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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาถึงอัตราสวนทางการเงินกับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย SET 100 ที่ถูกจัดโดยบริษัททริสเรทติ้ง (TRIS) ตั้งแตป พ.ศ.
2546-2553 ในรูปสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regression) และใชวิธีกําลังสองนอย
ที่สุด (Panal Least Square)
วัตถุประสงค เพื่อสรางแบบจําลอง (model) ขึ้นมา เพื่อใชในการหาความสัมพันธระหวาง
อัตราสวนทางการเงินกับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย SET 100 และเพื่อทดสอบความสามารถของแบบจําลอง (model) ที่ได โดยเปรียบเทียบกับ
การจัดอันดับเครดิต ที่เกิดขึ้นจริง และวัดความถูกตองเปนรอยละ นอกจากนี้ตัวแบบอาจใชเปนการ
พยากรณแนวโนมผลการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
SET 100

บทนํา
การจัดอันดับความนาเชื่อถือเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อมีวิกฤติการณ
การเงินใน พ.ศ. 2384 โดยเริ่มจาก Louis Tappan ไดจัดตั้งบริษัทเพื่อทําการประเมิน ความสามารถ
ของพอคาในการปฏิบัติตามพันธะทางการเงินของตน ตอมา Robert Dun ไดรับโอนกิจการมา
ดําเนินการตอจากนั้น ใน พ.ศ. 2392 John Bradstreet ไดทําการพิมพเผยแพรหนังสือจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ การเริ่มจัดอันดับตราสารหนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ John Moody ไดกอตั้งบริษัท

Moody’s Investors Service ขึ้นใน พ.ศ. 2443 โดยเริ่มจากพันธบัตรขององคการรถไฟ
เนื่องจากกิจการประเภทนี้ตองการเงินทุนระยะยาวจึงมีภาระผูกพันที่จะตองชําระคืนหนี้ระยะ
ยาวดวย (ทําใหมีความไมแนนอนสูง) และตอมาไดขยายไปสูการจัดอันดับตราสารหนี้
สาธารณูปโภคและอุตสาหกรรม จากนั้น บริษัท Standard and Poor ไดเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2484
จากการรวมตัวของบริษัท Poor’s Publishing (พ.ศ. 2459) และบริษัท Standard Statistics
(พ.ศ. 2465) ปจจัยหนึ่งที่ทําใหธุรกิจการจัดอันดับขยายตัวอยางรวดเร็ว เนื่องจากกฎหมาย
McFadden Act ในขณะนั้น หามธนาคารพาณิชยรับฝากเงินและเปดสาขาขามรัฐ จึงทําใหตอง
หันมาระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้แทน ความตองการบริการประเมินความเสี่ยงของตรา
สารเหลานี้จึงเพิ่มขึ้นประกอบกับตอมาเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําขึ้นใน พ.ศ. 2513 (หรือ
ทศวรรษ 1970) ทําใหมีบริษัทหลายแหงผิดนัดสัญญาชําระหนี้ ทําใหนักลงทุนเกิดความไมมั่นใจ
ผูออกตราสารในตลาดจึงตองมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ และตอมาจึงกลายเปนธรรมเนียม
ปฏิบัติของตลาดที่ตราสารออกใหมจะตองไดรับการจัดอันดับจากบริษัทอยางนอยหนึ่งแห ง
บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือจึงเกิดหลายแหง เชน Fitch Publishing Company (พ.ศ. 2467)
Thomson Bank Watch (พ.ศ. 2517) McCarthy, Crisanti, and Maffei (พ.ศ. 2518) Duff and
Phelps Credit Rating (พ.ศ. 2525) ขณะเดียวกัน เมื่อกระแสเงินทุนในตลาดเงินตรา
ตางประเทศไดโยกยายจากการลงทุนในภาคธนาคารไปยังตลาดทุน ความตองการการจัดอันดับ
จากภายนอกประเทศสหรัฐฯ จึงไดเพิ่มสูงขึ้นทําใหมีการจัดตั้งบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือใน
ประเทศตาง ๆ เชน Canadian Bond Rating Service (พ.ศ. 2515) ในแคนาดา IBCA
Europe’s International Rating Agency (พ.ศ. 2521) ในอังกฤษ (ภายหลังรวมกับ Fitch
Investors Service ใน พ.ศ. 2540 กลายเปน FITCHIBCA-the International Rating Agency)
และ Japanese Credit Rating Agency (ป 2528) ในญี่ปุน เปนตน
การจัดอันดับความนาเชื่อถือรวมถึงการคาดการณในอนาคต
มีปจจัยที่เกี่ยวของทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ ดังนั้น วิธีการจัดอันดับจึงไมมีสูตรแนนอนตายตัว อันดับความนาเชื่อถือจึง
มักจะไมเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามวัฏจักรเศรษฐกิจ นอกจากนั้น การจัดอันดับความนาเชื่อถือมิได
พิจารณาสภาวะเศรษฐกิจในสถานการณเดียว แตจะพิจารณาในหลายสมมติฐาน เชน เศรษฐกิจ
ถดถอย เศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตลดลง วาจะมีผลกระทบตอ ความสามารถในการชําระหนี้
อยางไรกระบวนการจัดอันดับความนาเชื่อถือเปนโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) สําคัญ
ประการหนึ่งของตลาดทุนทีพ่ ัฒนาแลว

