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บทคัดย่อ
การศึกษาเรือ่ ง “การศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ทีเ่ ป็ นธุรกิจครอบครัว กับบริษทั
ทีไ่ ม่เป็ นธุรกิจครอบครัว ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอุตสาหกรรมขนส่งและ
โลจิสติกส์” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทั ทีเ่ ป็ นธุรกิจครอบครัวกับ
บริษทั ทีไ่ ม่เป็นธุรกิจครอบครัว ทีจ่ ดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์หวมดขนส่งและโลจิสติกส์ โดยทาการศึกษา
หลักทรัพย์จานวน 14 หลักทรัพย์ และใช้ขอ้ มูลรายไตรมาส ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2549 ไตรมาส 1 ถึง เดือน
ธันวาคม 2553 ไตรมาส 4 รวมทัง้ หมด 20 ไตรมาส มีวธิ กี ารศึกษาโดยวิธกี ารสร้างแบบจาลองในรูปของสมการ
ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ
ปจั จัยต่ างๆที่นามาใช้ในการศึกษาครัง้ นี้มที งั ้ หมด 5 ตัวแปร ได้แก่อตั ราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
(CURRENT) อัตราส่วนหนี้สนิ ต่ อส่วนของผู้ถือหุ้น (DEBT) อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
(ASSET) อัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อดอลลาห์สหรัฐ (EXC) ราคาน้ ามัน Nymex (OIL) ซึง่ ใช้วธิ กี าลังสอง
น้อยทีส่ ุด (Ordinary Least Square Method:OLS) เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธิ ์ของแต่ละแบบจาลอง
จากการศึกษาครัง้ นี้พบว่าทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 ตัวแปรอิสระทีม่ ผี ลต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ที่
เป็ นธุรกิจครอบครัวกับบริษัทที่ไม่เป็ นธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หมวดขนส่ งและโลจิสติกส์ อย่างมีระดับนัยสาคัญและมีทิศทางตรงตามสมมติฐานที่ต งั ้ ไว้ ได้แก่ อัตรา
แลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อดอลลาห์สหรัฐ (EXC) และตัวแปรอิสระทีม่ ผี ลต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ทีไ่ ม่
เป็ นธุ รกิจครอบครัว ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดอุ ตสาหกรรมขนส่ งและ
โลจิสติกส์อย่างมีระดับนัยสาคัญและมีทศิ ทางตรงตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวม (ASSET) แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทที่เป็ นธุรกิจครอบครัว ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมีนัยสาคัญ ส่วนตัวแปรอิสระที่
ไม่มผี ลต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ทีเ่ ป็นธุรกิจครอบครัวกับบริษทั ทีไ่ ม่เป็ นธุรกิจครอบครัว ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมีระดับนัยสาคัญ ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน (CURRENT) อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DEBT) ราคาน้ามัน Nymex (OIL)
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
โลจิสติกส์ อาจกล่าวได้ว่าเกิดขึน้ มาพร้อมกับการอุบตั ิข้นึ ของมนุ ษย์บนโลกนี้ มนุ ษย์เป็ นสัตว์
สังคมอยู่เป็ นกลุ่ ม ชุ มชน สังคม ประชาคมโลก ต่ างต้องท ามาหากิน ไปมาหาสู่กัน สินค้า วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี กิจกรรมการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บทรัพยากรของมนุ ษย์ลว้ นแต่เป็ นการจัดการ
โลจิสติกส์ทงั ้ สิน้ เมือ่ ยุคเปลีย่ นไป ความหมายของโลจิสติกส์ ก็เปลีย่ นไปตามวิธกี ารดาเนินของธุรกิจโลก โดย
ปจั จุบนั โลจิสติกส์ หมายถึง ต้นทุนด้านการขนส่งของประเทศ การผลิตสินค้าหรือการบริการต่างๆ ย่อมต้อง
มีการติดต่อ ขนส่ ง เช่น ขนส่งวัตถุดบิ จากแห่งวัตถุดบิ ไปยังโรงงานผ่ านกระบวนการผลิตจนเป็ นสินค้า
จากนัน้ ต้องมีการขนส่งสินค้าสู่ตลาด เพื่อกระจายสินค้าถึงผูบ้ ริโภค
ความหมายของการขนส่งทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การเคลื่อนย้ายบุคคล สิง่ มีชวี ติ หรือสิง่ ของจาก
ทีห่ นึ่งไปอีกทีห่ นึ่ง โดยอาศัยอุปกรณ์ในการขนส่งตามความต้องการและเกิดอรรถประโยชน์ การขนส่งนัน้ ถือ
ได้ว่าเป็ นปจั จัยพืน้ ฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
นอกจากการขนส่งทางถนนจะมีความสาคัญสาหรับการขนส่งภายในประเทศแล้ว การขนส่งทางถนน
