้ ใช้อธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ ในการประเมินฐานะทาง
การเงินและความสามารถในด้านต่างๆ ของกิจการ รวมถึงใช้เปรียบเทียบกับตัวบริษทั ในอดีต
เพื่อเห็นแนวโน้มต่างๆ ของกิจการได้ นอกจากนี้อตั ราส่วนทางการเงินเหล่านี้ ยังสามารถนาไปใช้
ในการเปรียบเทียบกับบริษทั อื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้อกี ด้วย การวิเคราะห์อตั ราส่วน
ทางการเงิน สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภทตามวัตถุประสงค์ของการพิจารณา ดังนี้
1. อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) เป็ นอัตราส่วนทางการเงิน
ที่แสดงถึงความคล่องตัวในการดาเนินงานของกิจการ หมายถึง ความสามารถในการจ่ายชาระ
หนี้สนิ เมื่อถึงกาหนดได้และจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ หากอัตราส่วนทางการ
เงินในส่วนนี้สูงแสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องเพียงพอในการดาเนินงานและชาระหนี้ระยะสัน้ ได้
2. อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratios) เป็ นอัตราส่วนทีส่ ะท้อน
ความสามารถในการบริหารของกิจการในด้านต่างๆ โดยกิจการที่มปี ระสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย์สูงขึน้ จะส่งผลให้กจิ การมีความสามารถในการทากาไรสูงขึน้ ได้และส่งผลให้มูลค่าของ
กิจการเพิม่ ขึน้
3. อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratios) เป็ นอัตราส่วนทางการเงิน
ที่บ่งบอกความสามารถของกิจการในการสร้างผลกาไรจากรายได้ท่มี ขี องกิจการโดยอัตราส่วนนี้
สะท้อนถึงความสามารถในการจัดหารายได้และการบริหารจัดการทีด่ ขี องกิจการ
4. อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios) เป็ นอัตราส่วนที่บ่งบอกถึง
แนวทางการบริหารเงินในภาพรวมของบริษัท ทัง้ ในประเด็นของสัดส่วนโครงสร้ างเงินทุนของ
บริษทั ซึ่งครอบคลุมถึงความเสีย่ งทางการเงินของบริษทั ได้ รวมถึงประเด็นการจ่ายปั นผลหรือเก็บ
เงินไว้ใช้ลงทุนและความสามารถชาระดอกเบีย้ เป็ นต้น (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์, 2562)
ปี ยพล อยู่สาราญ (2561) อัตราส่วนทางการเงินที่ผู้ศกึ ษาเลือกใช้ในการวิจยั ฉบับนี้
จะประกอบด้วยอัตราส่วนทางการเงินทัง้ 4 ประเภทข้างต้น รวมทัง้ หมด 9 อัตราส่วน ได้แก่
อัตราส่วนวิ เคราะห์สภาพคล่องทางการเงิ น (LIQUIDITY RATIOS)
1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน =

สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน
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อัตราส่วนนี้เป็ นเครื่องชีฐ้ านะทางการเงินระยะสัน้ ของธุรกิจ ถ้าอัตราส่วนนี้มคี ่ายิ่งสูง
ยิ่งแสดงว่าบริษัทมีความคล่ องตัวมาก เจ้าหนี้ ระยะสัน้ จะให้ความสาคัญต่ ออัตราส่ วนนี้มาก
เนื่องจากแสดงโอกาสทีจ่ ะได้รบั ชาระหนี้วา่ มีอยู่มากหรือน้อย
2. อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนเงินสด =

เงินสด + หลักทรพย์ในความต้องการตลาด
หนี้สนิ หมุนเวียน

อัตราส่วนที่มคี วามระมัดระวังมากที่สุดทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ
โดยเป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการตลาด แสดง
ถึงสภาพคล่องทีส่ ามารถชาระหนี้สนิ ระยะสัน้ ได้
อัตราส่วนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (EFFICIENCY RATIOS)
3. อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) (เท่า)
อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์รวม =

ขายสุทธิ
สินทรัพย์รวมเฉลีย่

อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้สนิ ทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ว่าสามารถ
สร้างยอดขายเป็ นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทงั ้ หมด
4. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) (ร้อยละ)
กาไรสุทธิ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ =
x 100
สินทรัพย์รวมเฉลีย่
อัตราส่วนนี้ใช้ในการวิเคราะห์ผ ลตอบแทนต่อสิน ทรัพย์รวมที่สะท้อนให้เ ห็น ถึง
ความสามารถการบริหารสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนบนสินทรัพย์ทม่ี ี
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร (PROFITABILITY RATIOS)
5. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on Equity) (ร้อยละ)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ =

กาไรสุทธิ
x 100
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
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อัตราส่วนนี้ใช้ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือเงินทุนที่จะ
สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น (FINANCIAL POLICY RATIOS)
6. อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ =

กาไรจากการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่าย

อัตราส่วนนี้แสดงถึงความสามารถในการชาระดอกเบีย้ เงินกูข้ องธุรกิจ โดยวิเคราะห์
เพื่อ หาก าไรจากการด าเนิ นงาน (ก าไรสุ ท ธิ+ ภาษีเงิน ได้+ ดอกเบี้ย จ่ าย) ต่ อ ดอกเบี้ยจ่าย
อัตราส่วนนี้ยงิ่ สูงก็ยงิ่ เพิม่ ความมันใจแก่
่
หน้าทีใ่ นการที่จะได้รบั ชาระดอกเบี้ยการที่อตั ราส่วนนี้
ลดลงอาจจะเนื่องมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุ เช่น ดอกเบี้ยจ่ายสูงเกินไปหรือ
เงินกูเ้ พิม่ ขึน้ หรือกาไรลดลง
7. อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) (เท่า
อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ =

กาไรจากการดาเนินงาน
เงินต้นทีต่ อ้ งชาระคืน + ดอกเบีย้ จ่าย

อัตราความสามารถในการชาระหนี้ แสดงถึงบริษทั มีความมันคงทางการเงิ
่
นทีจ่ ะ
ชาระหนี้สนิ คืนจากรายได้ท่รี บั มาจานวนมากน้อยเพียงใด เพราะภาระหนี้สนิ ที่มอี ยู่เป็ นความ
เสีย่ งทางการเงิน ถ้าบริษทั ไม่สามารถทีจ่ ะชาระคืนแก่เจ้าหนี้อาจะนาไปสู่การล้มละลายได้
8. อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ =

หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

อัตราส่วนนี้แสดงโครงสร้างของเงินทุน (Capital Structure) ของบริษทั ว่ามีสดั ส่วน
ของหนี้สนิ รวมของบริษทั เมื่อเทียบกับส่วนของทุนหรือส่วนของเจ้าของเป็ นเท่าใด เป็ นการวัดว่า
ธุรกิจใช้เงินทุนจากภายนอก (จากการกู้ยมื ) เมื่อเทียบกับทุนภายในของธุรกิจเองว่ามีสดั ส่วน
เท่าใดซึ่งหนี้สนิ เป็ นแหล่งเงินทุนทีบ่ ริษทั มีภาระดอกเบี้ยจ่ายไม่ว่าผลการดาเนินงานของบริษทั
จะเป็ นอย่างไร
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9. อัตราส่วนการจ่ายปั นผล (Dividend Payout Ratio) (ร้อยละ)
เงินปั นผลต่อหุน้
อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล =
x 100
กาไรสุทธิต่อหุน้
อัตราส่วนนี้ใช้ในการพิจารณาว่าธุรกิจมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลอย่างไร ถ้าอัตรา
ส่วนนี้สูงก็แสดงให้เห็นว่ากาไรส่วนใหญ่ ของธุรกิจใช้ไปเพื่อตอบแทนผู้ลงทุนหรือเจ้าของกิจการ
โดยการจ่ายเงินปั นผลและกาไรส่วนทีเ่ หลือเพื่อใช้ในการบริหารกิจการหรือขยายกิจการของธุรกิจ
ตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ปี ยพล อยู่สาราญ (2561) กล่าวว่าตลาดที่มปี ระสิทธิภาพ (Efficient Market) คือ ข้อมูล
ข่าวสาร ความเชือ่ ความคาดหวัง และทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดได้ สะท้อนออกมาเป็ นราคาหุ้น
ของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ ทุกคนสามารถเข้าถึงและรับรูข้ อ้ มูลทุกอย่างได้เหมือนกัน
พร้อมกัน ส่งผลให้ราคาตอบสนองต่อข้อมูลต่างๆ เหล่านัน้ ออกมาโดยทันทีเพื่อสะท้อนข้อมูลใหม่
ตัวอย่างของ ตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Efficient Market) ทีม่ ปี ระเด็นเป็ นที่ถกเถียงกันมานานก็คอื
ตลาดหุน้ นันเองเราสามารถแบ่
่
ง สมมติฐานตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis)
ออกได้เป็ น 3 ระดับ คือ
1. ความมีประสิทธิภาพระดับต่ า (Weak-form efficiency) ไม่มคี วามได้เปรียบโดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เพื่อทากาไรส่วน
เพิม่ ที่ไม่สามารถทาได้ ข้อมูลในอดีตไม่มคี วามสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนในอดีตและอนาคต
เป็ นอิสระต่อกันโดยสิ้นเชิง แต่การใช้วเิ คราะห์ปัจจัยพืน้ ฐาน (Fundament Analysis) เพื่อหาหุน้ ที่
มีมูลค่าต่ากว่า หรือ เกินกว่าพืน้ ฐานยังคงสามารถทาได้
2. ความมีประสิทธิภาพระดับกลาง (Semi strong-form efficiency) ข้อมูลทุกอย่างใน
ตลาดที่เป็ นสาธารณะสามารถสะท้อนออกมาเป็ นราคาหุ้นในตลาดโดยทันที ไม่มคี วามได้เปรียบ
โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาธารณะไม่วา่ จะเป็ น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หรือ การวิเคราะห์ทาง
เทคนิค ก็ไม่สามารถทากาไรเกินกว่าปกติได้
3. ความมีประสิทธิภาพระดับสูง (Strong-form efficiency) ข้อมูลทุกอย่างในตลาดไม่ว่า
จะเป็ นสาธารณะหรือเป็ นส่วนตัวสะท้อนออกมาเป็ นราคาหุน้ ในตลาด แม้แต่ขอ้ มูลวงในก็ไม่สามารถ
ทาให้นักลงทุนมีความได้เปรียบ (Malkiel and Fama,1970 อ้างถึงใน ปี ยพล อยู่สาราญ, 2561
หน้า 11) ได้เสนอว่า ในตลาดทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นักลงทุนไม่สามารถพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์
ได้หากนักลงทุนสามารถใช้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ในการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ได้ ตลาดทุนนัน้
ถือว่าเป็ นตลาดที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ ซึ่งในเวลาต่อมา (Hite and Owers, 1983 and Hong et al.,
2007 อ้างถึงใน ปี ยพล อยู่สาราญ, 2561 หน้า 11) ได้ทาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
ในช่วงการประกาศข้อมูลข่าวสารออกสู่ตลาด โดยพบว่าหากเรามีข้อมูลข่าวสารล่วงหน้ าและ
ข้อมูลทางสถิตทิ เ่ี พียงพอ เราจะสามารถใช้พยายกรณ์ราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าได้
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สยมพร จิตตัง้ สมบูรณ์ และวรรณรพี บานชื่นวิจติ ร (2557) ศึกษาความมีประสิทธิภาพ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้ มูลราคาปิ ดรายวันของหลักทรัพย์ ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) การศึกษาครัง้ นี้ต งั ้ แต่ว นั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ตัวแปรหุ่นที่แสดงถึง วันอังคาร
วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันอังคารหลังจากวันจันทร์ท่เี ป็ นวันหยุด ส่วนตัวแปรตามได้แก่
ราคาปิ ดรายวันของหลักทรัพย์ ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้ทาการทดสอบทางสถิติ โดยใช้วธิ กี ารสร้าง
สมการถดถอยเชิงเส้นด้วยวิธกี าลังสองน้อยทีส่ ุด ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า ไม่มตี วั แปร
อิสระใดมีผลต่อราคาปิ ดของหลักทรัพย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นันคื
่ อ ราคาปิ ดของหลักทรัพย์
ในอดีตและอนาคตเป็ นอิสระต่อกัน หรือหมายความว่าราคาปิ ดของหลักทรัพย์ในอดีตและใน
อนาคตไม่มผี ลต่อราคาปิ ดของหลักทรัพย์ในอนาคต ฉะนัน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึง
เป็ นตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพในระดับต่า
ความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ที่ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ โดยระบบการควบคุ ม
ภายในทีด่ จี ะสามารถบริหารจัดการความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั และ
ผูม้ สี ่วนได้เสียได้เป็ นอย่างดี ดังนัน้ บริษทั จึงเป็ นหน้าที่จะต้องดาเนินการให้มนใจว่
ั ่ า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและสามารถดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของ
บริษัท กฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ สานักงาน ก.ล.ต. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
จัดทารายงานทางการเงินและเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินได้อย่างน่าเชือ่ ถือ
การควบคุมภายใน
ชุตมิ ณฑน์ หาญฤทธิเจริญ (2558) ให้คานิยาม การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการ
ปฏิบตั งิ านซึ่งถูกกาหนดหรือออกแบบไว้โดยคณะกรรมการและผู้บริหารขององค์กร เพื่อให้เกิด
ความมันใจอย่
่
างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะสามารถบรรลุว ตั ถุ ประสงค์ท่กี าหนดไว้ในด้านการ
ดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ มาตรการใดๆ
ที่ดาเนินการโดยผูบ้ ริหาร คณะกรรมการและผูท้ ่เี กี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและเพิม่
โอกาสในการบรรลุเป้ าหมายขององค์กร โดยผูบ้ ริหารเป็ นผูว้ างแผน จัดการและสังการให้
่
เกิด การ
ดาเนิการได้อย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความมันใจอย่
่
างสมเหตุสมผลว่าบริษทั จะบรรลุเป้ าหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมสามารถป้ องกันหรือลดความเสีย่ งทีจ่ ะสร้างมูลค่าเพิม่
ของบริษทั ได้และการควบคุมภายในทีด่ ลี กั ษณะดัง้ ต่อไปนี้
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องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง การกาหนดแนวทางโครงสร้าง
หรือทิศทางขององค์กรโดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง โดยการสร้างลักษณะหรือ
บรรยากาศการควบคุมภายในองค์กร (Tone at the top) และสภาพแวดล้อมการควบคุมจัดเป็ น
องค์ประกอบพืน้ ฐานของทุกองค์ประกอบในการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสีย่ ง หมายถึง กระบวนการในการระบุ วิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร เพื่อนามาพิจารณากาหนด
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ควรมีการพิจารณาปั จจัยเสี่ยงให้
ครอบคลุมทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมควบคุม หมายถึง นโยบาย มาตรการ และวิธกี ารดาเนินงาน
ต่างๆที่ฝ่ายบริหารนามาใช้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าสามารถจัดการความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและช่วยในการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ทัง้ นี้ กิจกรรมควบคุมควรมีการดาเนินการ
ในทุกระดับขององค์กร
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน
และข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนิ นงานอื่นๆ จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก โดยผู้บริหาร
จาเป็ นต้องใช้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจและการดาเนินงาน การสื่อสาร เป็ นกระบวนการรับ
และส่งข้อมูลทัง้ กับบุคคลหรือหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบตั หิ รือ
ดาเนินการต่อไปอย่าง
องค์ประกอบที่ 5 การติดตามประเมินผล หมายถึงกระบวนการในการเฝ้ าสังเกตสอดส่อง
ดูแล หรือ สอบทาน และประเมินคุณภาพผลงาน หรือผลการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายใน
ที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมออยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าระบบการควบคุ ม
ภายในที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอ เหมาะสม และทันเวลา รวมทัง้ มีการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ
ประเภทข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน
Moody’s, (2004); PCAOB, (2004) อ้างถึงใน ชุตมิ ณฑน์ หาญฤทธิเจริญ, 2558 หน้า 7
การจัดประเภทข้อบกพร่องในการควบคุมภายในแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อบกพร่อง
ของการควบคุมภายในระดับองค์กร (Company-level control deficiencies) 2) ข้อบกพร่องของ
การควบคุมภายในระดับกระบวนการ (Process-level control deficiencies)
Doyle et al., (2007) อ้างถึงใน ชุติมณฑน์ หาญฤทธิเจริญ , 2558 หน้ า 7 ใช้วธิ ีการจัด
ประเภทความบกพร่ องของการควบคุ มภายในของบริษัท ในลักษณะที่จะไม่ เกิดขึ้นร่ วมกัน
(Mutually exclusive) กล่าวคือ แต่ละบริษทั จะถูกจัดให้มคี วามบกพร่องในระดับองค์กรหรือระดับ
กระบวนการเท่านัน้ หากบริษทั มีทงั ้ ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับองค์กร (Companylevel) และระดับกระบวนการ (Process-level) บริษทั นัน้ จะถูกจัดประเภทให้เป็ นบริษทั ที่มคี วาม
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บกพร่องในการควบคุมภายในระดับองค์กร (Company-level) การจัดประเภทข้อบกพร่องของ
การควบคุมภายในของบริษทั IPO ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
บริ ษทั ที่มีข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับองค์กร
การควบคุมภายในระดับองค์กร(Company-level controls) การควบคุมภายในที่ส่งผล
กระทบเป็ นวงกว้างต่อการควบคุมภายในของทัง้ บริษทั โดยคาว่า วงกว้าง (Pervasive) หมายถึง
การควบคุมนัน้ จะต้องส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม มิใช่เพียงแค่กระบวนการในการทางานใด
กระบวนการหนึ่งภายในองค์กรเท่านัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่าการควบคุมระดับองค์กรจะถูกจัดตัง้
โดยผู้บริหารระดับสูง เช่น การควบคุมด้านจริยธรรมที่จดั ตัง้ ขึ้นโดยผู้บริหารและการควบคุ ม
ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ไปสู่พนักงานในทุกระดับขององค์กร (Top-down)
บริ ษทั ที่มีข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการ
การควบคุมภายในระดับกระบวนการ(Process-level controls) การควบคุมที่เกีย่ วข้องกับ
รายการใดรายการหนึ่งโดยเฉพาะโดยทัวไปแล้
่
วบริษัทจะมีกระบวนการในการดาเนินงานหลัก
ได้แก่ การขายและรับชาระเงิน การซื้อและการจ่ายเงินสินค้าคงคลัง เป็ นต้น โดยการควบคุมที่
เกีย่ วข้องกับกิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างจากัดต่อรายงานทางการเงิน

