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บทคัดย่ อ
การศึ กษาเรื่ อง การวิเ คราะห์ การล้มละลายทางการเงิ น กรณี ศึ กษากลุ่มอสั งหาริ มทรั พย์แ ละก่ อ สร้ างที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ปี 2558-2562)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่ วนทางการเงินที่มีผลต่อการวิเคราะห์บริ ษทั ที่มีการล้มละลายทางการเงิน และ
บริ ษ ทั ที่ ไ ม่ มี การล้มละลายทางการเงิ น โดยการเลือ กจากกลุ่มอสั งหาริ มทรั พย์แ ละก่ อ สร้ า งที่ จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งบริ ษทั ที่มีการล้มละลายทางการเงินนั้น เลือกข้อมูลมาจากบริ ษทั ที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ระหว่างปี 2558-2562 จานวน 3 บริ ษทั และบริ ษทั ที่ไม่มีการล้มละลายทางการเงิน จานวน 84 บริ ษทั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ โดยเก็บรวบรวมจาก SETSMART (SET Market Analysis and Reporting
Tool) ซึ่ งเป็ นระบบให้บริ การข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ แบบออนไลน์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดาเนินการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประเภทตารางการคานวณ เพื่อหา ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย (x̅)
ผลการวิจยั พบว่าอัตราส่ วนทางการเงิ นที่แบ่งออกเป็ น 4 หมวดคือ อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratios) อัตราส่ วนวัดประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Activity
Ratios) อัตราส่ วนวัดภาระหนี้สิน (Financial Leverage Ratios) รวมถึง การพยากรณ์ตาม Z-Score model ของ Altman มี
ความสัมพันธ์ กับการวิเคราะห์การล้มละลายทางการเงินของ 2 กลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตามในช่วงเวลา
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ที่เศรษฐกิจเกิดความผันผวนข้อมูลทางการเงินเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่จะช่วยในการคาดการและวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อจะ
ช่วยให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกสามารถประเมินและบริ หารความเสี่ ยงของตนได้
คาสาคัญ: บริ ษทั ที่มีการล้มละลายทางการเงิ น ; บริ ษทั ที่มีไม่การล้มละลายทางการเงิ น; บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์; อัตราส่ วนทางการเงิน; งบการเงิน
ABSTRACT
This paper investigates if bankruptcy on The Stock Exchange of Thailand can be predicted financial distress
and bankruptcy. The estimated models use a combination of accounting data, financial ratio, therefore this paper were
to study the relationship between financial ratios and the Financial Institutions Bankruptcy in the Real Estate and
Construction industry groups listed companies. The type classification was adopted for the study, whereas the samples
two groups: the companies with bankruptcy selected from three companies that one revoked from the Stock Exchange
of Thailand: 2015-2019 A.D., and the companies that non- bankruptcy from eighty-four companies. The sample was
using data collection from the SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) was used to obtain the financial
information from the year 2015 and 2019, and data analysis using a computer software package (SPSS Version 26.0)
for frequency, percentage, mean and Microsoft excel
The study found that financial ratios such as liquidity ratios, profitability ratios, Activity ratios, financial
Leverage ratios and models Altman's (1968) Z-score are relevant for sample of 87 companies
Financial data are consider significant factor that can be using to analyze the companies’ financial status.