ปญหาและลักษณะปญหาที่สาคัญ
การจัดอันดับความนาเชื่อถือรวมถึงการคาดการณในอนาคต
มีปจจัยที่เกี่ยวของทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ ดังนั้น วิธีการจัดอันดับจึงไมมีสูตรแนนอนตายตัว อันดับความนาเชื่อถือจึง

มักจะไมเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามวัฏจักรเศรษฐกิจ นอกจากนั้น การจัดอันดับความนาเชื่อถือมิได
พิจารณาสภาวะเศรษฐกิจในสถานการณเดียว แตจะพิจารณาในหลายสมมติฐาน เชน เศรษฐกิจ
ถดถอย เศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตลดลง วาจะมีผลกระทบตอ ความสามารถในการชําระหนี้
อยางไรกระบวนการจัดอันดับความนาเชื่อถือเปนโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) สําคัญ
ประการหนึ่งของตลาดทุนทีพ่ ัฒนาแลว
ในปจจุบัน ธุรกิจตางๆทีต่ องการลงทุนเพื่อขยายกิจการ มักจะใชวิธีระดมเงินทุนเอง
แทนที่จะขอกูย ืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ซึ่งทําไดโดยการออกตราสารหนี้ ไดแก หุนกู
หรือเอกสารแสดงสิทธิตางๆ มาขายใหผูตองการลงทุน และเพือ่ สรางความมั่นใจใหกับผูทจี่ ะ
ลงทุนซื้อตราสารหนี้เหลานี้ ธุรกิจผูออกตราสารหนี้จะตองเขารับการจัดอันดับความนาเชื่อถือใน
การ ชําระหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือในการชําระหนี้ (CRA : Credit Rating
Agency) ดังนั้น การจัดอันดับความนาเชื่อถือในการชําระหนี้ ก็คือ เครื่องมืออยางหนึ่งที่จะบอก
ถึงระดับความนาเชื่อถือหรือความเสี่ยงแกผูลงทุนในตราสารหนี้ของธุรกิจนั้นวามีโอกาสจะไดรับ
ชําระคืนทั้งเงินตนและดอกเบี้ยมากนอยเพียงใดในการกํากับดูแลบริษัทในตลาดหลักทรัพย หรือ
สถาบันการเงิน การจัดอันดับความนาเชื่อถือในการชําระหนี้ (Credit Rating) จะกอใหเกิด
ประโยชนแกบุคคลหลายกลุมหลายฝายดวยกัน คือ
1. นักลงทุน Credit Rating จะชวยการตัดสินใจของนักลงทุน เพราะวาธุรกิจที่ไดรับการ
จัดอันดับความนาเชื่อถือนั้น จะตองผานการวิเคราะหวิจัยการดําเนินธุรกิจจากผูจัดอันดับอยาง
ละเอียดแลว ผูลงทุนสามารถจะประเมินผลตอบแทนจากตราสารตางๆ โดยเปรียบเทียบกันและ
ตัดสินใจไดวาควรจะเลือกซื้อตราสารหนี้ของบริษัทใด บริษัทที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ําจะตอง
เสนอ ผลตอบแทนการลงทุนสูง
2. ผูออกตราสาร Credit Rating ชวยใหผูออกตราสารเขาถึงแหลงระดมทุนไดงายขึ้น
ทั้งนี้เพราะสถาบันที่จัดอันดับฯ จะทําการเผยแพรขอมูลขาวสารออกไปอยางทั่วถึง ทําใหผู
ตองการลงทุนไดรับทราบ นอกจากนี้ อันดับที่ดียังชวยใหธุรกิจสามารถลดผลตอบแทนที่เสนอ
ใหแกนักลงทุนลงได เนื่องจากบริษัทมีความเสี่ยงต่ํา
3. สถาบันการเงินทีเ่ ปนตัวแทนระหวางผูออกตราสารและนักลงทุน Credit Rating ชวย
ใหสถาบันการเงินที่เปนผูดาํ เนินการออกตราสารไปขาย สามารถจะใช อันดับความนาเชื่อถือ
เปนเครื่องกําหนดราคาตราสารวาควรจะเปนเทาไร
4. หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบทางดานตลาดเงินและตลาดทุน หนวยงานของรัฐจะใช
อันดับความนาเชื่อถือ เปนเครื่องมือควบคุมในการออกตราสารของธุรกิจ เชน การกําหนดให
การออกตราสารใหม หรือตราสารที่ไมมหี ลักทรัพยค้ําประกัน จะตองไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