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เสก็ดดาว ซื่อวัฒนะ (2536) ศึกษาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ในตลาดแรกต่อประชาชน
พฤติกรรมการกาหนดราคาและอัตราผลตอบแทน และประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือข้อมูลราคา
จองและราคาปิ ดของหลักทรัพย์เสนอขายครัง้ แรก (IPO) ช่วงปี พ.ศ. 2541 – 2548 มีจานวน
ข้อมูลของการเสนอขายหลักทรัพย์ครัง้ แรกต่อประชาชน เท่ากับ 124 หลักทรัพย์ และใช้การ
วิเคราะห์สมการถดถอยระหว่างผลตอบแทนวันแรกและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาการเสนอ
ขายหลักทรัพย์รายไตรมาส พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการกาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชนครัง้ แรกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือ กาไรต่อหุน้ ขนาดของสินทรัพย์ อัตราส่วนหนี้สนิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ขนาดการกระจายหลักทรัพย์ท่เี สนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก และ
สภาวะตลาดโดยตัวแปรที่มีผลต่อการกาหนดราคาหลักทรัพย์ท่เี สนอขายต่อประชาชนครัง้ แรก
มากที่สุดคือ กาไรต่อหุ้น ซึ่งหลักทรัพย์ท่เี สนอขายต่อประชาชนครัง้ แรกจะให้อตั ราผลตอบแทน
แรกเริม่ ที่สูงมาก โดยมีอตั ราสูงสุดคือร้อยละ 41.50 ต่อเดือน และเมื่อถือหลักทรัพย์จนถึงหนึ่งปี
จะลดลงเหลือร้อยละ 5
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Doyle et al., (2007) ได้ ศ ึก ษาเรื่อ ง Determinants of weaknesses in internal control
over financial reporting ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใช้ขอ้ บกพร่องการควบคุมภายในของบริษทั
จานวน 779 บริษทั เป็ นข้อมูลในการศึกษาช่วงเดือน สิงหาคม 2002 ถึง สิงหาคม 2005 และใช้
สถิตเิ ชิงพรรณนาและการวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียวและการวิเคราะห์หลายตัวแปร (Descriptive
statistics and univariate analysis and multivariate analysis) พบว่า บริษทั ที่มจี ุดอ่อนของการ
ควบคุมภายในทีม่ สี าระสาคัญระดับองค์กร (Company-level control weakness) จะมีระดับความ
รุนแรงและส่งผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพรายการคงค้างมากกว่าจุดอ่อนของการควบคุ ม
ภายในทีม่ สี าระสาคัญระดับกระบวนการ (Process-level internal weakness) เนื่องจากข้อบกพร่อง
ระดับกระบวนการมีลกั ษณะที่เกีย่ วข้องโดยตรงกับรายการทางบัญชีใดบัญชีหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง
ทาให้ขอ้ บกพร่องนี้สามารถตรวจพบได้ง่ายและไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพรายงานทาง
การเงิน แต่สาหรับข้อบกพร่องระดับองค์กรจะเกีย่ วข้องกับพืน้ ฐานของปั ญหา เช่น สภาพแวดล้อม
การควบคุมซึ่งผูส้ อบบัญชีไม่สามารถตรวจพบและทาการแก้ไขปั ญหาได้ง่าย
สกลพร พิบูลย์วงศ์ (2555) สารวจความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุ นเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อ ม
ภายในองค์กรที่มผี ลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีไทย โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชี
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน จานวน 42 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่องมือ สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่สถิตเิ ชิงพรรณนาการทดสอบ F-test และการ
ทดสอบ T-test พบว่านักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุ น
มีความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีมผี ลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยด้าน
กิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการติดตามและประเมินผล มีผลต่อ
ความคิดเห็นของนักบัญชี เกีย่ วกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีในระดับสูงทีส่ ุด ทีร่ ะดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.01 และด้านสภาพแวดลัอมการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยงมีผลต่อความคิดเห็น
ในระดับรองลงมาที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นักบัญชี บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทางเลือกเพื่อการลงทุน มีความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์ กรมีผลต่อ
คุณภาพข้อมูลทางบ้ญชีโดยด้านการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างองคก์ร มีผลต่อคุณภาพข้อมูล
ทางบัญชีทร่ี ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ด้านวัฒนธรรมองค์กรไม่มผี ลต่อความคิดเห็นของนักบัญชี
และนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมด้านคุณภาพข้อมูลทางบัญชี โดยด้านความเชื่อถือได้และด้านการเปรียบเทียบได้มีผล
ต่อความคิดเห็นของนักบัญชีในลาดับสูงที่สุดที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ด้านความเข้าใจ
ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีผลต่อความคิดเห็นในลาดับรองลงมา ทีร่ ะดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ
นันทนา ศรีสุรยิ าภรณ์ (2557) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคา
หลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีกลุ่ มตัวอย่าง
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จานวน 9 ธนาคาร (180 ตัวอย่าง) ศึกษาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 โดยอัตราส่วนทาง
การเงินทีใ่ ช้ในการวิจยั อธิบายฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคาร4 ด้าน คือ ด้าน
ความสามารถในการทากาไร (Profitability) ด้านประสิทธิภาพในการดาเนินงาน(Efficiency) ด้าน
ความสามารถในการชาระหนี้ (Leverage) และด้านมูลค่าตลาดหรือการเติบโต (Market Value or
Growth) โดยเลือกใช้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์แต่ละไตรมาส เพื่อให้เห็นว่าข้อมูลทางการเงินใน
ไตรมาสนัน้ ๆ มีความสัมพันธ์และสะท้อนให้เห็นถึงราคาหลักทรัพย์ในไตรมาสเดียวกันได้ โดยวิธี
ทางสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ค ือ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์และวิเคราะห์สมการ
ถดถอย พบว่า ทีร่ ะดับความเชือ่ มันร้
่ อยละ 95 อัตราส่วนทางการเงินทีส่ ามารถใช้ในการพยากรณ์
ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีทงั ้ สิ้น 3
อัตราส่วน ได้แก่ อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราส่วนกาไรสุทธิ และอัตราส่วนหมุนเวียน
สินทรัพย์ถาวร โดยทีอ่ ตั ราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราส่วนกาไรสุทธิ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารอย่างมีนยั สาคัญในขณะทีอ่ ตั ราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์
ถาวรมีความสัมพันธ์เชิงลบกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารอย่างมีนยั สาคัญ
กัลยานี ภาคอัต (2559) ศึกษาผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ท่อี อกจ าหน่ ายแก่
สาธารณชนเป็ นครัง้ แรกในตลาดหลักทรัพย์ไทย ประชากรคือ หุน้ IPO ทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ สาหรับระยะเวลาตัง้ แต่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31
ธันวาคม 2557 การวิจยั ครัง้ นี้ 1) เก็บรวบรวมข้อมูลและความถี่ เพื่อพิจารณาช่วงเวลาการซื้อ
ขายหลักทรัพย์วนั แรกของหุ้น IPO 2) คานวณอัตราผลตอบแทนวันแรก วันที่สาม และ วันที่ห้า
ของหุน้ IPO เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะของผลตอบแทนวันแรก 3) ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อ
ระบุปัจจัยที่สามารถอธิบายหุน้ IPO ผลการวิจยั พบว่า หุ้น IPO ส่วนใหญ่ซ้อื ขายวันแรกในเดือน
พฤศจิกายน รองลงมาคือ เดือนธันวาคม ตุลาคม พฤษภาคม และเดือนกันยายน อัตราผลตอบแทน
วันแรกเฉลี่ยของหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ ประมาณ 61.43% ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทน
เฉลีย่ ของวันทีส่ ามและวันทีห่ า้ โดยหุน้ IPO ปี 2557 มีอตั ราผลตอบแทน วันแรกเฉลีย่ สูงที่สุดคือ
80.18% ในขณะทีห่ นุ้ IPO ปี 2553 มีอตั ราผลตอบแทนวันแรกเฉลีย่ ต่าสุดคือ 38.30% ขนาดของ
เงินลงทุนที่จดั หาและภาวะตลาดหลักทรัพย์เป็ นปั จจัยสาคัญที่อธิบายระดับของผลตอบแทนวัน
แรกของ หุน้ IPO
ชุตมิ ณฑน์ หาญฤทธิเจริญ (2559) ศึกษาเชิงประจักษ์ของความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุม
ภายในและคุณภาพกาไร กรณีศกึ ษาบริษทั จดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
น
ครัง้ แรกโดยรวบรวมข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) ระหว่างปี 2553 – 2557 รวมทัง้ สิน้ 75 บริษทั และใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุระหว่างการควบคุมภายในและคุณภาพกาไร
พบว่า การควบคุมภายในมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพกาไร กล่าวคือ บริษทั ทีม่ ขี อ้ บกพร่องในการ
ควบคุมภายในระดับองค์กรจะมีรายการคงค้างเกินปกติทม่ี ากกว่า แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
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ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการกับรายการคงค้างเกินปกติ นอกจากนี้ไม่
พบความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับความมีเสถียรภาพของกาไร โดยงานวิจยั นี้ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ของการควบคุ มภายในกับคุ ณภาพของก าไรในเชิงประจักษ์ เป็ นครัง้ แรกของ
ประเทศไทยซึ่งจะทาให้เห็นประโยชน์ ของการควบคุมภายในที่จะช่วยเพิ่มคุ ณภาพกาไรของ
กิจการ
ศศิ ดิษณะ (2559) ศึกษาการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมและการควบคุมภายในของ
บริษทั จดทะเบียนบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพื่อทดสอบผลกระทบของการ
เปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการควบคุมภายในเกี่ยวกับมู ลค่าของบริษัท ประชากรใน
การศึกษานี้เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยทัง้ หมดโดย 235 บริษัท
ตัวอย่างมีการใช้รายงานประจาปี ในช่วงปี 2555-2557 การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมและการ
ควบคุมภายใน เป็ นผลให้มีการเพิ่มขึ้นของการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
ภายในในระหว่างการศึกษาที่พบมากที่สุดการเปิ ดเผยข้อมูลคื อการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
สิง่ แวดล้อมและการประเมินความเสี่ยงของภายในการควบคุมใน ขณะที่ขอ้ มูลทางการเงินของ
สภาพแวดล้อมและกิจกรรมการควบคุมของการควบคุมภายในเป็ นการเปิ ดเผยน้ อยกว่าทัวไป
่
นอกจากนี้ยงั มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญระหว่างการวิจยั และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสาคัญระหว่างความเสี่ยงการประเมินการควบคุมภายในและ
มูลค่าของบริษทั นอกจากนี้ ขนาด บริษทั ประเภทของผูส้ อบบัญชีและประเภทอุตสาหกรรมที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมการควบคุมภายในและมูลค่าทีม่ นคงการประเมิ
ั่
น
มูลค่าหลักทรัพย์ เป็ นเครื่องมือที่จะช่วยผูล้ งทุนในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายหุ้น ซึ่งเป็ นการ
เปรียบเทียบระหว่างราคาตลาด ณ ปั จจุบนั กับมูลค่าที่แท้จริงที่ได้จากการประเมินมูลค่าโดย
ผูล้ งทุนจะตัดสินใจซื้อหรือลงทุนในหุ้นใดๆ เมื่อราคาตลาดต่ า กว่ามูลค่าที่แท้จริง ในทางตรงกัน
ข้าม จะตัดสินใจขาย เมื่อราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริง
อนัญญา คาพันธุ์ (2559) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนินงานทางการเงินกับ
ราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยกลุ่ ม
SET100 ผลการดาเนินงานทางการเงินทีใ่ ช้ศกึ ษาประกอบด้วยอัตราส่วนทางการเงิน 7 อัตราส่วน
ได้แก่ อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ส่วนผูถ้ อื หุ้น อัตรากาไรสุทธิ อัตราส่วนราคาต่อกาไร อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าบัญชี และ
อัตราการจ่ายเงินปั นผล ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน
ทางการเงินจากงบการเงินรายปี ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET100 ในปี พ.ศ. 2558 และ
พ.ศ. 2559 จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล
ได้แก่ ค่าสูงสุด ค่าต่ า สุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สนั พบว่า อัตราการจ่ายเงินปั นผลมีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหลักทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 บริษทั ที่มกี ารจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
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ทีส่ ูง กาไรสะสมจะลดลง มีผลทาให้ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงและพบว่า ผลการดาเนินงาน
ทางการเงินซึ่งวัดจากอัตราหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุ้น อัตรากาไรสุทธิ อัตราส่วนราคาต่อกาไร และอัตราส่วนมูลค่าตลาด
ต่อมูลค่าบัญชี ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการประเมินมู ลค่ าหุ้นสามัญ คือ ราคาตลาดของหุ้น
ขึน้ อยู่กบั มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั จากการลงทุนในหลักทรัพย์นนั ้ ในอนาคต
ดารานาถ พรหมอินทร์ (2560) ศึกษาความสัมพันธ์ของผลการดาเนินงานและคุ ณภาพ
กาไรต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จานวน 33 บริษทั โดยศึกษาจากงบการเงินประจาไตรมาส ตัง้ แต่ปี
2557 ถึง ปี 2559 รวมระยะเวลา 12 ไตรมาส โดยเก็บรวมรวมข้อมูลทุติยภู มิจากรายงานทาง
การเงินของบริษทั ในฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลประกอบด้วย สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 พบว่า อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ROE)
กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักต้นทุนทางการเงินภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
(EBITDA) คุณภาพกาไรวิธรี ายการคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน(WCA) คุณภาพกาไรวิธรี ายการ
คงค้างจากการดาเนินงานสุทธิ(NOA) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับราคาตลาดหลักทรัพย์
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ราคาตลาดหลักทรัพย์
ขวัญนภา เศิกศิริ,สมใจ บุญหมื่นไวยและธนภณ วิมูลอาจ (2561) ศึกษาอิทธิพลของ
อัตราส่ วนทางการเงินต่ อราคาตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กรณีศกึ ษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดยผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินราย
ไตรมาสของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
ในการคานวณอัตราส่วนทางการเงินโดยเริม่ ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2556 ถึงไตรมาสที่ 4
ของปี พ.ศ. 2558 และใช้ราคาตลาดของหลักทรัพย์จากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยคือระหว่างช่วงก่อนวัน
สิ้นสุดไตรมาส 3 วัน ถึง หลังวันสิ้นสุดไตรมาส 3 วัน ผูว้ จิ ยั ทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้วธิ ี
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ 2 วิธี คือ การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ พบว่า อัตราส่วนทุน
หมุนเวียน (CR) อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุน้
(P/BV) อัตราส่วนราคาตามบัญชี (BVPS) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และอัตราส่วนทุนหมุนเวียนปรับแต่งใหม่ (MICR) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ พบว่า อัตราส่วนทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
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ราคาหลักทรัพย์ได้แก่ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (CR) อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถอื หุ้น
(ROE) อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (P/BV) อัตราส่วนราคาตามบัญชีต่อหุ้น
(BVPS) และอัตราส่วนเงินสด(CASH)
ปี ยพล อยู่สาราญ (2561) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน และราคา
เสนอขายหุน้ IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยการศึกษานี้ได้ใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณวิเคราะห์ขอ้ มูลจากงบการเงินที่เผยแพร่ในหนังสือชีช้ วนของบริษทั ที่จดทะเบียน
เสนอ ขายหุน้ IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตัง้ แต่ปี 2552 ถึง 2561 รวมทัง้ หมด 105 บริษทั พบว่า
อัตราความสามารถในการจ่าย ดอกเบี้ย (ICR) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่ อราคา IPO อย่างมีนัยสาคัญ และอัตราส่ วนเงินทุ นหมุ นเวีย นไม่ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับผลตอบแทนที่คาดหมายของบริษัทที่จดทะเบียนฯ อัตราการ
หมุนของสินทรัพย์รวมและอัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร ไม่มคี วามสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ
กับผลตอบแทนที่คาดหมายของบริษัทที่จดทะเบียนฯ ความสามารถในการทากาไรในช่วงก่อน
เสนอขายหุ้น IPO ของบริษัท จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการกาหนดราคา
เสนอขายหุ้น IPO อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติ อัตราส่ วนวิเคราะห์น โยบายทางการเงิน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ราคาเสนอขาย IPO ของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียน
มัยฤทธิ ์ ทองส่งโสม (2561) ศึกษาปั จจัยของประสิทธิผลการควบคุมภายในที่มอี ิทธิพล
ต่ อคุ ณภาพข้อมู ลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างคือผูต้ รวจสอบภายใน ตัง้ แต่ระดับหัวหน้าแผนก จานวน 257 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาและเก็บข้อมู ลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมู ลโดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยสถิตเิ ชิงอนุ มาน ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั ที่ได้จากการศึกษาคือ ประสิทธิผลการควบคุมภายใน ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
มีอทิ ธิพลทางบวกต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยเท่ากับ 0.542 และด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมินความ
เสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านการติดตามและประเมินผล ไม่มอี ทิ ธิพลต่อคุณภาพข้อมู ล
ทางการบัญชี
รัศมี ศรีลาวงศ์ (2561) ศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง 3
บริษทั โดยศึกษาเป็ นรายไตรมาส ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ถึง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561
เป็ นระยะเวลาทัง้ หมด 5 ปี ย้อนหลัง ใช้อตั ราส่วนทางการเงินทัง้ หมด 7 ตัว ได้แก่ อัตราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA), กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ค่ า
เสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายล่วงหน้ าตัดบัญชี (EBITDA), อัตราส่วนกาไรสุทธิ (NPM), อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (ROE), อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (D/E), อัตราส่วน
ความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR), และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV)
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โดยวิธที างสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์คอื การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ที่ระดับความเชื่อมัน่
95% พบว่า อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV) มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% ส่วนอัตราส่วนทางการเงินตัวอื่นๆ มีผลกระทบ
กับราคาหลักทรัพย์เพียงบางหลักทรัพย์เท่านัน้
สุวทิ ย์ ไวยทิพย์, พัทรียา เหนกลางและวรรณวิมล นาคทัด (2561) ศึกษาประสิทธิภาพ
ของการทบทวนการตรวจสอบภายในของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวน 518 บริษทั และการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุหลายตัวแปร ซึ่งเป็ นสมการเชิงเส้นทีอ่ ธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิผลการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ และประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ ง นอกจากนี้
ยังพบว่าประสิทธิผลการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบรรลุผลสาเร็ จตาม
เป้ าหมายองค์กร ผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการวิจยั นี้สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาเสริมสร้าง
และปรับปรุง ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบภายใน
เพื่อให้บริษทั ได้รบั ความเชือ่ ถือจากสาธารณชน และอยู่รอดได้อย่างยังยื
่ นและยาวนาน