Therefore, individuals in charge of financial data should value revealing the accurate data, which not only benefits the
investors, but also the companies. These findings suggest that although Real Estate and Construction industry financial
statements in Thailand are credible, applicants should consider other relevant factors to assess the most precise risk
level for bankruptcy
Keywords: Bankruptcy; Non-Bankruptcy; listed companies on The Stock Exchange Of Thailand; Financial Ratio;
Financial statement
บทนา
ประเภทของกลุ่มธุ รกิจในประเทศไทยปั จจุบนั นี้ มีหลายหลากกลุ่มธุ รกิจที่เป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย
แต่กลุ่มธุ รกิจที่มีบทบาทที่สาคัญในการขับเคลื่อนหลักๆ จะมาจากบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อมอง
ควบคู่ไปกับ สภาพเศรษฐกิ จในปั จจุบนั มีอตั ราการลดลงของ GDP หรื อหลายๆ บริ ษทั ได้มีการปิ ดตัวลงไปแล้วนั้น
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เนื่องจากเกิดภาวะล้มละลายทางการเงิน หรื อ ภาวะล้มละลายของกิจการซึ่งเป็ นปั ญหาหลักที่ สร้ างความเสี ยหายให้กบั
หลายๆฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง จากภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมา ไม่วา่ เศรษฐกิจจะเป็ นไปในทิศทางใด จะดีข้ นึ หรื อลดลงสิ่ งเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่ส่งผลกลุ่มธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ท้งั สิ้ น อย่างเช่น เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้นจะส่ งผลให้กลุ่มธุ รกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์และก่ อสร้ าง จะมีอตั ราการเติบโตที่ดีข้ ึน สื บเนื่ องมาจากประชนมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น
ตลอดไปถึงความสามารถในการชาระหนี้และการกูย้ ืมเรื่ องของที่อยู่อาศัย แต่หากเมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอยหรื อ
เติบโตของธุ รกิ จลดลงนั้นก็จะส่ งผลกับกลุ่มธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์และก่ อสร้ างในทิศทางตรงกันข้า มกับช่ วงภาวะ
เศรษฐกิจขาขึ้นนัน่ เอง อย่างเช่นในช่วง ปี พ.ศ. 2540 ที่ผ่านมาเป็ นช่วงที่ประเทศไทยเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและส่ งผล
ให้กลุ่มธุ รกิ จหลายๆกลุ่ม รวมถึงพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และก่ อสร้ างได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น หลายๆ
บริ ษทั มีผลประกอบการขาดทุนและประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรื อบางบริ ษทั ต้องเข้าข่ายการฟื้ นฟูกิจการ หากไม่
สามารถฟื้ นฟูกิจการได้ จะกลายเป็ นบริ ษทั ที่ลม้ ละลายในที่สุด สาเหตุหลักๆ ของการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจช่วงปี พ.ศ.
2540 นั้น โดยสาเหตุของปั ญหาเกิดจาก ช่ วงก่ อนปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น รวมไป
ถึงกลุ่มธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์และก่ อสร้ างมีการลงทุนค่อนข้างมาก ทั้งการก่ อสร้ างและการลงทุนจัดสรรที่ดิน เมื่อ
ประเทศไทยเข้าสู่ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจส่ งผลให้กาลังซื้ อของประชาชนลดลงจึงส่ งผลกระทบมายังบริ ษทั ที่อยู่ใน
กลุ่มธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ างให้เกิดภาวะขาดสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในธุ รกิ จ ตลอดจนการ
เกิ ดผลกระทบที่ มาจากปั จจัย ภายนอก เช่ น การปิ ดตัวของสถาบัน การเงิ น ต่ าง ๆ และหลายๆ กิ จการได้ปิดตัวลง
นอกจากนั้นยังเกิดจากปั ญหาอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้น