นิยามศัพท
SET 100 คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ราคาหุนมีความ
เคลื่อนไหวของราคาหุนสามัญที่มีมูลคาตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคลองสูงอยางสม่ําเสมอ
100 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย
แบบจําลอง (Model) หมายถึง สมการที่ไดจากการวิเคราะหทางสถิตทิ ี่ใชในการ
พยากรณความสัมพันธอัตราสวนทางการเงิน กับการจัดอันดับเครดิต
งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน
หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ไมวาจะรายงานโดยงบดุล งบกําไรขาดทุน งบ
กําไรสะสมงบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน งบประกอบหรือหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน หรือคําอธิบายอื่นซึ่งระบุไววาเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) หมายถึง การแสดงความสัมพันธระหวาง
รายการตาง ๆ ในงบการเงิน เพื่อประเมินฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ตอสินทรัพยรวม (Net Working Capital to Total
Assets Ratio) อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน โดยแสดง
ใหเห็นถึงสัดสวนของมูลคาสินทรัพยหมุนเวียนหลังจากชําระหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนหนี้สินรวม ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (Total Debt to Total
Debt and Equity Ratio) หมายถึง อัตราสวนที่แสดงถึง โครงสรางเงินทุนของกิจการที่เกิดจาก
การจัดหาเงินทุนในสวนของหนี้สินของกิจการวาเปนสัดสวนเทาใดกับโครงสรางเงินทุนทั้งหมด
ของกิจการ และเปนการประเมินภาระผูกพันที่กิจการจะตองจายชําระหนี้สินทั้งหมด
อัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขาย (Gross Profit to sale ratio) อัตราสวนนี้เปน
อัตราสวนที่แสดงถึง ประสิทธิภาพในการควบคุมตนทุนขายของฝายบริหาร ซึ่งหมายถึง
ความสามารถในการทํากําไรจากยอดขาย
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย และภาษีเงินได ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผู
ถือหุน (Earning Before Interest Tax to Total Debt and Equity Ratio) เปนอัตราสวนที่ใช
ในการวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้สิน
แสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการ
บริหารงานของผูบริหารในการชําระหนี้สินของกิจการ
การจัดอันดับเครดิต (Credit Rating) หมายถึง การประเมินสถานะความนาเชื่อถือ
ขององคกร ดวยปรัชญาในการดําเนินงานที่เนนความโปรงใส มีความเปนกลาง และเปนอิสระ