สมมติฐานการศึกษา
เนื่องจากไม่มงี านวิจยั ในอดีตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ขอ้ บกพร่องของการควบคุมภายใน
ระดับองค์กรหรือระดับกระบวนการกับราคาหุ้น IPO โดยตรงผู้ศกึ ษาจึงไม่สามารถคาดการณ์
ทิศทางความสัมพันธ์ได้ จึงตัง้ สมมติฐานที่ 1 และ สมมติฐานที่ 2 ดังนี้
สมมติ ฐานที่ 1
H0: ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับองค์กรไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
H1: ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับองค์กรมีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
สมมติ ฐานที่ 2
H0: ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ราคาหุน้
IPO
H1: ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการมีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น
IPO
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งานวิจยั ของ ขวัญนภา เศิกศิร,ิ สมใจ บุญหมื่นไวย และธนภณ วิมูลอาจ (2561) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินต่อราคาหลักทรัพย์ในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ พบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กบั
ราคาหลักทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ จิราพร เหงาดา (2560) พบว่า อัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียนไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในกลุ่มธุ รกิจ
ทรัพยากรและสาธารณูปโภค และแก้วมณี อุทริ มั ย์ และกนกศักดิ ์ สุขวัฒนาสินิทธิ ์ (2557) พบว่า
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนทีค่ าดหมายของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ จึงตัง้ สมมติฐานดังนี้
สมมติ ฐานที่ 3
H0: อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
H1: อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
งานวิจยั ของ ขวัญนภา เศิกศิริ,สมใจ บุญหมื่นไวยและธนภณ วิมูลอาจ (2561) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินต่อราคาหลักทรัพย์ในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ พบว่า อัตราส่วนเงินสด(CA) มีความสัมพันธ์กบั
ราคาหลักทรัพย์ อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ ดารานาถ พรหมอินทร์ (2560)
ศึกษาความสัมพันธ์ของผลการดาเนินงานและคุ ณภาพกาไรต่อราคาหลักทรั พย์ในบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี พบว่า อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์ จึงตัง้ สมมติฐานดังนี้
สมมติ ฐานที่ 4
H0: อัตราส่วนอัตราส่วนเงินสดไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
H1: อัตราส่วนอัตราส่วนเงินสดมีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
งานวิจยั ของ ปี ยพล อยู่สาราญ (2561) ศึกษาอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มคี วามสัมพันธ์
เชิงบวกกับราคาหุน้ IPO พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) กับ
ราคาหุน้ IPO มีทศิ ทางในเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันทนา
ศรีสุรยิ าภรณ์ (2557) พบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และอัตราส่วนกาไรสุทธิ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารอย่างมีนยั สาคัญ จึงตัง้ สมมติฐานดังนี้
สมมติ ฐานที่ 5
H0: อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์เชิงลบหรือไม่มคี วามสัมพันธ์
กับราคาหุน้ IPO
H1: อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุน้ IPO
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งานวิจยั ของ ปี ยพล อยู่สาราญ (2561) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหมุนของ
สินทรัพย์รวม(TA) ต่อราคาเสนอขาย IPO มีทศิ ทางในเชิงลบอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งสอด
คลองกับงานวิจยั ของ แก้วมณี อุทริ มั ย์, กนกศักดิ ์ สุขวัฒนาสินิทธิ ์ (2557) พบว่า อัตราการหมุน
ของสินทรัพย์รวม(TA) ไม่มคี วามสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับผลตอบแทนทีค่ าดหมายของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ขดั แยังกับงานวิจยั ของ สัณฑพงศ์
คล่องวีระชัย (2557) พบว่า อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กบั อัตราการเปลีย่ นแปลง
ราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจธนาคาร และหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จึงตัง้ สมมติฐาน
ดังนี้
สมมติ ฐานที่ 6
H0: อัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (TA) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
H1: อัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (TA) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
งานวิจยั ของ ชนนี ยิง่ นิรนั ดร์และทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ (2562) พบว่า อัตราผลตอบแทน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) มีความสัมพันธ์กบั อัตราการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ได้อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งมีความขัดแย้งกับงานวิจยั ของ ปี ยพล อยู่สาราญ (2561) ศึกษาอัตราส่วนความสามารถใน
การทากาไรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุน้ IPO พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) ความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาเสนอขาย IPO ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ
จึงตัง้ สมมติฐานดังนี้
สมมติ ฐานที่ 7
H0: อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
H1: อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
งานวิจยั ของ ปี ยพล อยู่สาราญ (2561) ศึกษาอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้น IPO พบว่า อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (ICR)
มีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ จิราพร เหงาดา (2561) พบว่า อัตราความสามารถ
ในการจ่ายดอกเบี้ย(ICR) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในกลุ่ ม
ธุรกิจทรัพยากรและสาธารณูปโภค จึงตัง้ สมมติฐานดังนี้
สมมติ ฐานที่ 8
H0: อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (ICR) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
H1: อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (ICR) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
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งานวิจยั ของ ปี ยพล อยู่สาราญ (2561) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) ต่อราคาเสนอขาย IPO ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ
แก้วมณี อุทริ มั ย์, กนกศักดิ ์ สุขวัฒนาสินิทธิ ์ (2557) พบว่า อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น(DE) มีความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนที่ค าดหมายของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงตัง้ สมมติฐานดังนี้
สมมติ ฐานที่ 9
H0: อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE)ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
H1: อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE)มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
งานวิจยั ของ ปี ยพล อยู่สาราญ (2561) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความสามารถ
ในการชาระหนี้(DSCR) ต่อราคาเสนอขาย IPO มีทศิ ทางในเชิงลบอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัศมี ศรีลาวงศ์ (2561) พบว่า อัตราความสามารถในการชาระหนี้
(DSCR) มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ จึงตัง้ สมมติฐาน
ดังนี้
สมมติ ฐานที่ 10
H0: อัตราความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR)ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
H1: อัตราความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR)มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
งานวิจยั ของ ปี ยพล อยู่สาราญ (2561) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการจ่าย
ปั นผล (DP) ต่อราคาเสนอขาย IPO มีทศิ ทางในเชิงลบอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ปทุมวดี โบงูเหลือม (2561) พบว่า อัตราส่วนการจ่ายปั นผล (DP) ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับมูลค่ากิจการภายหลังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ อนัญญา
คาพันธุ์ (2559) พบว่า อัตราการจ่ายเงินปั นผล (DP) มีความสัมพันธ์ทศิ ทางตรงกันข้ามกับการ
เปลีย่ นแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงตัง้ สมมติฐานดังนี้
สมมติ ฐานที่ 11
H0: อัตราการจ่ายเงินปั นผล (DP) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
H1: อัตราการจ่ายเงินปั นผล (DP) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ระเบียบวิธีการศึกษาบทนี้กล่าวถึง ประชากร กลุ่ม ตัวอย่าง ตัวแปร กรอบแนวคิดใน
การศึกษา การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากร
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) และ ตลาดเอ็ม เอ ไอ (mai) ทีม่ กี ารจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนครัง้ แรก (IPO)
ในระหว่า งปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ.2562 เป็ น ระยะเวลา 3 ปี และจ านวนบริษัท จดทะเบียน
ทัง้ หมด 84 บริษทั รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนบริษทั จดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
จำนวนบริษทั จดทะเบียน
บริษทั จดทะเบียน