เมื่ อ มองมายัง กลุ่ มของธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ในช่ ว งก่ อ นปี 2562 ที่ ผ่ า นมานั้น มี อ ตั ราการเติ บโตสู ง สื บ
เนื่องมาจากนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล ทาให้กลุ่มธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ างมีการลงทุนค่อนข้างมาก
ทั้งการก่อสร้ างและการลงทุนจัดสรรที่ดิน จนกระทัง่ มาในช่วงระยะของปี 2562 เริ่ มเกิดภาวะทางเศรษฐกิจที่มีความผัน
ผวน ไม่วา่ จะเป็ นภาวะค่าเงิน ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก ภาวะเงินฝื ด สงครามการกีดกันทางการค้า และประกอบกับ
การแข่งขันที่สูงขึ้น จึงส่ งผลให้ หลายๆ บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจนี้ประสบปั ญหาเรื่ องการดาเนินงาน หรื อ มีผลประกอบการ
ที่ไม่ดีไปจนถึงบางรายอาจมีการเลิกกิจการได้ จากปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นกับธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง
ล้วนส่ ง ผลต่ อผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทั้ง ภายในและภายนอก ไม่ ว่า จะเป็ น พนัก งาน ผู ้บริ หาร ผู ้ถื อ หุ ้น เจ้า หนี้ ลู ก หนี้ และ
ท้ายที่สุดจะกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้นการหาการวิเคราะห์ล่วงหน้าก่อนที่บริ ษทั จะเกิด การ
ล้มลายทางการเงิน จะมีส่วนช่วยให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกสามารถประเมินและบริ หารความเสี่ ยงของตน
ได้
ดังนั้นหากทราบว่าอัตราส่ วนใดที่สามารถจะนามาพิจารณาโอกาสของการเกิดการล้มละลายทางการเงินได้
เพื่อที่เป็ นแนวทางให้ผบู ้ ริ หารใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาประกอบการตัดสิ นใจ จากผลกระทบการล้ม ละลาย
ทางการเงิน ตลอดจนสามารถหาวิธีการที่จะรับมือหรื อการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นได้ การวิเคราะห์
การล้มละลายทางการเงิน วิธีหนึ่งที่นิยมใช้คือ การวิเคราะห์จากงบการเงิน เนื่ องจากการวิเคราะห์งบการเงินเป็ นการนา
ข้อมูลทางบัญชี ในอดีตมาช่ วยในการพยากรณ์อนาคตของธุ รกิ จ ว่าจะดาเนิ นไปในทิศทางใด และจะเป็ นอย่างไรใน
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อนาคต จึงมีงานวิจยั มากมายที่นาข้อมูลจากงบการเงิ น ในส่ วนของการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินมาใช้ร่วมกับ
เทคนิ คทางสถิติ เพื่อสร้ า งแบบจาลองในการพยากรณ์ ความล้มเหลวทางการเงิ น เช่ น งานวิจยั ของAltman (1968) ใช้
แบบจาลอง Z-score Model โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของอุตสาหกรรมการผลิต และ Beaver (1968) ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์จาแนกประเภท (Multivariate Discriminant Analysis : MDA)
ทั้งนี้การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิน มีสิ่งที่ตอ้ งคานึงถึงคือการคานวณ และการตีความหมายที่แตกต่างกัน
ในแต่ละธุ รกิจ ซึ่ งธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหนึ่งในธุ รกิ จที่มีรูปแบบการดาเนินธุ รกิจแตกต่างจากธุ รกิ จอื่น เช่น
มีสินทรั พย์หมุนเวียนอยู่ในรู ปของสิ นค้าคงเหลือในอัตราที่สูง ส่ งผลให้มีอตั ราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนสู งกว่าธุ รกิจใน
อุ ตสาหกรรมอื่ น ๆ อัตราส่ วนค่า ใช้จ่า ยในการดาเนิ น งานรวม บวกกับหนี้ สิ นรวมต่ อรายได้รวม เนื่ อ งจากในช่ วง
เศรษฐกิ จ ไม่ ดี ธนาคารอาจมี ก ารปฏิ เ สธการให้ สิ น เชื่ อ แก่ ผู ้ต้อ งการซื้ อ บ้า นมากขึ้ น ท าให้ บ ริ ษัท จ าเป็ นต้อ งใช้
งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพิ่ มขึ้ น เพื่ อ ให้เ ข้า ถึง กลุ่ มลูก ค้าที่ ก ว้า งขึ้ น หรื อ อัตราการทากาไรสุ ทธิ