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษา เรื่องการศึกษาอัตราสวนทางการเงินกับการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย SET 100 ผูว ิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบการสรางแบบจําลองการศึกษา และสนับสนุน
ผลการศึกษา เพื่อเปนประโยชน และบรรลุวตั ถุประสงคของการศึกษา โดยแบงเนื้อหาออกเปน
3 สวน ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับหลักเกณฑการจัดอันดับเครดิต เปนการกลาวถึง
ประเภทการจัดอันดับเครดิต หลักเกณฑในการวิเคราะหการจัดอันดับเครดิต ระดับผลการจัด
อันดับเครดิตกลาวคือ การจัดอันดับเครดิตเปนการประเมินสถานะความนาเชื่อถือของตราสาร
หนี้ สกุลเงินบาทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ ดวยปรัชญาในการ
ดําเนินงานที่เนนความโปรงใส มีความเปนกลาง และเปนอิสระ การจัดอันดับเครดิตจะเปน
ประโยชนแกนักลงทุน ผูออกตราสารหนี้ สถาบันการเงิน และหนวยงานธุรกิจตาง ๆ ซึ่งสามารถ
ใชขอมูลอันดับเครดิตประกอบการพิจารณาในการลงทุน การระดมทุน ใหคําแนะนําแกนักลงทุน
หรือเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจการจัดอันดับเครดิตเปนการประเมินสถานะความนาเชื่อถือ
ของตราสารหนี้ สกุลเงินบาทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ ดวย
ปรัชญาในการดําเนินงานที่เนนความโปรงใส มีความเปนกลาง และเปนอิสระ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราสวนทางการเงิน สําหรับงานวิจยั นี้ใชอัตราสวนทาง
การเงินที่เปนขอมูลทางการเงินซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลทางการเงินใหอยู ใน
รูปอัตราสวนที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางรายการทางการเงิน ซึ่งการแสดงความสัมพันธของ
รายการทางการเงินนั้นสามารถนําไปตีความหมายเพื่อประเมินฐานะทางการเงิน สภาพคลอง
และความยืดหยุนทางการเงิน โครงสรางทางการเงิน/โครงสรางเงินทุน ความสามารถในการทํา
กําไรของกิจการ ความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี้ ในการศึกษาจากงานวิจัยที่
เกี่ยวของพบวาอัตราสวนทางการเงินใชในพยากรณผลการจัดอันดับเครดิตได อัตราสวนทาง
การเงินที่ใชในการพยากรณระดับความเสี่ยงการจัดอันดับเครดิต
ประกอบดวยอัตราสวน
ทางการเงิน 4 กลุม คืออัตราสวนทางการเงินที่ใชในการวิเคราะหสภาพคลองและความยืดหยุน
ทางการเงิน (Liquidity Ratios) อัตราสวนทางการเงินที่ใชในการวิเคราะหโครงสรางทางการเงิน/
โครงสรางเงินทุน (Capital Structure Ratios) อัตราสวนทางการเงินที่ใชในการวิเคราะห
ความสามารถในการทํากําไร(Profitability Ratios) และอัตราสวนทางการเงินที่ใชในการ
วิเคราะหความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี้ (Coverage Ratios)
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ SET 100 Index ในป พ.ศ. 2538 ตลาดหลักทรัพย
ตระหนักถึงการพัฒนาอยางตอเนื่องและรวดเร็วของตลาดทุนไทยตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษ