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ โดยพิจารณาจากปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ
ทัง้ ขาเข้าและขาออก และในอนาคตคาดว่าจะมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนนเพิม่ มากขึน้ ตามความร่วมมือด้าน
การขนส่งทางถนนในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) และกรอบอาเซียน เป็ นต้น การขนส่งทางถนน
ของไทยจึงจะมีความสาคัญในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการในภูมภิ าคนี้ดว้ ย
ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาจึงสนใจศึกษาถึงปจั จัยทีม่ ผี ลต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ป็ นธุรกิจ
ครอบครัวกับบริษัทจดทะเบียนที่ไม่เป็ นธุ รกิจครอบครัว ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวด
อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ป็นธุรกิจครอบครัวกับบริษทั จด
ทะเบียนที่ไม่เป็ นธุ รกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอุ ตสาหกรรมขนส่ งและ
โลจิสติกส์
สมมติ ฐานของการศึกษา
การศึกษานี้มสี มมติฐานว่ามีปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายในใดทีม่ ผี ลต่อกาไรสุทธิต่อหุน้
ของบริษัทที่เป็ นธุรกิจครอบครัวกับบริษทั ที่ไม่เป็ นธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในหมวดอุ ตสาหกรรมขนส่ งและโลจิสติกส์ ช่วง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 ดังต่ อไปนี้ คือ
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (CURRENT) อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DEPB) อัตราส่วนการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวม(ASSET)อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXC)ดัชนีราคาน้ ามันดิบ Nynex
(OIL)อย่างน้อย 1 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ทีเ่ ป็ นธุรกิจครอบครัวกับบริษทั ทีไ่ ม่เป็ นธุรกิจ
ครอบครัวทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ป็ นธุรกิจครอบครัว
กับบริษทั จดทะเบียนทีไ่ ม่เป็นธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอุตสาหกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ จะใช้ขอ้ มูลข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) เป็ นรายไตรมาส ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2549
ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2553 จานวน 20 ไตรมาส ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
(CURRENT) อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(DEPB) อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
(ASSET) อัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXC) ดัชนีราคาน้ามันดิบ Nynex (OIL)
คานิ ยามศัพท์
กาไรสุทธิ ต่อหุ้น (Earning Per Share หรือ EPS) หมายถึง จานวนเงินกาไรสาหรับงวดบัญชีหนึ่งๆ ซึง่ เป็ น
ของผูถ้ อื หุน้ สามัญหนึ่งหุน้ การคานวณกาไรต่อหุน้ จะแสดงเฉพาะของผลตอบแทนทีเ่ ป็นของหุน้ สามัญเท่านัน้
จานวนเงินทีค่ านวณได้จะเป็ นเครื่องวัดผลการดาเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าในงวดเวลานัน้ ๆ ผูถ้ อื หุน้ สามัญจะ
ได้ผลตอบแทนเท่าไร อัตรากาไรต่อหุน้ จะมีผลต่อราคาซือ้ ขายหุน้ และจะให้เป็ นแนวทางประกอบการตัดสินใจ
ตลอดจนใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ การทางานของฝา่ ยบริหาร
อัตราส่วนทางการเงิ น ( Financial Ratio ) หมายถึง ความสัมพันธ์ของรายการในงบการเงินตัง้ แต่สองรายการ
ขึ้นไปมาเปรียบเทียบกัน เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายการนัน้ ๆ ซึ่งผลลัพธ์อาจออกมาในรูปของ
อัตราส่วน หรือในรูปของอัตราร้อยละ
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ผลการดาเนิ นงาน หมายถึง การศึกษาอัตราส่ วนทางการเงิน ( Financial Ratio ) ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการช าระหนี้ ลักษณะการใช้เงินทุนจากการกู้ยมื ความสามารถในการดาเนินงาน และ
ความสามารถในการทากาไร
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน หมายถึง อัตราส่วนระหว่าง สินทรัพย์หมุนเวียน และ หนี้สนิ หมุนเวียน ซึง่ บ่งบอก
ถึงสภาพคล่องของกิจการในการทีจ่ ะชาระหนี้ระยะสัน้ หากอัตราส่วนนี้มคี ่าน้อยกว่า 1 หมายความว่ากิจการมี