2560
27

2561
23

2562
34

รวม
84

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ คือ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) และ ตลาดเอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มกี ารจดทะเบียนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครัง้ แรก (IPO)
ทีร่ ะบุระดับความเสีย่ ง (สูง กลาง ต่า) โดยผูต้ รวจสอบภายในและมีการเปิ ดเผยข้อมูลในแบบ 65-1
จาก www.market.sec.or.th หรือ สานักงาน ก.ล.ต.
ทัง้ นี้ประชากรที่นามาศึกษาครัง้ นี้ไม่ครอบคลุมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินเพราะ
บริษัทดังกล่ าวมีหน่ วยงานก ากับดู แลโดยเฉพาะและมีการดาเนินธุ รกิจที่แตกต่ างจากธุ รกิจ
โดยทัวไป
่ และไม่นาบริษทั ที่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลจาก www.market.sec.or.th หรือ สานักงาน
ก.ล.ต. มาศึกษาในงานวิจยั และไม่รวมบริษทั จดทะเบียนที่ไม่ระบุระดับความเสี่ยงทาให้จานวน
ตัวอย่างสาหรับการศึกษา เท่ากับ 41 บริษทั จากบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนทัง้ หมด 84 บริษทั รายละเอียด
ดังนี้
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ตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั
บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั จดทะเบียนทัง้ หมด
หัก บริษทั ทีไ่ ม่นามาใช้ในงานวิจยั
บริษทั จดทะเบียนกลุ่มธุรกิจการเงิน
บริษทั จดทะเบียนไม่มขี อ้ มูล
บริษทั จดทะเบียนไม่ระบุระดับความเสีย่ ง
ตัวอย่างสาหรับงานวิ จยั

2560
27

2561
23

2562
34

รวม
84

8
3
1
15

6
2
6
9

7
1
9
17

21
6
16
41

ตามตารางที่ 2 บริษทั จดทะเบียนทีไ่ ม่นามาใช้ในการศึกษาครัว้ นี้ ประกอบด้วย 1) บริษทั
จดทะเบียนกลุ่มธุรกิจการเงิน(Financials) อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วกับผูใ้ ห้บริการทางการเงินประเภท
ต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจธนาคาร (Banking) ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities)
ธุ รกิจประกันภัย และประกัน ชีว ิต (Insurance) เพราะบริษัทดัง กล่ า วมีหน่ วยงานก ากับ ดู แ ล
โดยเฉพาะและมีการดาเนินธุรกิจทีแ่ ตกต่างจากธุรกิจโดยทัวไป
่ 2) บริษทั จดทะเบียนทีไ่ ม่สามารถ
ค้ น หาข้อ มู ล จาก www.market.sec.or.th หรือ ส านั ก งาน ก.ล.ต. 3) บริษัท จดทะเบีย นที่ผู้
ตรวจสอบภายในให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและไม่ได้ระบุระดับความเสี่ยงทาให้ผู้
ศึกษาไม่สามารถข้อมูลดังกล่าวออกการศึกษานี้
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้แก่ ตัวแปรประสิทธิผลการควบคุมภายใน และตัวแปร
อัตราส่วนทางการเงิน รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตัวแปรประสิทธิผลการควบคุมภายใน คือ ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในระดับองค์กร
และ ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในระดับกระบวนการ
ตัวแปรอัตราส่วนทางการเงินในการศึกษานี้วเิ คราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง
การเงินกับมูลค่ากิจการบริษทั จดทะเบียนและกลุ่มอัตราส่วนทางการเงินแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่ องทางการเงิน 2) อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนิ น งาน
3) อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร 4) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
ผูศ้ กึ ษาได้ทาการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติ KolmogorovSmirnov Test มีนัยสาคัญทางสถิติแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีการแจกแจงปกติ และใช้การวิเคราะห์
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั หรือ กรณีผลการทดสอบค่าสถิติ Kolmogorov-Smirnov
Test ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตแิ ละมีการแจกแจงของกลุ่มตัวอย่างไม่ปกติ โดยใช้การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิส์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน สาหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วน
ทางการเงินกับมูลค่ากิจการบริษทั จดทะเบียน
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
กรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการควบคุม
ภายใน อัตราส่วนทางการเงิน กับมูลค่ากิจการของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
เป็ นครัง้ แรก (IPO)
ตารางที่ 3 กรอบแนวคิดในการศึกษา

กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิ สระ

ตัวแปรตาม

ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน
1) ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในระดับองค์กร
2) ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในระดับ
กระบวนการ
อัตราส่วนทางการเงิ น
1) อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน
2) อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
3) อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร

มูลค่ากิจการของบริษทั จด
ทะเบียนเพือ่ เสนอขายหุน้ แก่
ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก
(IPO)
(ราคาปิ ดวันแรกทีม่ กี ารซือ้
ขาย)

4) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
ตัวแปรในการศึกษา
1) IPO คือ ราคาหลักทรัพย์บริษทั จดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
น
ครัง้ แรก (Initial Public Offering)
2) COMD คือ ข้อ บกพร่ อ งของการควบคุ ม ภายในระดับ องค์ก ร (Company Level
Control Deficiencies)
3) PROD คือข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการ (Process Level
Control Deficiencies)
4) LR คือ อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)
5) ER คือ อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratios)
6) PR คือ อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratios)
7) FR คือ อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
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8) êit คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของสมการถดถอยในปี ท่ี t
9) i คือ หลักทรัพย์, t คือ ปี

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และอัตราส่วนทางการเงิน ได้จาก
หนังสือชี้ชวนของบริษทั หรือ แบบ filing (69-1) ซึ่งเป็ นข้อมูลจาก จาก www.sec.or.th หรือ
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้บริษทั จัดเตรียมและเผยแพร่ขอ้ มูลให้แก่นักลงทุนในช่วงก่อนการ
นาเสนอขายหุน้ IPO ให้แก่ประชาชนทัวไป
่
ข้อ มู ล เกี่ย วกับ ข้อ บกพร่ อ งในการควบคุ ม ภายในแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แ ก่
1) ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับองค์กร 2) ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับ
กระบวนการ
ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงิน แบ่งออก 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) อัตราส่วนวิเคราะห์
สภาพคล่องทางการเงิน 2) อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน 3) อัตราส่วนความสามารถ
ในการทากาไร 4) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
การวัดประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน
การวัดประสิทธิผลการควบคุมภายในได้จากข้อสังเกตของผูต้ รวจสอบภายในเกีย่ วกับ
ระบบควบคุมภายในของบริษทั และเก็บรวบรวมข้อมูลจากสานักงาน ก.ล.ต. หรือ www.sec.or.th
มีตวั อย่างดังนี้
ตารางที่ 4 ตัวอย่างการวัดประสิทธิผลการควบคุมภายใน
ข้อสังเกต
ระบบงานทรัพยากรบุคคล
1. การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
จากการสุ่ม ตรวจสอบพนั กงาน
เข้า ใหม่ใ นเดือ นมกราคม 2561
ถึ ง เดือ นมีน าคม 2561 จ านวน
20 ราย พบว่ า มีบ างรายการมี
ใบรับรองแพทย์หลังวันที่เริม่ งาน
(ระดับความสาคัญ : ต่า)

ข้อเสนอแนะ

บริ ษ ั ท ควรควบคุ ม ให้ ม ี ก ารตรวจ
สุ ข ภาพของพนั ก งานก่ อ นการเริ่ม
งาน เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ า พนั ก งานมี
สุขภาพที่แข็งแรงเหมาะสมกับงานที่
ต้องปฏิบตั ิ หรือไม่ตดิ ยาเสพติด หรือ
เป็ นโรคติดต่อ

ความคิดเห็นของฝ่ ายบริหาร

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร
บริษทั เห็นควรตามข้อเสนอแนะโดย
1) แจ้งให้พนักงานใหม่รบั ทราบถึงเอกสาร
ที่จาเป็ นต้องยื่นส่งก่ อนเข้า งาน รวมถึง
เหตุผลที่จะต้องตรวจสุขภาพ ว่ามีผลต่อ
การเซ็นสัญญาจ้างงาน
2) กาหนดผู้ตรวจสอบ ผู้รบั ผิดชอบหลัก
เพื่ อ ตรวจสอบเอกสารให้ถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้วนตามระเบียบปฏิบตั ิ
ที่มา: ข้อมูลจากสานักงาน ก.ล.ต. จาก บริษทั ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)
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ตามตารางที่ 4 ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการ (Process-level)
เพราะเกีย่ วข้องกับระบบงานทรัพยากรบุคคลโดยตรง และเกณฑ์การวัดระดับระดับความเสี่ยงต่ า
คะแนนเท่ากับ 1
การศึกษาครัง้ นี้ได้วดั ประสิทธิผลการควบคุมภายในจากข้อบกพร่องของการควบคุ ม
ภายในระดับองค์กร (Company-level)และข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการ
(Process-level) ซึ่ ง ข้อ บกพร่ อ งการควบคุ มภายในนั น้ สามารถใช้ว ัด ระดับ ความเสี่ย งของ
กระบวนการดาเนินงานของกิจการได้ กรณีกิจการมีข้อบกพร่องการควบคุมภายในอยู่ท่รี ะดับ
ความเสี่ยงต่ า แสดงให้เห็นว่า กระบวนการดาเนินงานของกิจการควรได้รบั การปรับปรุ งเพื่อ
เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมในการควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผ ลและสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิบตั อิ นั เป็ นเลิศ
การเก็บข้อมูลจากแบบ 69-1 หรือ แบบ Filing ของบริษทั จดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นแก่
ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) ตามของกาหนด ของ ก.ล.ต. โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน พบว่ามีข้อบกพร่องระบบควบคุมภายในและระบุระดับ
ความเสีย่ งของระบบควบคุมภายในของบริษทั ในระดับสูง กลาง ต่า (ข้อบกพร่องของการควบคุม
ภายในระดับองค์กรหรือระดับกระบวนการ) และ เกณฑ์การวัด ระดับคะแนน ได้แก่ ระดับความ
เสี่ยงสูง คะแนนเท่ากับ 3 และ ระดับความเสี่ยงกลาง คะแนนเท่ากับ 2 และ ระดับความเสี่ยงต่ า
คะแนนเท่ากับ 1 และ ผูส้ อบตรวจสอบภายในให้ความเห็นคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายในไม่พบ
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในของบริษทั ระดับคะแนนเท่ากับ 0
ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงสูง คือข้อบกพร่องที่มีความสาคัญมากหากไม่ได้มกี ารดาเนินการปรับปรุง
แก้ไข อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานหรือระบบการบริหารของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญได้
ความเสีย่ งปานกลาง คือ กิจกรรมควบคุมทีค่ วรได้รบั การปรับปรุงแก้ไขเพื่อทีจ่ ะลดความ
เสีย่ งอันเกิดจากข้อบกพร่องทีไ่ ม่สามารถตรวจพบได้ หรืออาจจะเกิดขึน้ ได้อย่างผิดปกติ
ความเสี่ยงต่ า คือ กิจกรรมที่ควรได้รบั การปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อม
ในการควบคุมให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบตั อิ นั เป็ นเลิศ
ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบความคุมภายในของบริษัทสามารถวัดถึง
ประสิทธิผลการควบคุมภายใน การบริการจัดการ การกากับกิจการทีด่ แี ละเสริมสร้างความน่ าเชื่อ
ของข้อมูลทางการเงินได้ดี
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS การวิคราะห์ข้อมูล เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิผลการควบคุมภายใน และ อัตราส่วนทางการเงิน กับมูลค่ากิจการของบริษัทจด
ทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก(IPO) แบ่งออกเป็ น 2 ได้แก่ สถิตเิ ชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (Correlation Coefficient)
สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
สถิตเิ ชิงพรรณนาในการศึกษานี้แยกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลข้อบกพร่องในการควบคุม
ภายในระดับองค์การ และข้อมูลข้อบกพร่องในการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ซึ่งเป็ นข้อมูล
ระดับเรียงอันดับ (Ordinal Scales) สามารถใช้การวิเคราะห์ดว้ ยความถีแ่ ละร้อยละ 2) ข้อมูลอัตราส่วน
ทางการเงิน และข้อมูลราคาหุ้น IPO เป็ นข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) หรือข้อมูลระดับ
อันตรภาค (Interval Scale) โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
สถิตทิ ใ่ี ช้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร 2 ตัว ได้แก่ ตัวแปรเกี่ยวกับประสิทธิผลการความคุมภายใน คือ 1) ข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายในระดับองค์กร 2) ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ทัง้ นี้กลุ่ม
ตัวอย่างการศึกษาครัง้ นี้จะเป็ นบริษัทจดทะเบียนที่มคี วามเสี่ยงระดับองค์กร หรือ มีความเสี่ยง
ระดับกระบวนการ หรือ มีความเสีย่ งทัง้ ระดับองค์กรและระดับกระบวนการ
ตัวแปรเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงิน คือ 1) อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน
2) อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน 3) อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร 4) อัตราส่วน
วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
ข้อตกลงเบื้องต้น การวิเคราะห์สมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียร์สนั ได้แก่ 1) เป็ นข้อมูล
ระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) เช่น อัตราส่วนทางการเงิน หรือเป็ นข้อมูลระดับอันตรภาค (Interval
Scale) เช่น ราคาหุน้ 2) ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารกระจายแบบปกติ สามารถใช้การวิเคราะห์
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียร์สนั ได้ หรือ กรณีขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารกระจายแบบไม่ปกติ
สามารถใช้การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน (ชัชวาลย์ ศิลปกิจ, 2557)
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เป็ นการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้วแปร 2 ตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์กนั หรือไม่ โดยใช้ r แทน ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
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ตัวเลขของค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แสดงถึงขนาดของความสัมพันธ์ ส่วนเครื่องหมาย
ของค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แสดงถึงทิศทางของความสัมพันธ์ ได้แก่
1) ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพนธิมี์ ค่า r เขาใกล้ +1 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน เช่น ตัวแปรตัวหนึ่งเพิม่ ขึน้ อีกตัวแปรหนึ่งก็จะเพิม่ ขึน้ ด้วย
หรือตัวแปรตัวหนึ่งลดลงอีกตัวแปรหนึ่งก็จะลดลงด้วยเช่นกัน
2) ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพนธิ ์มีค่า r เขาใกล้ -1 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
และมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม เช่น ตัวแปรตัวหนึ่งเพิม่ ขึ้นอีกตัวแปรหนึ่งก็จะลดลง
หรือตัวแปรตัวหนึ่งลดลงอีกตัวแปรหนึ่งก็จะเพิม่ ขึน้
3) ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพนธิมี์ ค่า r เขาใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสมพันธ์กนั ในระดับ
น้อย หรือค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพนธิ ์มีค่า r เท่ากับ 0 แสดงว่าตัวแปรสองตัวไม่มคี วามสัมพันธ์ซ่งึ
กันและกัน
ทัง้ นี้ สมมติฐานที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ใช้การทดสอบความสัมพัทธ์แบบไม่ มี
ทิศทางความสัมพัทธ์ หรือการทดสอบความสัมพัทธ์แบบ two tailed และสมมติฐานที่ 5 ใช้การ
ทดสอบความสัมพัทธ์แบบมีทศิ ทางของความสัมพัทธ์ หรือ การทดสอบความสัมพัทธ์แบบ one
tailed