ดังนั้นเพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเจริญเติบโตและความกาวหนา
ของนวัตกรรมทาง
การเงินตลาดหลักทรัพย จึงไดริเริ่มการคํานวณ SET 100 Index เพื่อใชเปนดัชนีอางอิง
(Underlying Index) สําหรับการออกสินคาและผลิตภัณฑใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน
แกนักลงทุน โดยเฉพาะการออกตราสารอนุพันธทั้ง Index Future และ Index Options ซึ่งเปน
ตราสารที่นิยมใชอยางกวางขวางสําหรับบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยใน
ระดับสากล ในระยะแรกการคัดเลือกหลักทรัพยที่นํามาใชในการคํานวณ SET 100 Index จะ
เปนพิจารณาหลักทรัพยทมี่ ีมูลคาตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงและการซื้อขายมี
สภาพคลองสูงอยางสม่ําเสมอ อยางไรก็ตามในป พ.ศ 2548 ตลาดหลักทรัพยไดมีการเพิ่มดัชนี
ใหมอีกหนึ่งดัชนีคือ SET100 Index และไดมีการเพิ่มเติมใหหลักทรัพยที่นํามาใชในการคํานวณ
ดัชนีทั้งสองจะตองเปนหลักทรัพยที่มีมูลคาตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงและการ
ซื้อขายมีสภาพคลองสูงอยางสม่ําเสมอ
และตองเปนหลักทรัพยที่มีการกระจายของผูถือ
หลักทรัพยรายยอยอยางเหมาะสม
เพื่อสะทอนความสามารถในการเขาลงทุนของนักลงทุน
(Investability) อีกดวย

ระเบียบวิธกี ารศึกษาและผลการศึกษา
การศึ กษาวิจัยเรื่องการอั ต ราส ว นทางการเงินกับการจัดอันดับ เครดิตของบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย SET 100 ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีการศึกษาไว
ดังนี้
ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล
เพื่ อ สร า งแบบจํ า ลองในการหาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
อัตราสวนทางการเงินกับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย SET 100 โดยใชขอมูลอันดับเครดิตที่ไดเปนครั้งสุดทายในปนั้นในชวง พ.ศ. 2546
– พ.ศ. 2551 จํานวน 123 ขอมูล และในการทดสอบความสามารถของแบบจําลอง (model)
ที่ไดโดยใชขอมูลอันดับเครดิตในชวง พ.ศ. 2552 – พ.ศ.2553 จํานวน 65 ขอมูล โดยใชวิธีการ
วิเคราะห ไดแก
1. การวิเคราะหหาความสัมพันธของระหวางอัตราสวนทางการเงินทั้ง 17 อัตราสวน กับ
อันดับเครดิต(ตัวแปรตาม) โดยดูคาความสัมพันธอัตราสวนทางการเงินกับอันดับเครดิต(ตัว
แปรตาม) โดยแยกพิ จ รณาเป น กลุ ม ตามอั ต ราส ว นทางการเงิ น ทั้ ง 4 กลุ ม ซึ่ ง ได แ ก กลุ ม
อัตราสวนวิเคราะหสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน (Liquidity Ratios) กลุมอัตราสวน
วิเคราะหโครงสรางทางการเงิน/โครงสรางเงินทุน (Capital Structure Ratios) กลุมอัตราสวน
วิเคราะหความสามารถในการทํากําไร (Profitability ratios) และ กลุมอัตราสวนวิเคราะหความ

เพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี้ (Coverage ratios) แลวพิจารณาทีละกลุมอัตราสวน
เลือกอัตราสวนทางการเงิ นในแตละกลุม กลุมละหนึ่งอัตราสว น ที่มีความสัมพันธกับอันดั บ
เครดิต(ตัวแปรตาม)มากที่สุด มาเปนตัวแปรตนที่ใชในการสรางแบบจําลอง (Model) ซึ่งจะทํา
ใหไดตัวแปรตนทั้งหมด 4 ตัวแปร
1.1 พิจารณาเลือกตัวแปรตนหนึ่งตัวจากการศึกษาหาความสัมพันธที่มากที่สุด
ระหวางอันดับเครดิต (ตัวแปรตาม) กับอัตราสวนวิเคราะหสภาพคลองและความยืดหยุนทาง
การเงิน (Liquidity Ratios) ซึ่งไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ตอสินทรัพยรวม (NWCTA)
และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (CURRENT) อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง (ACIDCL) ซึ่ง
ไดพิจารณาจากคาความสัมพันธที่มากที่สุดจะเห็นวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ตอสินทรัพย
รวม (NWCTA) มีความสัมพันธกับอันดับเครดิต (CR) มากที่สุด
1.2 พิจารณาเลือกตัวแปรตนหนึ่งตัวจากการศึกษาหาความสัมพันธที่มากที่สุด
ระหวางอันดับเครดิต (ตัวแปรตาม) กับอัตราสวนวิเคราะหโครงสรางทางการเงิน/โครงสราง
เงินทุน (Capital Structure Ratios) ซึ่งไดแก อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียน ตอยอดรวมหนี้สินและ
สวนของผูถือหุน (CLTDE) อัตราสวนหนี้สินระยะยาว ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
(LTDTDE) อัตราสวนหนี้สินรวม ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (TDTDE) และ
อัตราสวนหนี้สินระยะยาว ตอสินทรัพยสุทธิ (LTDNA) ซึ่งไดพิจารณาจากคาความสัมพันธที่มาก
ที่สุดจะเห็นวา อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียน ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (CLTDE) มี
ความสัมพันธกับอันดับเครดิต (CR) มากที่สุด
1.3 พิจารณาเลือกตัวแปรตนหนึ่งตัวจากการศึกษาหาความสัมพันธที่มากที่สุด
ระหว า งอั น ดั บ เครดิ ต (ตั ว แปรตาม) กั บ อั ต ราส ว นวิ เ คราะห ค วามสามารถในการทํ า กํ า ไร
(Profitability ratios) ซึ่งไดแก อัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขาย (GPS) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงาน ตอยอดขาย (OIS) อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) และ อัตราสวนกําไร
กอนดอกเบี้ย และภาษีเงินได ตอสินทรัพยรวม (EBITTA) ซึ่งไดพิจารณาจากคาความสัมพันธที่
มากที่สุดจะเห็นวา อัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขาย (GPS) มีความสัมพันธกับอันดับเครดิต
(CR) มากที่สุด
1.4 พิจารณาเลือกตัวแปรตนหนึ่งตัวจากการศึกษาหาความสัมพันธที่มากที่สุด
ระหวางอันดับเครดิต (ตัวแปรตาม) กับอัตราสวนวิเคราะหความเพียงพอของกระแสเงินสดใน
การชําระหนี้ (Coverage ratios) ซึ่งไดแก อัตราสวนกําไรสุทธิตอดอกเบี้ยจาย (NIINT)
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย และภาษีเงินได ตอดอกเบี้ยจาย (EBITINT) อัตราสวนกําไรกอน
ดอกเบี้ย และภาษีเงินได ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน(EBITTDE) อัตราสวนกําไร
กอนดอกเบี้ย และภาษีเงินได ตอหนี้สินรวม (EBITTD) อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได
คาเสื่อมราคาและรายการตัดจายตอดอกเบี้ยจาย (EBITDAINT) และ อัตราสวนกําไรกอน
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและรายการตัดจาย ตอหนี้สินรวม (EBITDATD) ซึ่งได