หนี้สนิ หมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนทาให้อาจมีปญั หาในการชาระหนี้ระยะสัน้ ได้ หากอัตราส่วนนี้
มากกว่า 1 แสดงว่ากิจการมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนมากพอทีจ่ ะชาระหนี้ระยะสัน้ แต่หากมีค่าสูงกว่า 1 มาก ๆ
อาจหมายถึงประสิทธิภาพในการใช้สนิ ทรัพย์ของกิจการไม่ดพี อ
อัตราส่วนหนี้ สินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น หมายถึงอัตราส่วนนี้ แสดงว่า เงินทุนที่กจิ การได้มาจากแหล่ง
ภายนอก คือ เจ้าหนี้เป็ นอัตราส่วนเท่าไรเมื่อ เทียบกับเงินทุนที่ได้จากแหล่งภายใน คือ ผู้ถอื หุ้น กิจการ
โดยทัวไป
่ ต้องการให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุ้นมีค่าต่ า เพราะแสดงว่า กิจการมีความเสีย่ งทาง
การเงินต่าด้วย ถ้าอัตราส่วนนี้มคี ่าสูง แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากเจ้าหนี้มากกว่าเงินทุนจากเจ้าของ ทาให้
กิจการมีภาระผูกพันเกีย่ วกับดอกเบีย้ จ่ายทีส่ งู ด้วย ซึง่ มีผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของกิจการ
กิจการก็จะมีความเสีย่ งทางการเงินสูง โอกาสทีจ่ ะจัดหาเงินทุนเพิม่ จากเจ้าหนี้กล็ ดลง
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม หมายถึงอัตราส่วนทีใ่ ช้วดั ประสิทธิภาพของบริษทั ฯ ในการใช้
สินทรัพย์ถาวร เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่บริษทั ฯ อัตราส่วนนี้จะบอกว่า เมื่อใช้สนิ ทรัพย์ถาวรเพิม่ ขึน้ หนึ่ง
หน่วย บริษทั ฯจะมีรายได้เพิม่ ขึน้ เท่าไร นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตัดค่าเสื่อมราคา หรือการตัดจาหน่ าย
สินทรัพย์ มีผลกระทบต่ออัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
บริ ษทั จดทะเบียนที่ เป็ นธุรกิ จครอบครัว หมายถึง Westhead and Cowling (1997) ได้สรุปคานิยามของ
ธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจทีถ่ อื หุน้ โดยกลุ่มตระกูลหนึ่งทีใ่ หญ่ทส่ี ุด ซึง่ อาจมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด
หรือการแต่งงาน และมีสทิ ธิในการออกเสียงเพียงพอทีจ่ ะควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจได้ มีการวางแผนเพื่อ
การถ่ายโอนธุรกิจไปสู่ทายาทรุน่ ทีส่ องหรือรุน่ ต่อไป
อัตราแลกเปลี่ยนค่ าเงิ นบาทต่ อดอลลาร์สหรัฐ หมายถึง อัตราทีท่ างกระทรวงการคลังกาหนดขึน้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการสร้างดุลการค้าระหว่างประเทศ เหตุเพราะในต่างประเทศ มีการใช้เงินตราสกุลต่างๆที่
แตกต่างกัน อัตราดังกล่าวจะเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพทางเศรษฐกิจของโลก,ทวีป,หรือประเทศนัน้ ๆ เพื่อสร้าง
ความสมดุลให้กบั การค้าระหว่างประเทศนัน้ เอง
ราคาน้ามันดิ บ Nynex หมายถึง สินทรัพย์ทใ่ี ช้ในการลงทุนชนิดหนึ่ง โดยจัดอยู่ในประเภทสินค้าโภคภัณฑ์
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่ต้องมีการพึง่ พาการนาเข้าของน้ ามันดิบจากต่างประเทศ ดังนัน้ การกาหนด
ราคาน้ ามันภายในประเทศและมีการอ้างอิงราคาน้ ามันในตลาดโลก ซึง่ ตลาด New York Mercantile Exchange
(NYMEX) ถือว่าเป็นตลาดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในการซือ้ ขายสินค้าล่วงหน้า โดยเฉพาะน้ามันดิบ
บริ ษทั ที่เป็ นครอบครัว หมายถึง ธุรกิจทีม่ คี าจากัดความตามนิยามตัง้ แต่ 3 นิยามขึน้ ไป โดยกาหนดนิยาม
ทัง้ 4 ทีใ่ ช้ในการศึกษาดังนี้
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นิยามที่ 1: คณะกรรมการบริษทั มีนามสกุลเดียวกันอย่างน้อย 2 คน
นิยามที่ 2: ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ามสกุลเดียวกันถือหุน้ รวมเกิน 20% (นับเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ เกิน 0.5%
ณ วันปิดสมุดทะเบียน ปี 2550)
นิยาม 3: จานวนชื่อทีม่ นี ามสกุลเดียวกันอย่างน้อย 3 ชื่อทีป่ รากฏในทะเบียนบัญชีผถู้ อื หุน้ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั
นิยาม 4: ประธานกรรมการบริหารมีนามสกุลตรงกับนามสกุลของรายชื่อที่ปรากฏในคณะกรรมการ
บริษทั หรือทะเบียนบัญชีผถู้ อื หุน้ อย่างน้อย 2 รายชื่อ
บริ ษั ทที่ ไม่ เป็ นธุ รกิ จครอบครัว หมายถึง ธุ รกิจที่ม ีค าจ ากัดความตามนิ ยามน้ อยกว่ า 3 นิ ยาม
ลงไป