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลการศึกษาความสัมพันธ์ประสิทธิผลการควบคุมภายในและอัตราส่ วน
ทางการเงินกับราคาหุน้ IPO ในตลาดหลักทรัพย์ แบ่งการวิเคราะห์ผลการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน
1) การวิเคราะห์ทางสถิตเิ ชิงพรรณนา 2) การวิเคราะห์สมั ประสิทธิสห์ สัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
การศึกษานี้มีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรต่างๆ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในทีม่ ขี อ้ บกพร่องการควบคุมภายในระดับองค์กรหรือระดับกระบวนการ และ
ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยความถีแ่ ละร้อยละ และอัตราส่วนทางการเงินและราคาหุน้ IPO โดยใช้การ
วิเคราะห์ดว้ ย ค่าเฉลีย่ ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ดังนี้
ตารางที่ 5 สถิตเิ ชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั
สถิ ติเชิ งพรรณนำ
รำยกำร
ราคาหุ้น IPO
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR)
อัตราส่วนเงินสด (CA)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (ROE)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (TA)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (DE)
อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (ICR)
อัตราความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR)
อัตราส่วนการจ่ายปั นผล (DP)

ค่ำตำ่ สุด
1.11
0.29
(0.15)
(8.50)
(4.30)
0.00
0.20
(27.82)
(19.10)
0.00

ค่ำสุงสุด
27.25
6.76
2.38
75.50
24.45
81.80
6.78
423.01
18.56
1,152.36

ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
5.89
6.36
1.45
1.30
0.41
0.53
23.14
17.05
8.75
5.88
3.17
12.62
1.91
1.47
24.17
67.98
0.30
4.33
103.20
217.74

ตามตารางที่ 5 ราคาหุน้ IPO มีค่าต่าสุดเท่ากับ 1.11 บาทต่อหุน้ คือ บริษทั วิลล่า คุณาลัย
จากัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และราคาหุน้ IPO มีค่าสูงสุด
เท่ากับ 27.25 บาทต่อหุน้ คือ บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร
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อัตราส่ วนเงินทุ นหมุ นเวียน (CR) มีค่ าต่ าสุ ดเท่ ากับ 0.29 (เท่ า ) คือ บริษัท สหไทย
เทอร์มนิ อล จากัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR)
มีค่าสุงสุดเท่ากับ 6.76 (เท่า) คือ บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จากัด(มหาชน) อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ
อัตราส่วนเงินสด (CA) มีค่าต่าสุดเท่ากับ (0.15) (เท่า) คือ บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
จากัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และอัตราส่วนเงินสด (CA) มีค่าสุงสุดเท่ากับ
2.38 (เท่า) บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จากัด(มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) มีค่าต่าสุดเท่ากับ (8.50) (ร้อยละ) คือ
บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (ROE) มีค่าสุงสุดเท่ากับ 75.50 (ร้อยละ) คือ บริษทั
โอสถสภา จากัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มีค่าต่ าสุดเท่ากับ (4.30) (ร้อยละ) คือบริษทั
มัดแมน จากัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มีค่าสุงสุดเท่ากับ 96.85 (ร้อยละ) คือ บริษทั ซิก้า อินโนเวชัน่
จากัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม(TA) มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.00 (เท่า) คือ บริษทั อินเด็กซ์
ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม
(TA) มีค่าสุงสุดเท่ากับ 81.80 (เท่า) คือ บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) อยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) มีค่าต่าสุดเท่ากับ 0.20 (เท่า) คือ บริษทั โกลบอล
เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จากัด(มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่ วน
ของผูถ้ อื หุน้ (DE) มีค่าสุงสุดเท่ากับ 6.78 (เท่า) คือ บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (ICR) มีค่าต่าสุดเท่ากับ (27.82) (เท่า) คือ บริษทั
ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และอัตราความสามารถ
ในการจ่ายดอกเบีย้ (ICR) มีค่าสุงสุดเท่ากับ 423.01 (เท่า) คือ บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
อัตราความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR) มีค่าต่าสุดเท่ากับ (19.10) บริษทั ทริพเพิล ไอ
โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และอัตราความสามารถในการชาระหนี้
(DSCR) มีค่าสุงสุดเท่ากับ 18.56 บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จากัด(มหาชน) อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ
อัตราส่วนการจ่ายปั นผล (DP) มีค่าต่าสุดเท่ากับ 0.00 หรือ ไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล คือ
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1) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด
(มหาชน), บริษทั มัดแมน จากัด (มหาชน), บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
2) กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ได้แก่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ้สี ์ แอนด์ พาวเวอร์
จากัด (มหาชน), บริษทั สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)
3) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน),
บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน), บริษทั บูรพา เทคนิคอล
เอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน), บริษทั วีรนั ดา รีสอร์ท จากัด (มหาชน), บริษทั สหไทย เทอร์มนิ อล
จากัด (มหาชน), บริษทั เอ็ม วิชนั ่ จากัด (มหาชน)
4) กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษทั คัมเวล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน),
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน), บริษัท ไทยอุ ตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด
(มหาชน), บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จากัด (มหาชน), บริษทั อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์)
จากัด (มหาชน)
5) กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ได้แก่ บริษัท เจ้าพระยามหานคร
จากัด (มหาชน), บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน), บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน), บริษทั วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน), บริษทั อรินสิริ แลนด์ จากัด (มหาชน), บริษทั
แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากัด (มหาชน) และอัตราส่ วนการจ่ายปั นผล (DP) มีค่ าสุ งสุ ดเท่ากับ
1,152.36 (เท่า) คือ บริษทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
อุตสาหกรรม
อัตราส่ วนการจ่ ายปั นผล (DP) มีค่ าเฉลี่ยค่ าสู งสุ ด เท่ ากับ 103.20 (เท่ า ) และ อัตรา
ความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR) มีค่าเฉลีย่ ค่าต่าสุด เท่ากับ 0.30 (เท่า)
อัตราส่วนการจ่ายปั นผล (DP) มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสู งสุด เท่ากับ 217.74
(เท่า) และอัตราส่วนเงินสด (CA) มีค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานค่าต่าสุด เท่ากับ 0.53 (เท่า)
ตารางที่ 6 บริษทั จดทะเบียนทีร่ ะบุขอ้ บกพร่องการควบคุมภายใน
ข้อบกพร่องการควบคุม
ข้อบกพร่องการควบคุม
ภายในระดับองค์กร
ภายในระดับกระบวนการ
บริษทั จดทะเบียน
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
บริษทั จดทะเบียนพบข้อบกพร่อง
18
43.90
40
97.56
ในการควบคุมภายใน
บริษทั จดทะเบียนไม่พบ
23
56.10
1
2.44
ข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน
รวมบริษทั จดทะเบียน
41
100.00
41
100.00
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ตามตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างบริษทั จดทะเบียนฯ (IPO) ระหว่าง ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ.
2562 จานวน 41 บริษทั ทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในให้ความคิดเห็นเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในและระบุ
ระดับความเสีย่ งของระบบการควบคุมภายใน (สูง กลาง ต่า) พบว่าผูต้ รวจสอบภายในให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในมีขอ้ บกพร่องการควบคุมภายในระดับองค์กร จานวน 18 บริษทั จาก
ทัง้ หมด 41 บริษัท คิด เป็ น ร้ อ ยละ 43.90 และความคิด เห็น เกี่ยวกับ ระบบควบคุ มภายในมี
ข้อบกพร่องการควบคุมภายในระดับกระบวนการ จานวน 40 บริษทั จากทัง้ หมด 41 บริษทั คิดเป็ น
ร้อยละ 97.56 และความคิดเห็นเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในมีขอ้ บกพร่องการควบคุมภายในระดับ
องค์กรและระดับกระบวนการ 40 บริษทั จากทัง้ หมด 41 บริษทั คิดเป็ นร้อยละ 97.56
นอกจากนี้มเี พียงบริษทั เดียวทีไ่ ม่พบข้อบกพร่องการควบคุมภายในระดับกระบวนการ คือ
บริษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด(มหาชน) และ มีจานวน 23 บริษทั ไม่พบข้อบกพร่อง
การควบคุมภายในระดับองค์กร
ตารางที่ 7 บริษทั จดทะเบียนข้อบกพร่องการควบคุมภายในทีร่ ะดับความเสีย่ ง (สูง กลาง ต่า)
รายการ
ไม่มคี วามเสียง
ระดับความเสีย่ งต่า
ระดับความเสีย่ งปานกลาง
ระดับความเสีย่ งสูง
รวมบริษทั จดทะเบียน

บริษทั ทีพ่ บข้อบกพร่องการ
ควบคุมภายในระดับองค์กร
จานวน
23
4
7
7
41

ร้อยละ
56.10
9.76
17.07
17.07
100.00

บริษทั ทีพ่ บข้อบกพร่องการ
ควบคุมภายในระดับ
กระบวนการ
จานวน
ร้อยละ
1
2.44
8
19.51
23
56.10
9
21.95
41
100.00

ตามตารางที่ 7 ข้อบกพร่องการควบคุมภายในระดับองค์กร มี 23 บริษทั ทีไ่ ม่มคี วามเสี่ยง
จากทัง้ หมด 41 บริษัท คิดเป็ นร้อยละ 56.10 และ บริษัทที่พบข้อบกพร่องการควบคุมภายใน
ระดับองค์กรมีระดับความเสี่ยงต่ า จานวน 4 บริษทั บริษทั ที่พบข้อบกพร่องการควบคุมภายใน
ระดับองค์กรมีระดับความเสี่ยงปานกลาง จานวน 7 บริษทั บริษทั ที่พบข้อบกพร่องการควบคุม
ภายในระดับองค์กรมีระดับความเสีย่ งสูง จานวน 7 บริษทั จะเห็นได้วา่ บริษทั จานวนมากกว่าครึ่ง
ที่ไม่พบข้อบกพร่องการควบคุมภายในระดับองค์กรแสดงให้เห็นว่าบริษทั ส่วนมากมีการกาหนด
นโยบายการควบคุมภายในทีด่ ี
ข้อบกพร่องการควบคุมภายในระดับกระบวนการมีเพียง 1 บริษทั ที่ไม่มคี วามเสี่ยง จาก
ทัง้ หมด 41 บริษัท คิดเป็ นร้อยละ 2.44 และ บริษัทที่พบข้อบกพร่องการควบคุมภายในระดับ
กระบวนการมีระดับความเสี่ยงต่ า จานวน 8 บริษทั บริษทั ที่พบข้อบกพร่องการควบคุมภายใน
ระดับกระบวนการมีระดับความเสี่ยงปานกลาง จานวน 23 บริษทั บริษทั ที่พบข้อบกพร่องการ
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ควบคุมภายในระดับกระบวนการมีระดับความเสี่ยงสูง จานวน 9 บริษัท จะเห็นได้ว่าจานวน
บริษัทมากกว่าครึ่งพบข้อบกพร่องการควบคุมภายในระดับองค์กรระดับความเสี่ยงปานกลาง
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการทางานควรได้รบั การปรับปรุงเพื่อทีจ่ ะลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอัน
เกิดจากข้อบกพร่องทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้อย่างผิดปกติ
ตารางที่ 8 จานวนบริษทั จดทะเบียนทีร่ ะบุขอ้ บกพร่องในการควบคุมภายในระดับองค์กร
จานวน
บริษทั จดทะเบียน
บริษทั จดทะเบียนพบข้อบกพร่องใน
การควบคุมภายใน
บริษทั จดทะเบียนไม่พบข้อบกพร่องใน
การควบคุมภายใน
รวมบริษทั จดทะเบียน