พิจารณาจากคาความสัมพันธที่มากที่สุดจะเห็นวา อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย และภาษีเงินได
ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (EBITTDE) มีความสัมพันธกับอันดับเครดิต (CR) มาก
ที่สุด
2. การวิเคราะหจําแนกประเภท โดยอาศัยขอมูลอันดับเครดิตที่เก็บขอมูลไดในแตละ
ขอมูล เพื่อใชเปนขอมูลในการสรางแบบจําลอง โดยแบงขอมูลเปน 3 ประเภท ไดแก
2.1 อันดับเครดิตในกลุม High Investment Grade แทนดวย “3” จัดเปนกลุม
อันดับเครดิตที่มีความเสี่ยงต่ําทีสุด มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑ
สูงสุดการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะสงผลกระทบนอยมาก โดยอันดับเครดิตในกลุม
นี้จะประกอบดวย 4 Rating คือ AAA, AA+, AA และ AA2.2 อันดับเครดิตในกลุม Moderate investment grade แทนดวย “2” มีความ
เสี่ยงในระดับต่ํา มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้ และคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวาอันดับเครดิตในกลุม
High
Investment Grade โดยอันดับเครดิตในกลุมนี้จะประกอบดวย 3 Rating คือ A+, A, และ A2.3 อันดับเครดิตในกลุม Low-Investment Grade แทนดวย “1” จัดเปนกลุม
อันดับเครดิตที่มีความเสี่ยงในระดับต่ําถึงปานกลาง โดยจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจคอนขางชัดเจน และอาจจะหมดความสามารถในการชําระหนี้ไดตามการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ และเศรษฐกิจ โดยอันดับเครดิตในกลุมนี้จะประกอบดวย
4 Rating คือ BBB+, BBB , BBB- ,BB+
ขอมูลมีอันดับเครดิต AAA ทั้งหมด 5 ขอมูล อันดับเครดิต AA+ มีขอมูลทั้งหมด 2
ขอมูล อันดับเครดิต AA มีขอมูลทั้งหมด 4 ขอมูล อันดับเครดิต AA- มีขอมูลทั้งหมด 16 ขอมูล
อันดับเครดิต A+ มีขอมูลทั้งหมด 28 ขอมูล อันดับเครดิต A มีขอมูลทั้งหมด 36 ขอมูล อันดับ
เครดิต A- มีขอมูลทั้งหมด 37 ขอมูล อันดับเครดิต BBB+ มีขอมูลทั้งหมด 39 ขอมูล อันดับ
เครดิต BBB มีขอมูลทั้งหมด 15 ขอมูล อันดับเครดิต BBB- มีขอมูลทั้งหมด 4 ขอมูล และขอมูล
อันดับเครดิต BB+ มีขอมูลทั้งหมด 2 ขอมูล ดังนั้น คิดเปนกลุม High Investment Grade (AAA,
AA+, AA, AA-) จํานวน 27 ขอมูล กลุม Moderate Investment Grade (A+, A, A-) จํานวน 101
ขอมูล กลุม Low Investment Grade (BBB+, BBB, BBB-,BB+) จํานวน 60 ขอมูล จากทั้งหมด
36 บริษัท
3. การวิเคราะหประมาณคาสมการถดถอยดวยวิธี Panel Least Square โดยอาศัย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางเศรษฐมิติ ในการคํานวณหาคาพารามิเตอรของแบบจําลอง โดยใช
เทคนิคการวิเคราะห สมการถดถอย (Multiple regression) มาทําการประมาณคาสัมประสิทธิ์
ของตัวแปรอิสระตาง ๆ กลาวคือ เมื่อตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไป 1 หนวยแลว ตัวแปร
ตามจะเปลี่ยนแปลงไปกี่หนวย แลวพิจารณาผลที่ไดสรางแบบจําลองที่ดีที่สุดของอัตราสวนทาง

การเงินกับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทใน SET 100 ไดผลการวิเคราะหการศึกษาอัตราสวน
ทางการเงินกับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
SET 100 ตั้งแตป พ.ศ. 2546 ถึงป พ.ศ. 2551 ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (PLS) ไดผลการ
วิเคราะห ดังนี้
CR = 1.3989 – 0.8890 NWCTA + 0.7643 GPS + 2.1247 EBITTDE + Ut