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ทาให้ทราบถึงปจั จัยที่มผี ลต่ อกาไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทที่มคี รอบครัวเป็ นเจ้าของและที่ไม่ใช่
บริ ษั ท ครอบครั ว ที่ จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ในหมวดอุ ตสาหกรรมขนส่ งและ
โลจิสติกส์ เพื่อให้ธุรกิจครอบครัวไทย และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กกต.)บริษทั จัดอันดับความ
น่าเชื่อถือบริษทั จดทะเบียน (credit rating company) นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นักวิชาการ
นักวิจยั และนักศึกษาด้านธุรกิจครอบครัว ใช้เป็ นประโยชน์สาหรับตนเองและหน่ วยงานของตนเองและ เพื่อ
การศึกษาต่อไป
แนวคิ ด และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดทฤษฎีร ะบบ (The Systems Theory)
ทีม่ า : Gersick, Lansberg, Davis (1990) และ McCollom (1988)
ทฤษฎีระบบเป็ นทฤษฎีท่นี ามาใช้ในการอธิบายธุรกิจครอบครัว ธุรกิจครอบครัวประกอบด้วย
ครอบครัว (family) การจัดการ(management) และความเป็ นเจ้าของ (ownership) แต่ละองค์ประกอบเป็ นระบบ
ย่อยของระบบใหญ่ ระบบใหญ่คอื ธุรกิจครอบครัว (family business) นันเอง
่ เพื่อทีจ่ ะให้ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากระบบมี
ความสมบูรณ์แบบ จะต้องเติมความหลากหลาย เช่น ความสามารถภายในตัวธุรกิจเอง การปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน เป็ นต้น เพื่อปรับสภาพธุรกิจให้เข้ากับ
สิง่ แวดล้อม จึงจะทาให้ธุรกิจครอบครัวเกิดผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
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ทฤษฎีระบบ ได้กล่าวไว้ว่าสาหรับธุรกิจครอบครัวเองแล้ว การทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายความสาเร็จได้
จาเป็ นต้องประสมประสานระบบย่อยทัง้ สามเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ธุรกิจ
ครอบครัวก็ไม่สามารถประสบความสาเร็จได้ กล่าวคือ ครอบครัวย่อมรูด้ แี ละเข้าใจดีทส่ี ุดว่าระบบของสังคมมี
ความสลับซับซ้อนและมีลกั ษณะเปลีย่ นแปลงไปอยู่ตลอดเวลา (dynamic social system) ครอบครัวจะปรับตัว
เข้ากับระบบสังคมดังกล่าวได้อย่างไร แต่ใน ขณะเดียวกัน ความเป็ นครอบครัวอาจกระทบกับการจัดการ และ
ความเป็ นเจ้าของ ระบบย่อยไม่สามารถดารงอยู่ได้เพียงลาพัง แต่จะต้องอยู่รวมกันอย่างสอดคล้องกันและมี
ความสมดุลกันจึงจะทาให้ระบบใหญ่ทเ่ี ป็นธุรกิจครอบครัวอยูร่ อดและเติบโตต่อไปได้อย่างยังยื
่ น
ทฤษฎีความเสมอภาคแห่งอานาจซื้อ [The Purchasing - Power Parity Theory (PPP) ]
ทฤษฎีน้พี ฒ
ั นาการมาจากการค้าระหว่างประเทศ โดยเชือ่ ว่า อัตราแลกเปลีย่ นจะมีความสัมพันธ์
ระหว่างระดับราคาสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ และเชื่อว่าอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างเงินสองสกุลจะ
ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับช่องว่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อ (differential rates of inflation) ระหว่างสองประเทศ
โดยจะมีทศิ ทางการปรับตัวจนกระทังดุ
่ ลยภาพของดุลการชาระเงินของทัง้ สองประเทศได้ดุล
แนวคิดของ
ทฤษฎีน้อี ยูภ่ ายใต้แนวคิดเรือ่ ง “กฎแห่งราคาเดียว” (Law of one price) ซึง่ หมายความว่า สินค้าชนิดเดียวกัน
ขายในแต่ละประเทศ ราคาขายจะเท่ากัน เมือ่ คิดอยูใ่ นรูปเงินสกุลเดียวกัน
แนวคิ ดในการวิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ น (เบญจวรรณ รักษ์สธุ ี, 2540: 21-36)
การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของ
ธุรกิจ นักวิเคราะห์ทางการเงินต้องการเครื่องวัดที่แน่ นอน เครื่องวัดที่ใช้อยู่บ่อยๆ ก็คอื อัตราส่วน (Ratio)