อัตรา
อัตราส่วน
ระดับ
ราคาปิ ด
ผลตอบแทน ผลตอบแทนต่อส่วน
องค์กร หุน้ IPO เฉลีย่
เฉลีย่
ของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
18
6.86
20.7
13.45
23

5.13

5.2

18.77

41

5.89

12.0

16.44

ตามตารางที่ 8 บริษทั ที่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายในระดับองค์กร มีจานวน 18
บริษทั คิดเป็ นร้อยละ 44 จากทัง้ หมด 41 บริษทั บริษทั ทีม่ คี ่าระดับความเสีย่ งสูงจานวน 7 บริษทั
และไม่พบความเสี่ยงมีจานวน 23 บริษทั แสดงให้เห็นว่าบริษทั ส่วนมากมีการเตรียมตัวก่อนขอ
ยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับนโยบายความคุมภายในที่ดี
และเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ได้ดใี นระดับนโยบาย
ตารางที่ 9 จานวนบริษทั จดทะเบียนทีร่ ะบุขอ้ บกพร่องในการควบคุมภายในระดับกระบวนการ
จานวน
บริษทั จดทะเบียน
บริษทั จดทะเบียนพบข้อบกพร่อง
ในการควบคุมภายใน
บริษทั จดทะเบียนไม่พบ
ข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน
รวมบริษทั จดทะเบียน

40

ราคาปิ ด
หุน้ IPO
เฉลีย่
5.93

อัตรา
ผลตอบแท
นเฉลีย่
12.1

อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
16.63

1

4.18

7.2

8.80

41

5.89

12.0

16.44

ระดับ
กระบวนการ

ตามตารางที่ 9 บริษทั ที่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายในระดับกระบวนการ จานวน
40 บริษทั คิดเป็ นร้อยละ 98 จากทัง้ หมด 41 บริษทั บริษทั ที่มคี ่าระดับความเสี่ยงสูงจานวน 9
บริษทั และมีเพียงบริษัทเดียวที่ไม่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายในระดับกระบวนการ คือ
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บริษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด (มหาชน) อาหาร ราคาหุน้ IPO เท่ากับ 4.18 บาทต่อ
หุน้ อัตราผลตอบแทน เท่ากับ 7.18% แสดงให้เห็นว่าในขันตอนการด
้
าเนินงานของกิจการเพื่อให้
บรรลุผลการดาเนิ นงานที่ดี จาเป็ นต้องให้ทุ กแผนกทัง้ องค์กรมีส่ วนร่ วมในการพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในเพื่อสามารถดาเนินงานได้สาเร็จตามเป้ าหมาย

การวิเคราะห์สมั ประสิทธ์ ิ สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน
ก่อนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เกี่ยวกับประสิทธิผลการควบคุม
ภายในและอัตราส่วนทางการเงินและราคาหุ้น IPO ผูศ้ กึ ษาทาการทดสอบข้อมูลการกระจาย
ปกติหรือไม่ เพื่อพิจารณาเลือกว่าจะใช้การวิเคราะห์สมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียร์สนั หรือ
การวิเคราะห์สมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบสเปี ยร์แมน ซึ่งผลการทดสอบการกระจายของข้อมูล
โดยใช้ค่าสถิติ KS test ดังนี้
ตารางที่ 10 การทดสอบการแจกแจงของกลุม่ ตัวอย่าง
Tests of Normality
ตัวแปร
ราคาหุน้ IPO
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับองค์กร(COMD)
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการ(PROD)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR)
อัตราส่วนเงินสด (CA)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (TA)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE)
อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (ICR)
อัตราความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR)
อัตราส่วนการจ่ายปั นผล (DP)
*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

Kolmogorov-Smirnov
0.242
0.348
0.108
0.22
0.222
0.214
0.138
0.465
0.162
0.322
0.344
0.318

Sig.
0.000
0.000
0.200*
0.000
0.000
0.000
0.047
0.000
0.009
0.000
0.000
0.000

ตามตาราง ที่ 10 การทดสอบการแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาค่าสถิติ KS Test
และมีเพียงตัวแปรข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการ (PROD) ที่มีค่าสถิติ
(Sig) มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่ามีการแจกแจงของข้อมูลปกติ ส่วนที่ตวั แปรอื่นๆ
ทัง้ ตัวแปรข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับองค์กร ตัวแปรอัตราส่วนทางการเงิน และตัวแปร
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ราคาหุน้ IPO มีค่าสถิติ (Sig) น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตแิ สดงว่ามีการ
แจกแจงของข้อมูลไม่ปกติ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผศู้ กึ ษาใช้การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
แบบสเปี ยร์แมน ในการอธิบายความสัมพันของตัวแปรเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการควบคุ ม
ภายใน และตัวแปรเกีย่ วกับอัตราส่วนทางการเงิน กับ ราคาหุน้ IPO
ตารางที่ 11 ค่าสัมประสิทธิสส์ หสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน
ค่ำสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน
IPO COMD PROD CR CA ROE ROA TA
IPO
COMD
PROD
CR
CA
ROE
ROA
TA
DE
ICR
DSCR
DP

Spearman's rho
sig two-tailed
Spearman's rho
sig two-tailed
Spearman's rho
sig two-tailed
Spearman's rho
sig two-tailed
Spearman's rho
sig two-tailed
Spearman's rho
sig two-tailed
Spearman's rho
sig two-tailed
Spearman's rho
sig two-tailed
Spearman's rho
sig two-tailed
Spearman's rho
sig two-tailed
Spearman's rho
sig two-tailed
Spearman's rho
sig two-tailed

DE

ICR DSCR DP

1.000
0.169 1.000
0.292
(0.028) 0.187 1.000
0.861 0.241
(0.420)* (0.157) (0.033) 1.000
0.006* 0.325 0.838
0.081 0.272 0.260 0.057 1.000
0.613 0.086 0.100 0.723
0.315* (0.314)* (0.142) (0.028) (0.259) 1.000
0.045* 0.046* 0.376 0.862 0.102
0.218 (0.074) (0.226) 0.268 0.053 0.707 1.000
0.171 0.647 0.155 0.090 0.742 0.000*
(0.006) (0.139) (0.219) 0.229 (0.158) 0.293 0.441 1.000
0.970 0.387 0.170 0.150 0.322 0.063 0.004*
0.246 (0.213) 0.094 (0.598)* (0.412)* 0.269 (0.381)* (0.295) 1.000
0.121 0.181 0.560 0.000* 0.007* 0.089 0.014* 0.061
0.028 0.173 0.073 0.293 0.618 (0.030) 0.369* 0.335* (0.569)* 1.000
0.861 0.279 0.650 0.063 0.000* 0.850 0.018* 0.032* 0.000*
0.099 0.231 0.250 0.102 0.547* (0.032) 0.246 0.095 (0.393)*0.581* 1.000
0.540 0.146 0.115 0.525 0.000* 0.844 0.121 0.555 0.011* 0.000*
0.117 0.106 (0.199) (0.103) 0.176 0.220 0.292 0.068 (0.052) 0.260 (0.052) 1.000
0.466 0.508 0.213 0.522 0.271 0.166 0.064 0.672 0.747 0.101 0.745

*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

**ตัวแปรในการศึกษา ดังนี้ 1) ราคาหุน้ IPO 2) ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับองค์กร (COMD) 3) ข้อบกพร่องของ
การควบคุมภายในระดับกระบวนการ (PROD) 4) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) 5) อัตราส่วนเงินสด (CA) 6) อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) 6) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 7) อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (TA)
8) อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) 9) อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (ICR) 10) อัตราความสามารถในการ
ชาระหนี้ (DSCR) 11) อัตราส่วนการจ่ายปั นผล(DP)

ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบสเปี ยร์แมน เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุน้ IPO
กับตัวแปรประสิทธิผลการควบคุมภายในและตัวแปรอัตราส่วนทางการเงิน และตามตารางที่ 11
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน ระหว่างราคาหุน้ IPO กับตัวแปรต่างๆ มีเพียงอัตราส่วน
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ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (ROE) และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) ทีม่ คี ่าสถิติ (Sig.)
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และทิศทางเดียวกันกับราคาหุ้น IPO แสดงว่า กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงานปกติของกิจการหารด้วยส่วนของผู้ถอื หุ้นหรือเงินลงทุนส่วนของเจ้าของกิจการ และ
ความสามารถในการหมุนเวียนเงินทุนเพื่อนามาบริหารสภาพคล่องของกิจการ สามารถอธิบาย
ราคาหุ้น IPO ได้ ส่วนค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบสเปี ยร์แมน ราคาหุ้น IPO กับตัวแปรอื่นๆ
ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบสเปี ยร์แมน ระหว่างราคาหุ้น IPO กับตัวข้อบกพร่องใน
การควบคุมภายในระดับองค์กร (COMD) มีทศิ ทางเดียวกันกับราคาหุ้น IPO ไม่มนี ัยสาคัญทาง
สถิติ และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน ระหว่าง ราคาหุน้ IPO กับตัวข้อบกพร่องใน
การควบคุมภายในระดับกระบวนการ(PROD) มีทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหุ้น IPO และไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าระบบการควบคุ มภายในที่ดไี ม่ได้สะท้อนถึงมูลค่าการบริษัท
จดทะเบียน
ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบสเปี ยร์แมน เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) กับ ตัวแปรข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับองค์กร (COMD)
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมนระหว่างผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (ROE) กับ
ตัวแปรข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับองค์กร (COMD) มีทศิ ทางตรงกันข้ามอย่างนัยสาคัญ
ทางสถิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) กับอัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ (ROA) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมนระหว่างอัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ทีม่ นี ยั สาคัญทางสถิติ และ
ทิศทางเดียวกัน แสดงว่าความสามารถในการใช้สนิ ทรัพย์ของกิจการให้มผี ลการดาเนินงานของ
กิจการที่ดีส่งต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) หรือเงินทุนของกิจการสามารถ
นามาลงทุนในสินทรัพย์ส่งผลความสามารถในบริหารจัดการสินทรัพย์ของกิจการได้
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) กับอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ (DE) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน ระหว่างอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
(CR) กับ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) มีทศิ ทางตรงกันข้ามอย่างนัยสาคัญทางสถิติ
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหุน้ IPO มีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
แบบสเปี ยร์แมนสูงสุดในแต่ละประเภท 1) อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน คือ อัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน 2) อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน คือ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ 3) อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร คือ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
และ 4) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน คือ อัตราผลตอบแทนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น
และมีค่ าค่ าสัมประสิทธิส์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมนสู งสุ ดในแต่ ละประเภทเท่ ากับ (0.420),
0.218, 0.315, 0.248 ตามลาดับ นอกจากนัน้ ค่าสัมประสิทธิส์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน ของ
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อัตราผลตอบแทนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้นมีความสัมพันธ์ทศิ ทางตรงเดียวกันกับราคาหุน้ IPO
และมีนยั สาคัญทางสถิติ นากจากนี้อตั ราส่วนเงินทุนหมุนเวียน มีนยั สาคัญทางสถิติ แต่มคี วามสัมพันธ์
ทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหุน้ IPO ทีง้ นี้ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสันทรัพย์และอัตราผลตอบแทน
หนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับองค์กรมีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้
IPO พบว่ า ค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ แ บบสเปี ยร์ แ มน(r=+0.169) ไม่ มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
(0.292>=0.05) ทาให้ปฏิเสธ H1 : ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับองค์กรมีความสัมพันธ์
กับราคาหุน้ IPO แสดงให้เห็นว่า ในมุมมองนักลงทุนนโยบายการควบคุมภายในทีด่ หี รือข้อบกพร่อง
ของการควบคุมภายในระดับองค์กรนัน้ ไม่มีต ัวเลขที่ชดั เจนในการวัดระดับความเสี่ยงที่เป็ น
มาตรฐานเดียวกันทาให้นกั ลงทุนไม่สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาลงทุนราคาหุน้ IPOได้
สมมติฐานที่ 2 ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการมีความสัมพันธ์กบั
ราคาหุ้น IPO พบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน (r=-0.028) ไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ (0.861>=0.05) ทาให้ปฏิเสธ H1 : ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการมี
ความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนไม่ได้ให้ความสาคัญเกีย่ วกับการควบคุม
ภายในระดับกระบวนการหรือกระบวนการดาเนินงานที่ดีของกิจการและไม่มตี วั เลขที่ชดั เจนใน
การวัดระดับความเสี่ยงทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกันเพื่อประกอบการพิจาณาในการลงทุนในหุน้ IPO
ทาให้ขอ้ บกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
สมมติฐานที่ 3 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO พบว่า
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน (r=-0.420) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (0.006<0.05)
ทาให้ยอมรับ H1 : อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO สามารถ
ตีความได้ว่าในมุมมองของนักลงทุนสภาพคล่องของกิจการที่สูงหรือกระแสเงินสดที่สูงไม่นาไป
ลงทุนเพื่อสร้างผลกาไรแก่กจิ การทาให้สภาพคล่องของกิจการมีทศิ ทางตรงข้ามกับราคาหุน้ IPO
สมมติฐานที่ 4 อัตราส่วนเงินสด (CA) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO พบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน (r+0.081) ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ (0.613>=0.05) ทาให้ปฏิเสธ H1 :
อัตราส่วนเงินสด (CA) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนเงินสด(CA)
เป็ นอัตราส่วนที่วดั สภาพคล่องทางการเงินและการบริหารกระแสเงินสดของกิจการเพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานปกติและอัตราส่วนดังกล่าวไม่สามารถอธิบายผลการดาเนินงานของกิจการทีส่ ่งผลต่อ
มูลค่ากิจการได้โดยตรง
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สมมติฐานที่ 5 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ราคาหุ้น IPO พบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน (r=+0.218) ซึ่งเป็ นสมมติฐานมี
ทิศทาง แบบ one trailed มีค่าสถิติ Sig (0.171/2= 0.086) มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่มนี ัยสาคัญ
ทางสถิติ ทาให้ปฏิเสธ H1 : อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับราคาหุ้น IPO แสดงให้เห็นว่า ในมุมมองของนักลงทุ นไม่ ได้ให้ค วามส าคัญกับอัตราส่ ว น
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ท่เี ป็ นการวัดผลการดาเนินงานในการใช้สนิ ทรัพย์ของกิจการและไม่ได้
เป็ นอัตราส่วนทีส่ ะท้อนถึงความมังคั
่ งของผู
่
ม้ สี ่วนได้เสียและราคาหุน้ IPO โดยตรง
สมมติฐานที่ 6 อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TA) มีความสัมพันธ์กบั ราคา
หุ้น IPO พบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน (r=-0.006) ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
(0.970>0.05) ทาให้ปฏิเสธ H1 : อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TA) มีความสัมพันธ์
กับราคาหุ้น IPO แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TA) เป็ นอัตราส่วน
ทีใ่ ช้ในการวัดประสิทธิภาพด้านการใช้สนิ ทรัพย์ของกิจการซึ่งเป็ นอัตราส่วนทีไ่ ม่ได้สะท้อนถึงผล
การดาเนินงานและราคาหุน้ IPO โดยตรง
สมมติฐานที่ 7 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีความสัมพันธ์กบั
ราคาหุน้ IPO พบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน (r=+0.315) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (0.045<0.05) ท าให้ยอมรับ H1 : อัตราส่ วนผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มี
ความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนให้ความสาคัญกับอัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้นซึ่งเป็ นผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสียโดยตรงและเป็ น
อัตราส่วนทางการเงินทีน่ กั ลงทุนทัวไปให้
่
การยอมรับทีส่ ามารถสะท้อนถึงความมังคั
่ งและราคาหุ
่
้น
IPO ของกิจการได้ดี
สมมติฐานที่ 8 อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย(ICR) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น
IPO พบว่ า ค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ แ บบสเปี ยร์ แ มน(r=+0.028) ไม่ มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
(0.861>=0.05) ทาให้ปฏิเสธ H1: อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (ICR) มีความสัมพันธ์
กับราคาหุ้น IPO แสดงให้เห็นว่า อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยเป็ นอัตราส่ว นที่ว ัด
ความสามารถนากาไรจากการดาเนินงานมาจัดสรรในจ่ายดอกเบี้ยเพื่อไม่ก่อให้เกิดการพึ่งพา
แหล่งเงินทุนภายนอกกิจการโดยไม่จาเป็ นและวัดความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของกิจการและไม่ได้
สะท้อนผลการดาเนินงานของกิจการได้โดยตรง
สมมติฐานที่ 9 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (DE) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น
IPO พบว่า ค่ าสัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ แ บบสเปี ยร์ แ มน (r=+0.246) ไม่ มีนัยส าคัญทางสถิ ติ
(0.121>=0.05) ทาให้ปฏิเสธ H1 : อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (DE) มีความสัมพันธ์กบั
ราคาหุ้น IPO แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่ วนของผู้ถือหุ้นเป็ นอัตราส่ วนที่แสดงถึง
โครงสร้างเงินทุนในการบริหารจัดการกิจการและใช้วดั ความสามารถชาระภาระหนี้สินโดยรวม
ของกิจการและไม่ได้สะท้อนผลการดาเนินงานของกิจการได้โดยตรง
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สมมติฐานที่ 10 อัตราความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น
IPO พบว่า ค่ าสัม ประสิทธิส์ หสัม พันธ์ แ บบสเปี ย ร์ แ มน (r=+0.099) ไม่ มีนัยส าคัญทางสถิ ติ
(0.540>=0.05) ทาให้ปฏิเสธ H1 : อัตราความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR) มีความสัมพันธ์กบั
ราคาหุ้ น IPO แสดงให้ เ ห็น ว่ า อัต ราความสามารถในการช าระหนี้ เ ป็ น อัต ราส่ ว นที่ ใ ช้ ว ัด
ความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย และความเสี่ยงทางการเงินของกิจการได้และ
ไม่ได้สะท้อนผลการดาเนินงานของกิจการได้โดยตรง
สมมติฐานที่ 11 อัตราส่วนการจ่ายปั นผล (DP) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO พบว่า
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน (r=+0.117) ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (0.466>=0.05)
ทาให้ปฏิเสธ H1: อัตราส่วนการจ่ายปั นผล (DP) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO แสดงให้เห็นว่า
ผู้ลงทุ นไม่ ได้ให้ความส าคัญกับ นโยบายทางการเงิน เกี่ยวกับอัตราส่วนการจ่ ายปั นผล (DP)
ซึ่งไม่ได้เป็ นมาตรฐานเดียวกันในการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสร้างความมังคั
่ งของกิ
่
จการทา
ให้ไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO หรือในมุมมองนักลงทุนการจ่ายเงินปั นผลที่เกินความ
จาเป็ นทาให้ลดสภาพคล่องของกิจการอาจจะนาไปสู่การลดมูลค่ากิจการได้