เนื่ องจากบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์จะมีการรับรู ้ รายได้เมื่อมีการโอนอสังหาริ มทรัพย์ จึงอาจส่ งผลให้กาไรสุ ทธิ ใน
แต่ละปี อาจไม่สม่ าเสมอ ประกอบกับบางปี มีกาไรสุ ทธิ นอ้ ย แต่มีสินค้าคงเหลือในอัตราที่สูงอาจเนื่ องมาจากโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นโครงการขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างก่อสร้ าง และส่ งมอบในปี ถัดไป ทาให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจที่
จะศึกษาในอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยการนาข้อมูลจากงบการเงินมาทาการวิเคราะห์ให้อยู่ในรู ปอัตราส่ วนทางการเงิ น
ร่ วมกับการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภาวะการล้มละลายทางการเงินของธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึ กษาอัตราส่ วนทางการเงิ นที่มีผลต่อการวิเคราะห์บริ ษ ทั ที่มีการล้มละลายทางการเงิ น และบริ ษทั ที่ไม่มี
การล้มละลายทางการเงิน
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษา เรื่ องการวิเคราะห์การล้มละลายทางการเงิน กรณี ศึกษากลุ่มอสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้ างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ปี 2558-2562) ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
เพื่อศึกษาการวิเคราะห์การล้มละลายทางการเงิน กรณีศึกษากลุม่ อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ างที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (ปี 2558-2562) โดยมีตวั แปรในการศึกษาประกอบด้วย
1.1. ตัวแปรอิสระ คือ กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ปี 2558-2562)
1.2. ตัวแปรตาม คือ อัตราส่ วนทางการเงิ น ได้แก่ อัตราส่ วนเงิ นทุนหมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวม, อัตราเงินทุน
หมุนเวียน, อัตราเงินทุนหมุนเวียนเร็ ว, อัตราส่ วนเงิ นสดต่อสิ นทรัพย์รวม, อัตราส่ วนเงินสดต่อหนี้สินรวม, อัตราส่ วน
สิ นทรั พย์หมุนเวียนต่อยอดขาย, อัตราส่ วนกาไรขั้นต้นต่อยอดขาย, อัตราส่ วนกาไรจากการดาเนิ นงานต่อยอดขาย,
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อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ ต่อยอดขาย, อัตราส่ วนกาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม, อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อผูถ้ อื
หุน้ , อัตราส่ วนยอดขายต่อเงินทุนหมุนเวียน, อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร, อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์
รวม, อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์, อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุน, อัตราส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรั พย์รวม, อัตราส่ วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย, อัตราส่ วนกาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ต่อหนี้สินรวม, อัตราส่ วนกระแสเงินสด
จาการดาเนินงานต่อหนี้สินรวม, Z-Score model
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ างที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์ จานวน 87 บริ ษทั และศึกษาข้อมูลทางการเงินใน ปี 2558-2562 โดยการใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินของบริ ษทั
ในช่วงปี 2558-2562 โดยจะแบ่งงบการเงินออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
2.1. งบการเงิ นที่ เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ที่มี ก ารล้มละลายทางการเงิ น คือ งบการเงิ น ของบริ ษทั ที่มีผลการ
ดาเนิ นงานขาดทุนสุ ทธิ ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 โดยจะใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินบริ ษทั ที่ถูกเพิกถอนในระหว่างปี