4. ทําการทดสอบความสามารถของแบบจําลองที่ไดโดยใชขอมูลกลุมตัวอยาง เปน
ขอมูลที่ใชทดสอบความแมนยําของแบบจําลองจะถูกวัดโดยการนําคาอันดับเครดิตที่เกิดขึ้นจริง
(Actual Value) มาเปรียบเทียบกับคาอันดับเครดิตที่หาไดจากแบบจําลองที่เลือก แลววัดคา
ความถูกตองเปนรอยละซึ่งอธิบายผลไดดังตอไปนี้
อันดับเครดิตที่
ได
เกิดขึ้นจริง
Low
( 19 ขอมูล )

Moderate
( 37 ขอมูล )

High
( 9 ขอมูล )

รวม(66.15%)

อันดับเครดิตที่ไดจากแบบจําลอง
Low

Moderate

High

9
(47.37%)
6
(16.22%)
0
(0.00%)
18

10
(52.63%)
31
(83.78%)
6
(66.67%)
40

0
(0%)
0
(0%)
3
(33.33%)
7

รวม
19
(100%)
37
(100%)
9
(100%)
65

การเปรียบเทียบอันดับเครดิตจริงที่ประกาศโดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จํากัด กับอันดับ
เครดิตที่ไดจากการทดสอบ ดวยรูปแบบสมการถดถอยเชิงซอน Multiple Linear Regression
พบวาแบบจําลองสามารถพยากรณการจัดอันดับเครดิตไดถูกตองจํานวน
43
อันดับ
(Observation) จากจํานวนขอมูลทั้งหมด 65 อันดับ คิดเปน 66.15 เปอรเซ็นต โดยแบงเปนการ
พยากรณอันดับเครดิตในกลุม Low-investment grade (rating BBB+, BBB, BBB-, BB+)
ถูกตอง 47.37 เปอรเซ็นต ในกลุม Moderate investment grade (rating A+,A, A-) ถูกตอง
83.78เปอรเซ็นต และในกลุม High investment grade (rating AAA, AA+, AA, AA-) ถูกตอง
33.33 เปอรเซ็นต

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา เรื่องการศึกษาอัตราสวนทางการเงินกับการจัดอันดับเครดิตของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย SET 100 ตั้งแตป พ.ศ. 2546 – พ.ศ.
2553 พบวา อัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย SET 100 คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ตอสินทรัพยรวม
(NWCTA) อัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขาย (GPS) และอัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย และภาษี
เงินได ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (EBITTDE) 100 ไดอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น
หากผูลงทุนมีความรูความเขาใจในความสัมพันธของอัตราสวนทางการเงิน จะทําใหสามารถ
นํามาใชเปนขอมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนและสามารถประเมินความเสี่ยงจากการ
ลงทุนไดเนื่องจากสามารถนํา อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย และภาษีเงินได ตอยอดรวมหนี้สิน
และสวนของผูถือหุน (EBITTDE) มาใชเปนขอมูลอางอิง โดยใชพิจารณาวาหากบริษัทใดมี
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย และภาษีเงินได ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
(EBITTDE) ที่สูงแสดงวาบริษัทนั้นสามารถความเพียงพอของกระแสเงินสดที่ใชในการชําระ
หนี้สินของกิจการ มีโอกาสที่อันดับเครดิตของบริษัทจะอยูในกลุมที่ดีนาลงทุน ดังนั้นหากมีการ
เปรียบเทียบการลงทุนบริษัท 2 บริษัท นักลงทุนก็สมควรเลือกลงทุนในบริษัทที่มีอัตราสวนกําไร
กอนดอกเบี้ย และภาษีเงินได ตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน (EBITTDE) มากกวาก็
ยอมดีกวาที่จะลงทุนในบริษัทที่มีอัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย และภาษีเงินได ตอยอดรวม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (EBITTDE) ต่ํากวา
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