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บทนี้ จ ะเป็ น การสรุ ปผลการศึกษาสถิติเชิง พรรณนา สรุ ป ผลการทดสอบสมมติฐาน
อภิปรายผล ข้อจากัดและข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั มีรายละเอียดดังนี้

สรุปผลการศึกษา
ราคาต่ าสุดและค่าสูงสุด ของอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อัตราส่วนเงินสด (CA)
อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (ICR) อัตราความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR) อยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมบริการมีลกั ษณะการดาเนินงานให้
ความสาคัญกับสภาพคล่องและภาระผูกพันของกิจการเพื่อใช้ในการดาเนินงานของกิจการและ
การหมุนเวียนของกระแสเงินสดในกิจการจาเป็ นต้องบริหารจัดการสภาพคล่องของกิจการให้อยู่
ในระดับทีเ่ หมะสมกับกิจการ
อัตราส่วนการจ่ายปั นผล (DP) มีค่าสุงสุดเท่ากับ 1,152.36 (เท่า) และราคาหุ้น IPO
เท่ากับ 2.42 บาทต่อหุน้ บริษทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
สินค้าอุตสาหกรรม แต่ราคาหุน้ IPO สูงสุด เท่ากับ 27.3 บาทต่อหุน้ และ อัตราส่วนการจ่ายปั นผล
(DP) มีค่ า สุ ง สุ ด เท่ า กับ 189.90 (เท่ า ) บริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) อยู่ ใ นเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร แสดงให้เป็ นว่าอัตราส่วนการจ่ายปั นผลไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับราคาหุน้ IPO
กลุ่มตัวอย่างบริษทั จดทะเบียนฯ (IPO) ระหว่าง ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2562 จานวน 41
บริษทั พบว่าผูต้ รวจสอบภายในให้ความคิดเห็นเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในมีขอ้ บกพร่องการ
ควบคุมภายในระดับองค์กร จานวน 18 บริษทั จากทัง้ หมด 41 บริษทั คิดเป็ นร้อยละ 43.90 และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในมีขอ้ บกพร่องการควบคุมภายในระดับกระบวนการ
จานวน 40 บริษทั จากทัง้ หมด 41 บริษทั คิดเป็ นร้อยละ 97.56 และความคิดเห็นเกีย่ วกับระบบ
ควบคุมภายในมีขอ้ บกพร่องการควบคุมภายในระดับองค์กรและระดับกระบวนการ 40 บริษทั
จากทัง้ หมด 41 บริษทั คิดเป็ นร้อยละ 97.56
ข้อบกพร่องการควบคุมภายในระดับองค์กร มี 23 บริษทั ที่ไม่มคี วามเสีย่ ง จากทัง้ หมด
41 บริษัท คิดเป็ นร้อยละ 56 จะเห็นได้ว่า บริษทั จานวนมากกว่าครึ่งที่ไม่พบข้อบกพร่องการ
ควบคุมภายในระดับองค์กรแสดงให้เห็นว่าบริษทั มีการกาหนดนโยบายการควบคุมภายในทีด่ ี
ในทางตรงกันข้ามข้อบกพร่องการควบคุมภายในระดับกระบวนการมีเพียง 1 บริษทั ทีไ่ ม่มคี วาม
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เสี่ยง จากทัง้ หมด 41 บริษัท คิดเป็ นร้อยละ 2.44 จะเห็นได้ว่าจานวนบริษัทมากกว่าครึ่งพบ
ข้อบกพร่องการควบคุมภายในระดับองค์กรระดับความเสีย่ งปานกลางแสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
ทางานควรได้รบั การปรับปรุงเพื่อที่จะลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันเกิดจากข้อบกพร่องที่
อาจจะเกิดขึน้ ได้อย่างผิดปกติ สามารถตีความได้ว่า บริษทั ส่วนมากมีการกาหนดนโยบายการ
ความคุมภายในทีด่ แี ต่ในขัน้ ตอนการดาเนินงานส่วนมากมีระดับความเสีย่ งปานกลาง ทาให้ควร
การปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานเพื่อทีจ่ ะลดหรือหลีกเลีย่ งความเสีย่ งอันเกิดจากข้อบกพร่อง
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้อย่างผิดปกติ

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สรุปผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบสเปี ยร์แมนในแต่ละสมมติฐานดังนี้
ตารางที่ 12 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สรุปผลกำรทดสอบสมมติ ฐำน
ผลกำรวิ จยั
H1: ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับองค์กรมี
สมมติฐานที่ 1
ปฏิเสธ : H1
ความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO
H1: ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการมี
สมมติฐานที่ 2
ปฏิเสธ : H1
ความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO
H1: อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(CR)มีความสัมพันธ์กบั ราคา
สมมติฐานที่ 3
ยอมรับ : H1
หุ้น IPO
H1: อัตราส่วนอัตราส่วนเงินสด(CA)มีความสัมพันธ์กบั ราคา
สมมติฐานที่ 4
ปฏิเสธ : H1
หุ้น IPO
H1: อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA)มีความสัมพันธ์
สมมติฐานที่ 5
ปฏิเสธ : H1
เชิงบวกกับราคาหุ้น IPO**
H1: อัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์รวม(TA)มีความสัมพันธ์กบั
สมมติฐานที่ 6
ปฏิเสธ : H1
ราคาหุ้น IPO
H1: อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น(ROE)มี
สมมติฐานที่ 7
ยอมรับ : H1
ความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO
H1: อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (ICR)มี
สมมติฐานที่ 8
ปฏิเสธ : H1
ความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO
H1: อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น(DE)มีความสัมพันธ์
สมมติฐานที่ 9
ปฏิเสธ : H1
กับราคาหุ้น IPO
H1: อัตราความสามารถในการชาระหนี้(DSCR)มี
สมมติฐานที่ 10
ปฏิเสธ : H1
ความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO
H1: อัตราการจ่ายเงินปั นผล(DP)มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น
สมมติฐานที่ 11
ปฏิเสธ : H1
IPO
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
** สมมติฐานแบบมีทศิ ทาง(one-tailed)