หรือดัชนี (Index) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลตัวเลขทางการเงินสองชนิด การวิเคราะห์และการแปล
ความหมายของอัตราส่วนต่างๆ จะทาให้นกั วิเคราะห์ทม่ี ปี ระสบการณ์และความชานาญ เข้าใจฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของธุรกิจได้ดกี ว่าทีเ่ ขาจะได้รบั จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวเลขทางการเงินเพียงอย่างเดียว
โดยการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินมีหลายวิธ ี ดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)
2. อัตราส่วนด้านประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์(Asset Management Ratios)
3. อัตราส่วนด้านสัดส่วนการบริหารหนี้สนิ (Debt Management Ratio)
4. อัตราด้านความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
5. อัตราส่วนด้านการแสดงมูลค่าทางการตลาด (Market Value Ratios)
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บริ ษทั ที่นามาศึกษา
1. บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
2. บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิ ส์ จากัด (มหาชน)
3. บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
4. บริษทั บางปะกง เทอร์มนิ อล จากัด (มหาชน)
5. บริษทั จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
6. บริษทั กรุงเทพโสภณ จากัด (มหาชน)
7. บริษทั พรีเชียส ชิพปิ้ง จากัด (มหาชน)
8. บริษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
9. บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
10. บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
11. บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
12. บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ จากัด (มหาชน)
13. บริษทั ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มนิ ลั จากัด (มหาชน)
14. บริษทั วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จากัด (มหาชน)
ระเบียบวิ ธีการศึกษา และ ผลการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บริษทั ทีเ่ ป็นธุรกิจครอบครัวกับบริษทั ทีไ่ ม่เป็นธุรกิจครอบครัวที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ จดทะเบียนทัง้ หมด 16 บริษทั โดยกลุ่มตัวอย่างจะใช้ขอ้ มูล
เป็นรายไตรมาส ประกอบไปด้วยบริษทั เป็ นธุรกิจครอบครัวกับบริษทั ทีไ่ ม่ใช่ธุรกิจครอบครัวทีจ่ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนทัง้ หมด 14 บริษทั ดังตารางที่ 2 เนื่องจากบริษทั บีทเี อส
กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) และ บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) มีขอ้ มูลในงบการเงินไม่เพียงพอ
ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ ตัดออกจากกลุ่มตัวอย่าง ตัง้ แต่ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2549 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ.
2553
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษานี้จะศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ป็ นธุรกิจครอบครัวกับบริษทั
จดทะเบียนที่ไม่เป็ นธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอุตสาหกรรมขนส่งและ
โลจิสติกส์ โดยมีปจั จัยต่าง ๆ 5 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ทีเ่ ลือกมาเพื่อเป็น ตัวแปรอิสระ โดยการหา
ค่าความสัมพันธ์นัน้ จะใช้วธิ กี ารสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) ด้วยวิธกี าลังสองน้อย
ทีส่ ุด (Ordinary Least Squares) โดยมีแบบจาลองดังต่อไปนี้

แบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา
EPSi,t = C + b1CURRENTi,t + b2DEBTi,t + b3ASSETi,t + b4EXCi,t + b5OILi,t
โดยที่ EPSi,t

หมายถึง

กาไรสุทธิต่อหุน้ บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในหมวด
อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ณ เวลา t

C

หมายถึง

ค่าคงที่

b1,b2,b3,b4,b5

หมายถึง

ค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรอิสระ

CURRENT

หมายถึง

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (หน่วย: เปอร์เซ็นต์)

DEBT

หมายถึง

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (หน่วย: เปอร์เซ็นต์)

ASSET

หมายถึง

อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (หน่วย:เปอร์เซ็นต์)

EXC

หมายถึง

อัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD)

OIL

หมายถึง

ราคาน้ามันดิบ Nynex (หน่วย: ดอลลาห์สหรัฐต่อบาร์เรล)
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
บริ ษั ทที่ เป็ นธุ รกิ จครอบครัวที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในหมวด
อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิ สติ กส์
FEPS = -1.143824+0.047943 (FCURRENT) -0.068997 (FDEBT) +0.430890 (FASSET)
(0.673934)

(-0.662721)

(1.112091)

+0.035224 (FEXC) +0.002029 (FOIL)
(2.024811)**

(0.972317)

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ หมายถึง ค่า T-Statistic
**หมายถึง ระดับนัยสาคัญ 95%
โดยมีค่า R2

= 0.386239
Adjusted R2
= 0.347181
F-statistic = 9.888977
Durbin-Watson = 2.090095

จากสมการถดถอยเชิงซ้อน อธิบายได้ดงั นี้
ถึงปจั จัยที่ส่งผลต่ อกาไรสุทธิต่อหุ้น ของบริษัทที่เป็ นธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (FEPS) ได้รอ้ ยละ 34.71 โดยมีตวั แปร
อิสระทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญและเป็ นไปตามสมมติฐาน คือ อัตราแลกเปลีย่ นค่าเงิน
บาทต่อดอลล่าสหรัฐฯ(EXC) จากสมการสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรได้ดงั นี้
หากตัวแปรอื่นมีค่าคงที่แล้ว ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าสหรัฐฯ (EXC) เพิม่ ขึน้ 1 จุด โดย
เฉลีย่ จะทาให้กาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ทีเ่ ป็นธุรกิจครอบครัวทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในหมวดอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เพิม่ ขึน้ เท่ากับ 0.035224 บาท ซึง่ เป็นตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
บริ ษัทที่ ไม่ เป็ นธุ รกิ จครอบครัวที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในหมวด
อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิ สติ กส์
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน
NFEPS = -4.516827+0.089479 (NFCURRENT) -0.032293 (NFDEBT)
(1.557790)
(-0.744403)
+1.161994 (NFASSET)+ 0.117044 (EXC) +0.005121 (OIL)
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(2.358723)**

(2.225192)**

(0.834856)

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ หมายถึง ค่า T-Statistic
**หมายถึง ระดับนัยสาคัญ 95%
โดยมีค่า R2

= 0.128263
Adjusted R2
= 0.092922
F-statistic = 3.629319
Durbin-Watson = 2.094005