2558-2562 ทั้งหมด 5ปี จานวน 3 บริ ษทั
2.2. งบการเงิ นที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ที่ไม่ มีการล้มละลายทางการเงิ น คืองบการเงิ นของบริ ษ ัทที่มีผลการ
ดาเนินงานกาไรสุ ทธิ ในระหว่างปี 2558-2562 ทั้งหมด 5ปี จานวน 84 บริ ษทั
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระยะเวลาดาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563
ประโยชน์ ทคี่ วามว่ าจะได้รับ
1. บริ ษทั ในกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มของผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่
ว่าจะเป็ น นักลงทุน นักบัญชี ผูบ้ ริ หาร หรื อ ประชาชนที่สนใจในธุ รกิจนี้ สามารถนาไปใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงที่จะ
เกิดขึ้นได้
2. เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงหรื อโอกาสที่จะล้มละลายได้ ทาให้สามารถเตรี ยมความพร้ อม
ในการรับมือกับโอกาสที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการหาแนวทางในการป้องกัน
5.กรอบแนวคิด
จากการศึกษาทบทวนแนวความคิดทฤษฎี บทความทางวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทาให้ผศู ้ ึกษาวิจยั
ได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์ การล้มละลายทางการเงิ น กรณี ศึกษากลุ่มอสังหาริ มทรั พย์แ ละ
ก่ อ สร้ า งที่ จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พย์ (ปี 2558-2562) ผู ้วิจยั ได้ศึ ก ษาแนวคิดทฤษฎี แ ละงานวิจยั ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

บริ ษทั ที่มีการล้มละลายทาง
การเงิน/บริ ษทั ที่ไม่มีการ
ล้มละลายทางการเงิน

ตัวแปรอิสระที่เป็ นอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวม
อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ ว
อัตราส่ วนเงินสดต่อสิ นทรัพย์รวม
อัตราส่ วนเงินสดต่อหนี้สินรวม
อัตราส่ วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อยอดขาย
อัตราส่ วนกาไรขั้นต้นต่อยอดขาย
อัตราส่ วนกาไรจากการดาเนินงานต่อยอดขาย
อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ ต่อยอดขาย
อัตราส่ วนกาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีต่อ
สิ นทรัพย์รวม
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนยอดขายต่อเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม
อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม
อัตราส่ วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย
อัตราส่ วนกาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ต่อ
หนี้สินรวม
อัตราส่ วนกระแสเงินสดจาการดาเนินงานต่อ
หนี้สินรวม
Z-Score mode

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความล้ มเหลวทางธุรกิจ
ธนิ ดา จิ ตร์ น้อ มรั ตน์ (2542) ได้ก ล่ า วไว้ว่า ในการดาเนิ น ธุ ร กิ จนั้น บริ ษ ทั ต่ า ง ๆ มี โ อกาสที่ จะประสบ
ความสาเร็ จในการดาเนินธุ รกิจ แต่ก็มีอีกหลายบริ ษทั ที่ตอ้ งประสบกับภาวะล้มเหลว ที่จะส่ งผลต่อให้บริ ษทั เกิดภาวะ
ล้มละลาย ในบริ ษทั ที่ประสบภาวะความล้มเหลว ผูบ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การทางเงินควรต้องทราบถึงความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้น
ต่อบริ ษทั และต้องทราบถึงสาเหตุที่ทาให้เกิ ดความเสี ยหาย เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงปั ญหาและแก้ไขได้ถูกต้อง ปั ญหาที่
นาไปสู่ การล้มละลายของธุ รกิจ ได้แก่
ความล้ มเหลวของธุ รกิจ (Business Failure) หมายถึง ภาวะที่บริ ษทั ประสบปั ญหาขาดทุนจากการดาเนินงาน
ก่ อให้เกิ ดความล้มเหลวทางการเงิ น นอกจากนั้นคือในส่ วนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นไม่คุม้ กับเงินที่