Spearman's rho รำคำหุ้น IPO
ค่าความสัมพันธ์
0.169
sig two-tailed
0.292
ค่าความสัมพันธ์
(0.028)
sig two-tailed
0.861
ค่าความสัมพันธ์
(0.420)*
sig two-tailed
0.006*
ค่าความสัมพันธ์
0.081
sig two-tailed
0.613
ค่าความสัมพันธ์
0.218
sig two-tailed
0.171
ค่าความสัมพันธ์
(0.006)
sig two-tailed
0.970
ค่าความสัมพันธ์
0.315*
sig two-tailed
0.045*
ค่าความสัมพันธ์
0.028
sig two-tailed
0.861
ค่าความสัมพันธ์
0.246
sig two-tailed
0.121
ค่าความสัมพันธ์
0.099
sig two-tailed
0.540
ค่าความสัมพันธ์
0.117
sig two-tailed
0.466
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ตามตารางที่ 12 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์
กับราคาหุน้ IPO และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้น IPO
และตัวแปรทัง้ มีนยั สาคัญทางสถิติ สามารถอธิบายการเปลีย่ นแปลงของราคาหุน้ IPO ได้ ดัง้ นี้
สมมติ ฐานที่ 1
ผลการศึกษาข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับองค์กรมีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น
IPO พบว่า ความสัมพันธ์ขอ้ บกพร่องของการควบคุมภายในระดับองค์กรกับราคาหุ้น IPO ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ และปฏิเสธ H1 : ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับองค์กรมีความสัมพันธ์
กับราคาหุ้น IPO แสดงให้เ ห็น ว่ า ในมุ มมองนัก ลงทุ น นโยบายการควบคุ ม ภายในที่ดี ห รื อ
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับองค์กรนัน้ ไม่มตี วั เลขที่ชดั เจนในการวัดระดับความเสี่ยง
ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทาให้นักลงทุนไม่สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาลงทุนราคาหุ้น
IPOได้
สมมติ ฐานที่ 2
ผลการศึกษาข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการมีความสัมพันธ์กบั
ราคาหุน้ IPO พบว่า ความสัมพันธ์ขอ้ บกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการกับราคา
หุ้น IPO ไม่ มีนัยส าคัญทางสถิติ และปฏิเสธ H1: ข้อบกพร่ องของการควบคุ มภายในระดับ
กระบวนการมีความสัมพันธ์ก ับราคาหุ้น IPO แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนไม่ได้ให้ความส าคัญ
เกีย่ วกับการควบคุมภายในระดับกระบวนการหรือกระบวนการดาเนินงานทีด่ เี พราะไม่มตี วั เลขที่
ชัดเจนในการวัดระดับความเสีย่ งที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันเพื่อประกอบการพิจาณาในการลงทุนในหุ้น
IPO ทาให้ขอ้ บกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
สมมติ ฐานที่ 3
ผลการศึกษาอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO พบว่า
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ อย่างนัยสาคัญทางสถิติ และยอมรับ H1 :
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO แสดงให้เห็นว่า ในมุมมองของ
นักลงทุนสภาพคล่องของกิจการที่สูงหรือกระแสเงินสดที่สูงไม่นาไปลงทุน เพื่อสร้างผลกาไรแก่
กิจการทาให้สภาพคล่องของกิจการมีทศิ ทางตรงข้ามกับราคาหุน้ IPO
สมมติ ฐานที่ 4
ผลการศึกษาอัตราส่วนเงินสด (CA) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO พบว่าค่าอัตราส่วน
เงินสด (CA) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ และปฏิเสธ H1: อัตราส่วน
เงินสด (CA) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนเงินสด (CA) เป็ นอัตราส่วน
ทีว่ ดั สภาพคล่องทางการเงินและการบริหารกระแสเงินสดของกิจการเพื่อใช้ในการดาเนินงานปกติ
และอัตราส่วนดังกล่าวไม่สามารถอธิบายผลการดาเนินงานของกิจการทีส่ ่งผลต่อมูลค่ากิจการได้
โดยตรง
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สมมติ ฐานที่ 5
ผลการศึกษาอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคา
หุ้น IPO พบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้น
IPO ไม่ มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ และปฏิเ สธ H1: อัต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรัพ ย์ (ROA)
มีค วามสัมพันธ์เชิงบวกกับ ราคาหุ้น IPO แสดงให้เห็นว่า ในมุ มมองของนักลงทุ นไม่ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญกับอัตราส่ วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ท่เี ป็ นการวัด ผลการดาเนิ นงานในการใช้
สินทรัพย์ของกิจการและไม่ได้เป็ นอัตราส่วนที่สะท้อนถึงความมังคั
่ งของผู
่
ม้ สี ่วนได้เสียและราคา
หุน้ IPO โดยตรง
สมมติ ฐานที่ 6
ผลการศึกษาอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม(TA)มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น
IPO พบว่า อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TA) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ และปฏิเสธ H1: อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TA) มีความสัมพันธ์
กับราคาหุ้น IPO แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TA) เป็ นอัตราส่วน
ทีใ่ ช้ในการวัดประสิทธิภาพด้านการใช้สนิ ทรัพย์ของกิจการและเป็ นอัตราส่วนทีไ่ ม่ได้สะท้อนถึงผล
การดาเนินงานและราคาหุน้ IPO โดยตรง
สมมติ ฐานที่ 7
ผลการศึกษาอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) มีความสัมพันธ์กบั ราคา
หุ้น IPO พบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (ROE) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น
IPO อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทาให้ยอมรับ H1: อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่ วนของผู้ถือหุ้ น
(ROE) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนให้ความสาคัญกับอัตราส่ วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้นเป็ นผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสียโดยตรง
และเป็ นอัตราส่วนทางการเงินทีน่ ักลงทุนทัวไปให้
่
การยอมรับทีส่ ามารถสะท้อนถึงความมังคั
่ งของ
่
กิจการได้ดี
สมมติ ฐานที่ 8
ผลการศึกษาอัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (ICR) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น
IPO พบว่า อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (ICR) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ทาให้ปฏิเสธ H1: อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (ICR) มีความสัมพันธ์
กับราคาหุ้น IPO แสดงให้เห็นว่า อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยเป็ นอัตราส่ว นที่ว ัด
ความสามารถนากาไรจากการดาเนินงานมาจัดสรรในจ่ายดอกเบี้ยเพื่อไม่ ก่อให้เกิดการพึ่งพา
แหล่งเงินทุนภายนอกกิจการโดยไม่จาเป็ นและวัดความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของกิจการและไม่ได้
สะท้อนผลการดาเนินงานของกิจการได้โดยตรง
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สมมติ ฐานที่ 9
ผลการศึกษาอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO
พบว่า อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO ไม่มนี ยั สาคัญ
ทางสถิติ ทาให้ปฏิเสธ H1: อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น
IPO แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ นอัตราส่ วนที่แสดงถึงโครงสร้า ง
เงินทุนในการบริหารจัดการกิจการและใช้วดั ความสามารถชาระภาระหนี้สนิ โดยรวมของกิจการ
และไม่ได้สะท้อนผลการดาเนินงานของกิจการได้โดยตรง
สมมติ ฐานที่ 10
ผลการศึกษาอัตราความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น
IPO พบว่าอัตราความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ทาให้ปฏิเสธ H1 : อัตราความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR) มีความสัมพันธ์
กับราคาหุ้น IPO แสดงให้ เห็นว่า อัตราความสามารถในการช าระหนี้ เป็ นอัตราส่ วนที่ใช้ว ัด
ความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยและความเสี่ยงทางการเงินของกิจการและไม่ได้
สะท้อนผลการดาเนินงานของกิจการได้โดยตรง
สมมติ ฐานที่ 11
ผลการศึกษาอัตราส่ วนการจ่ายปั นผล (DP) มีความสัมพันธ์ก ับราคาหุ้น IPO พบว่า
อัตราส่วนการจ่ายปั นผล (DP) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ทาให้
ปฏิเสธ H1: อัตราส่วนการจ่ายปั นผล (DP) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO มีความสัมพันธ์กบั
ราคาหุ้น IPO แสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุ นไม่ ได้ให้ค วามส าคัญกับนโยบายทางการเงินเกี่ยวกับ
อัตราส่วนการจ่ายปั นผล (DP) ซึ่งไม่ได้เป็ นมาตรฐานเดียวกันในการบริหารจัดการของกิจการ
เพื่อสร้างความมังคั
่ งของกิ
่
จการทาให้ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ราคาหุน้ IPO หรือในมุมมองนักลงทุน
การจ่ายเงินปั นผลที่เกินความจาเป็ นทาให้ลดสภาพคล่องของกิจการอาจจะนาไปสู่การลดมูลค่า
กิจการได้

อภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับ องค์กรกับ
ราคาหุน้ IPO ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ และความสัมพันธ์ขอ้ บกพร่องของการควบคุมภายในระดับ
กระบวนการกับราคาหุน้ IPO ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนไม่ได้ให้ความสาคัญ
เกีย่ วกับการควบคุมภายในทีด่ แี ละไม่มตี วั เลขที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทีส่ ามารถใช้เป็ นเกณฑ์วดั
ระดับความเสี่ยงที่ชดั เจนทาให้ผลู้ งทุนไม่สามารถนาความคิดเห็นของผูค้ วบคุมภายในเกี่ยวกับ
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ IPO ได้ ซึ่งไม่มี
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งานวิจยั เกีย่ วกับความสัมพันธ์ขอ้ บกพร่องของการควบคุมภายในกับราคาหุน้ IPO โดยตรง ทัง้ นี้
มีงานวิจยั เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ของ สุวทิ ย์ ไวยทิพย์, พัทรียา เห็นกลางและวรรณวิมล
นาคทัด (2561) พบว่า ประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับประสิทธิผลการดาเนินงานเพิ่มขึน้ และประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และ ชุติมณฑน์
หาญฤทธิเจริญ (2558) พบว่า การควบคุมภายในมีค วามสัมพันธ์ก ับคุ ณภาพกาไร กล่าวคือ
บริษทั จดทะเบียนทีม่ ขี อ้ บกพร่องในการควบคุมภายในระดับองค์กรจะมีรายการคงค้างเกินปกติท่ี
มากกว่าแต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระดับกระบวนการกับ
รายการคงค้างเกินปกติ และ สกลพร พิบูลย์วงศ์ (2555) พบว่านักบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุนมีความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีมี
ผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้าน
การติดตามและประเมินผล มีผลต่อความคิดเห็นของนักบัญชี เกีย่ วกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีใน
ระดับสูงทีส่ ุดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทัง้ นี้มบี ริษทั พบข้อบกพร่องการควบคุมภายในระดับองค์กร 23 บริษทั ทีไ่ ม่มคี วามเสี่ยง
จากทัง้ หมด 41 บริษัท ในทางตรงกันข้ามข้อบกพร่องการควบคุมภายในระดับกระบวนการมี
เพียง 1 บริษทั ที่ไม่มคี วามเสี่ยง จากทัง้ หมด 41 บริษทั และบริษทั ที่พบข้อบกพร่องการควบคุม
ภายในระดับกระบวนการมีระดับความเสี่ยงปานกลาง จานวน 23 บริษัท จะเห็นได้ว่า บริษัท
จานวนมากกว่าครึง่ ทีไ่ ม่พบข้อบกพร่องการควบคุมภายในระดับองค์กรเห็นได้ว่ากิจการมีโยบาย
การควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้มีบริษทั มากกว่าครึ่งพบข้อบกพร่องการควบคุมภายในระดับ
กระบวนการระดับความเสี่ยงปานกลางแสดงให้เห็นว่ากระบวนการทางานของกิจการควรได้ร ับ
การปรับปรุงเพื่อทีจ่ ะลดหรือหลีกเลีย่ งความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
หมายถึงในมุมมองของนักลงทุนสภาพคล่องของกิจการทีส่ ูงหรือกระแสเงินสดทีส่ ูงไม่นาไปลงทุน
เพื่อสร้างผลก าไรแก่กิจการทาให้สภาพคล่องของกิจการมีทิศทางตรงข้ามกับ ราคาหุ้น IPO
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวัญนภา เศิกศิร,ิ สมใจ บุญหมื่นไวยและธนภณ วิมูลอาจ (2561)
ศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินต่อราคาหลักทรัพย์ในบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ พบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กบั ราคา
หลัก ทรัพ ย์ อ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ ซึ่ ง ขัด แย้ ง กับ งานวิจ ัย ของ ปี ย พล อยู่ ส าราญ (2561) พบว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนกับราคาหุ้น IPO มีทศิ ทางในเชิงลบและไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ และจิราพร เหงาดา. (2560) พบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่มคี วามสัมพันธ์
กับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรและสาธารณู ปโภค และแก้ว
มณี อุ ทิร ัม ย์ และกนกศักดิ ์ สุ ข วัฒนาสินิ ทธิ ์ (2557) พบว่า อัตราส่ วนเงินทุ นหมุ นเวียนไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนทีค่ าดหมายของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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อัตราส่ วนผลตอบแทนต่ อ ส่ วนของผู้ถือหุ้นมีค วามสัมพันธ์ก ับราคาหุ้น IPO อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนให้ความสาคัญกับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุ้นที่เป็ นผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังและเป็ นอัตราส่วนทางการเงินทีน่ ักลงทุนทัวไปให้
่
การยอมรับที่สามารถสะท้อนถึงความมังคั
่ งของกิ
่
จการได้ดีและมีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO
โดยตรง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยั ของ ชนนี ยิ่งนิรนั ดร์, ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ (2562)
พบว่า อัตราผลตอบแทนส่ วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีส ัมพันธ์กบั อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ข ดั แย้งกับงานวิจยั ของ ปี ยพล อยู่สาราญ
(2561) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (ROE) ความสัมพันธ์
เชิงบวกกับราคาเสนอขาย IPO ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ ผลการศึก ษาอัต ราส่ ว นอัต ราส่ ว นเงิน สด (CA) และอัตราการหมุ น เวีย น
สินทรัพย์รวม (TA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) และ อัตราความสามารถใน
การจ่ายดอกเบีย้ (ICR) และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) และ อัตราความสามารถใน
การชาระหนี้(DSCR) และ อัตราการจ่ายเงินปั นผล (DP) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น IPO และ
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)ไม่มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุน้ IPO แสดงให้
เห็นว่า ในมุมมองนักลงทุนไม่ได้ให้ค วามส าคัญกับอัตราส่ วนดังกล่ าวมากนักอาจเป็ นเพราะ
อัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้สะท้อนผลการดาเนินงานและความมังคั
่ งของกิ
่
จการและไม่มคี วามสัมพันธ์
กับราคาหุน้ IPO ได้โดยตรง

ข้อจากัดสาหรับงานวิจยั
1. กลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารระบุระดับความเสีย่ งมีจานวนน้อยทาให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครัง้ นี้มจี านวนน้อยและการแจกแจงของกลุ่มตัวอย่างไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครังนี
้ ้
1. ผูบ้ ริหารควรสร้างระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อทาให้ส่งผลต่อราคา
หุน้ IPO สูงขึน้ ได้
2. ผู้บริหารควรสร้างระบบการดาเนินงานสามารถสร้างผลกาไรที่ดีห รืออัตราส่ ว น
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีส่ ูงเพื่อทาให้ส่งผลต่อราคาหุน้ IPO สูงขึน้ ได้
3. ผูบ้ ริหารของบริษทั ก่อนจะนาบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยครัง้ แรกควรวางระบบควบคุ มภายในมีป ระสิท ธิผ ลและระบบการดาเนิน งานที่ท าให้มี
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ ทีส่ ูงส่งผลต่อมูลค่ากิจการหรือราคาหุน้ IPO สูงขึน้ ได้
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ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครังต่
้ อไป
1. ขยายขอบเขตงานวิจยั ไปตลาดต่างประเทศทีเ่ ป็ นตลาดทุนทีม่ ปี ระสิทธิผลและขยาย
ช่วงเวลาสาหรับงานวิจยั เพื่อให้อธิบายปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อราคาหุน้ IPO ได้ดขี น้ึ
2. ขยายขอบเขตงานวิจยั ก่อนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลังจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้อธิบายปั จจัยต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อราคาหุน้ IPO ก่อนและหลังจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. เพิม่ ขนาดตัวอย่างจากการศึกษาเพียง 3 ปี ขยายระยะเวลาการศึกษาเป็ น 10-15 ปี
และวิธกี ารวัดระดับความเสีย่ งของทุกบริษทั มีมาตรฐานเดียวกัน น่ าจะเป็ นตัวแทนทีด่ ขี องกลุ่ม
ประชากรได้และผลของงานวิจยั สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
4. เพิ่มตัวแปรในการศึกษาที่เป็ น ข้อมูลทางการเงินหรือไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่มี
อิทธิพลต่อราคาหุน้ IPO เช่น การกากับกิจการทีด่ ี การตกแต่งบัญชีของบริษทั การต่อต้า นการ
ทุจริตในองค์กร นโยบายภาครัฐ เป็ นต้น
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