จากสมการถดถอยเชิงซ้อน อธิบายได้ดงั นี้
ปจั จัยที่ส่งผลต่ อกาไรสุทธิต่อหุ้น ของบริษทั ที่ไม่เป็ นธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (NFEPS) ได้รอ้ ยละ 9.29 โดยมีตวั แปร
อิสระทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญและเป็นไปตามสมมติฐาน คือ อัตราส่วนการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวม (NFASSET) อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลล่าสหรัฐฯ(EXC) จากสมการสามารถ
อธิบายค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรได้ดงั นี้
หากตัวแปรอื่นมีค่าคงทีแ่ ล้ว ถ้าอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (NFASSET) เพิม่ ขึน้ 1
เท่า โดยเฉลีย่ จะทาให้กาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ทีไ่ ม่เป็ นธุรกิจครอบครัวทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในหมวดอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เพิม่ ขึน้ เท่ากับ 1.161994 บาท ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
หากตัวแปรอื่นมีค่าคงทีแ่ ล้ว ถ้าอัตราแลกเปลีย่ นบาทต่อดอลล่าสหรัฐฯ (EXC) เพิม่ ขึน้ 1 บาท โดย
เฉลี่ย จะทาให้กาไรสุทธิต่อหุ้น ของบริษทั ที่ไม่เป็ นธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในหมวดอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เพิม่ ขึ้นเท่ากับ 0.117044 บาท ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
บทสรุป และ ข้อเสนอแนะ
อภิ ปรายผล
อัตราแลกเปลี่ยนค่ าเงิ นบาทต่ อดอลลาร์สหรัฐ (EXC) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
กาไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่เป็ นธุรกิจครอบครัวกับบริษัทที่ไม่เป็ นธุรกิจครอบครัวในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึง่ เป็ นไป
ตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ หากค่าเงินบาทอ่อนค่าจะทาให้การส่งออกเพิม่ ขึน้ รายได้เพิม่ กาไรสุทธิของบริษทั
เพิม่ ตามไปด้วย จากความสัมพันธ์กนั ระหว่างอัตราแลกเปลีย่ นและราคาหลักทรัพย์ทไ่ี ด้กล่าวมาข้างต้น ส่งผล

11

ให้เกิดกาไรหรือขาดทุนต่อผู้ท่ตี ้องการลงทุนที่มคี วามเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและราคาหลักทรัพย์
โดยตรง ซึ่งการเข้าใจถึงความสัมพันธ์และผลกระทบดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการตัดสินใจ
ลงทุน
อัตราส่ วนการหมุ นเวี ยนของสิ นทรัพย์ รวม Total asset turnover (ASSET)
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับกาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ป็ นธุรกิจครอบครัวกับบริษทั
จดทะเบียนที่ไม่เป็ นธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอุตสาหกรรมขนส่งและ
โลจิสติกส์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต งั ้ ไว้และตรงตามแนวคิดการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินซึง่ บอกถึงการใช้สนิ ทรัพย์ให้เกิดยอดขายมากน้อยเพียงใด Total Asset Turnover ใช้
วัดว่า สินทรัพย์รวมทัง้ หมดของกิจการสามารถนามาใช้สร้างยอดขายได้ก่เี ท่า ถ้าอัตราส่วนนี้ยงิ่ สูงก็ยงิ่ แสดง
ถึงความมีประสิทธิภาพในการใช้สนิ ทรัพย์ หากธุรกิจมีประสิทธิภาพในการใช้สนิ ทรัพย์สูงส่งผลให้ธุรกิจมี
กาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ แต่สาหรับอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั กาไรสุทธิต่อ
หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่เป็ นธุ รกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดขนส่ งและ
โลจิสติกส์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (CURRENT) ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ต่อกาไร
สุ ทธิต่ อหุ้นของบริษัทที่เป็ นธุ รกิจครอบครัวกับบริษัทที่ไม่เป็ นธุ รกิจครอบครัว ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึง่ เป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ต ัง้ ไว้และตรงตามแนวคิดการวิเคราะห์อ ัตราส่ วนทางการเงิน สภาพคล่ องหมายถึง
ความสามารถในการชาระหนี้ระยะสัน้ ซึง่ ถ้าความสามารถในการชาระหนี้ระยะสัน้ สูง ก็จะสรุปว่าสภาพคล่องสูง
ด้วย Current Ratio สามารถบอกถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ระยะสัน้ เพราะ ถ้าสินทรัพย์หมุนเวียน
สามารถครอบคลุมหนี้สนิ หมุนเวียนได้พอดีก็แสดงว่าเจ้าหนี้ระยะสัน้ ได้รบั การคุ้มครองพอดี ยิง่ Current
Ratio ยิง่ สูงมากกว่า 1 เท่าใด เจ้าหนี้ระยะสัน้ ก็จะยิง่ ได้รบั ความปลอดภัยมากเท่านัน้ หากธุรกิจมีสภาพคล่อง
สูงส่งผลให้กาไรสุทธิของหุน้ เพิม่ ขึน้
อัตราส่ วนหนี้ สินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น Debt to Equity Ratio (DEBT) ไม่สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ทีเ่ ป็ นธุรกิจครอบครัวกับบริษทั ที่ไม่เป็ นธุรกิจครอบครัว ทีจ่ ด
ทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ในหมวดอุ ตสาหกรรมขนส่ งและ
โลจิสติกส์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ อัตราส่วนนี้แสดงสัดส่วนการจัดการ
เงินทุนจากภายนอกทีน่ ามาลงทุนในสินทรัพย์ของกิจการ ว่ามาจากการก่อหนี้สนิ เป็ นสัดส่วนเท่าไรของส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ หากธุรกิจมีสดั ส่วนการก่อหนี้ทส่ี ูง บริษทั มีภาระในการจ่ายดอกเบีย้ สูง ส่งผลให้กาไรสุ ทธิของ
บริษทั ลดลง
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ราคาน้ามันดิ บ Nynex ( OIL ) ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ทีเ่ ป็น
ธุรกิจครอบครัวกับบริษทั ทีไ่ ม่เป็นธุรกิจครอบครัว ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวด
อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ผลการศึกษา
พบว่าราคาน้ ามันดิบ NYMEX เฉลีย่ รายเดือนมีความสัมพันธ์กบั ดัชนีราคาหุน้ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์มาก
ทีส่ ุด ดังนัน้ หากดัชนีราคาน้ ามันดิบ NYMEX ปรับตัวต่ าลง นักลงทุนสามารถเข้าไปลงทุนหรือเก็งกาไรใน
หุน้ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ได้
ประโยชน์ที่ได้รบั จากการศึกษาในครัง้ นี้
จากการศึกษาในครัง้ นี้ พบว่าปจั จัยที่มผี ลต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทั ทีเ่ ป็ นครอบครัวและ
บริษทั ทีไ่ ม่เป็ นครอบครัวทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอุตสาหกรรมขนส่งและ
โลจิสติกส์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คือ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม(NFASSET) และอัตรา
แลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXC) สามารถอธิบายความเป็ นบริษทั ทีเ่ ป็ นครอบครอบและไม่เป็ น
ครอบครัวได้อย่างชัดเจนและปจั จัยอื่นจากการศึกษาครัง้ นี้ ไม่มผี ลต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ทีเ่ ป็ นธุรกิจ
ครอบครัวและบริษัทที่ไม่เป็ นธุ รกิจครอบครัว ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพราะ
หลักทรัพย์ในหมวดอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
ฉะนัน้ จากการศึกษาสรุปได้ว่ าหลักทรัพย์ในหมวดอุ ตสาหกรรมขนส่ งและโลจิสติกส์เป็ น
หลักทรัพย์ท่นี ่ าลงทุนนอกจากนี้ยงั เป็ นหลักทรัพย์กลุ่มทีม่ แี นวโน้มผลประกอบการแข็งแกร่งอีกกลุ่มหนึ่ง
เพราะเป็ นหนึ่งในปจั จัย 4 ที่จาเป็ นในชีวติ ประจาวัน เพื่อนักลงทุนและผู้ท่สี นใจสามารถใช้แนวโน้ มการ
เปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนใน
หมวดอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ได้
ข้อเสนอแนะของการศึกษาในครัง้ ต่อไป
ระยะเวลาในการศึกษาฉบับนี้อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2553 ซึ่งในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ได้เกิด
เหตุการณ์ Sub-prime Crisis ซึง่ เป็นเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบไปทัวโลก
่ โดยบริษทั ส่วนมากได้รบั ผลกระทบตรง
จุดนี้จนทาให้กาไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทั ค่อนข้างผันผวน ทาให้นักลงทุนขาดความเชื่อมันในการลงทุ
่
นจึง
ชะลอการลงทุนดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรคานึงถึงตัวแปรทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้องกับการเปลีย่ นแปลง เช่น
ปจั จัยทางการเมือง ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ หรือปญั หาด้านภัยธรรมชาติ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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