ลงทุนไป หรื อการที่รายได้ที่ได้จากการดาเนินงานไม่คมุ้ น้อยกว่ารายจ่ายที่ตอ้ งจ่าย
ความล้ มเหลวทางการเงิน (Financial failure) หมายถึง ความล้มเหลวที่เกิ ดจากที่บริ ษทั มีการก่ อหนี้ สินมาก
จนเกิ นไป จะทาให้บริ ษทั ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดเวลา ทาให้บริ ษทั มีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญ
สถานการณ์ความเสี่ ยงที่เกิดจากภาวะล้มละลาย
ความล้ ม เหลวทางเทคนิ ค (Technical insolvency) คื อ ภาวะที่ บ ริ ษ ทั เกิ ด ภาวะขาดสภาพคล่ อ ง ถึ ง แม้ว่า
สิ นทรัพย์รวมของกิจการจะมากกว่าหนี้สินรวมก็แต่ก็จะเป็ นภาวะความล้มเหลวที่เกิดจากการที่บริ ษทั ไม่สามารถชาระ
หนี้สินหมุนเวียนที่ถึงกาหนดชาระได้
ความล้ มเหลวสู่ การล้ มละลาย (Insolvency in Bankruptcy) เป็ นความล้มเหลวที่ เ กิ ดจากกิ จการมี หนี้ สิ น
มากกว่าสิ นทรัพย์ จนก่อให้เกิดสถานการณ์ที่บริ ษทั ไม่สามารถดาเนินการชาระหนี้สินได้หรื อความสามารถในการชาระ
หนี้ ลดลง รวมไปถึงสิ นทรัพย์รวมของกิ จการมีที่มีนอ้ ยกว่าหนี้สินรวม รวมทั้งมูลค่าสุ ทธิ ที่แท้จริ งของบริ ษทั มียอดติด
ลบ ซึ่ งภาวะความล้มเหลวนี้ เป็ นความล้มเหลวที่จะนาไปสู่ การล้มละลายของบริ ษทั ที่จะทาให้บริ ษทั อาจเกิดการยกเลิก
กิจการหรื อปิ ดกิจการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราส่ วนการเงินของธุรกิจพัฒนาอสั งหาริ มทรั พย์
ข้อมูลจากงบการเงิ นของธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ สิ นทรั พย์ส่วนใหญ่อยู่ในรายการสิ นค้าคงเหลือ โดย
วงจรสิ นค้าคงเหลือของธุ รกิ จนี้ มักจะนานกว่า 1 ปี ซึ่ งแตกต่างจากธุ รกิจอื่นนอกจากนี้ อัตราส่ วนด้าน Financial and
Operating Leverage ที่ใช้สาหรับประกอบการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินของธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (Jaffe &
Sirmans, 1989) ได้แก่ อัตราส่ วนหนี้ สินหมุนเวียนต่อสิ นทรั พย์รวม (Current Liabilities/Total Asset), อัตราส่ วนของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ต่อหนี้สินรวม (Equity/Total Liabilities) และอัตราส่ วนหนี้สินระยะยาวต่อสิ นทรัพย์รวม (Long Term
Debt/Total Asset) อธิ บายในเรื่ อง Financial Leverage กรณี ที่บริ ษทั มี ความจาเป็ นต้องใช้ เงิ น ทุ น จานวนมากในการ
เริ่ มต้นโครงการ ในขณะที่แหล่งเงิ นทุนจากภายในไม่เพียงพอ ทาให้มีความจาเป็ นต้องกู้เงิ นในสัดส่ วนที่สูง ถ้าหาก
บริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานต่าง ๆ อาจเป็ นเหตุให้มีปัญหาสภาพคล่อง เงินสดไม่เพียงพอชาระหนี้ สาหรับ
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อัตราส่ วนด้าน Operating Leverage อธิ บายถึงความเสี่ ยงในการดาเนินงาน ได้แก่ อัตรากาไรจากการดาเนินงานสุ ทธิ ต่อ
หนี้สินรวม (Debt Coverage Ratio), อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และหนี้สินรวมต่อยอดขาย (Default Ratio)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ จาแนกประเภท (Multivariate Discriminant Analysis :MDA)
Altman (1995) ได้มีการพัฒนาแบบจาลองการพยากรณ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากประเทศในเขตเศรษฐกิจเกิด
ใหม่ (Emerging Market) จานวน 68 บริ ษทั แบ่งเป็ นบริ ษทั ที่ลม้ ละลาย และไม่ลม้ ละลาย กลุ่มละ 34 บริ ษทั ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม ใช้ขอ้ มูลงบการเงินระหว่างปี ค.ศ. 1990-1993 ผลการทดสอบได้ค่า Z-score ดังนี้
Z = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4
โดยที่
X1 = Working Capital / Total Assets
X2 = Retained Earnings / Total Assets
X3 = EBIT / Total Assets
X4 = Book Value Equity / Book Value of Total Debt
Z = Overall Index
จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการพยากรณ์ พบว่าสามารถพยากรณ์บริ ษทั ที่ลม้ ละลายล่วงหน้า 1 ปี ได้ถูกต้อง
ร้ อยละ 97.06 นอกจากนี้ แบบจาลองนี้ยงั พบว่ามีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การผลิตมากกว่า แบบจาลอง
ในปี ค.ศ. 1968
Beaver (1968) ใช้กลุ่มตัวอย่างจากบริ ษทั ในประเทศสหรัฐเมริ กา จานวน 64บริ ษทั แบ่งเป็ นบริ ษทั ที่ลม้ ละลาย
และไม่ลม้ ละลาย อย่างละ 32 บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลงบการเงินระหว่างปี ค.ศ. 1962-1966 โดยเลือกบริ ษทั ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรม
และขนาดสิ น ทรั พย์ใกล้เ คียงกัน โดยใช้ 14 อัตราส่ วน ผลการศึ กษาพบว่า อัตราส่ วนกระแสเงิ น สดต่อ หนี้ สินรวม
สามารถพยากรณ์การล้มละลายของบริ ษทั ก่อนล่วงหน้า 3 ปี ได้มีประสิ ทธิ ภาพที่สุด ทาให้สามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง
ร้ อยละ 95 เช่นเดียวกับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ปริ ญญา จาปี (2558) ได้ศึกษาตัวแบบที่ใช้พยากรณ์ ความล้มเหลวเชิ งเศรษฐกิ จของบริ ษทั ในอุตสาหกรรม
ประกันภัยล่วงหน้า 1 ปี ซึ่ ง งานวิจยั ได้ใช้ขอ้ มู ลจากงบการเงิ นของบริ ษทั ช่ วงปี 2553-2557 จานวน 199 งบการเงิ น
แบ่งเป็ นงบการเงินของบริ ษทั ที่ระบุความล้มเหลวเชิงเศรษฐกิจจานวน 56 บริ ษทั และงบการเงินของบริ ษทั ที่ไม่ลม้ เหลว
ทางเศรษฐกิจ จานวน 143 บริ ษทั ได้สร้ างแบบจาลองที่ระบุสัญญาณความล้มเหลวเชิงเศรษฐกิ จของบริ ษทั ที่ประกอบ
ธุ รกิ จประกันภัยล่วงหน้า 1 ปี ด้วยการวิเคราะห์แบบ Binary Logistic Regression พบว่ามีอตั ราส่ วนทางการเงิ น 9 ตัว
ประกอบด้วย อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์รวม อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ถาวร อัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไรก่อนหัก
ภาษีต่อสิ นทรั พย์ท้ งั หมด อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์ถาวร อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น อัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อ
สิ นทรั พย์รวม อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และอัตราส่ วนของทุนจดทะเบียนต่อสิ นทรัพย์รวม ที่สามารถใช้
ระบุสัญญาณได้ โดยมีความแม่นยาของแบบจาลองร้ อยละ 77.89
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พรปวีณ์ วงศ์พร้ อมสุ ข (2559) ได้ทาการวิจยั เพื่อสร้ างแบบจาลองสาหรับคาดการณ์โอกาสที่บริ ษทั จะล้มเหลว
ทางการเงินล่วงหน้า 2 ปี ของบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยพบว่าอัตราส่ วน
ทางการเงิน 2 ตัวที่สามารถพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินได้อย่างมีนยั สาคัญ ได้แก่ อัตราส่ วนทุนต่อหนี้สินรวม
(ETL) และลอการิ ทึมของสิ นทรัพย์รวม (LnTA) โดยสามารถพยากรณ์ได้แม่นยาถึงร้ อยละ 90.29
อาภาพร ดีพร้ อม (2555) ได้ทาการพยากรณ์ ความล้มเหลวทางการเงิ นระยะเริ่ มดาเนิ นกิ จการของวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์จาแนกประเภทพบว่าอัตราส่ วนที่มีผล ต่อการจาแนกกลุ่ม
มีท้ งั สิ้ น 4 ตัวแปรคือ อัตราส่ วนยอดขายต่อเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่ วนเงินทุน หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวม อัตราส่ วน
เงินทุนหมุนเร็ ว และอัตราส่ วนหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม โดยสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้องร้ อยละ 98.86
วรั ญ ญา ลาภเอกอุ ดม (2552) ได้ศึ ก ษาแบบจาลอง Z - Score Model ของ Altmanดัง กล่ า ว พบว่า สามารถ
พยากรณ์ได้ถูกต้องมากกว่าร้ อยละ 50 ซึ่ งต้องติดตามว่าในอนาคตว่ามีบริ ษทั ที่จะเข้าไปอยู่ในหมวดREHABCO หรื อไม่
ผลการพยากรณ์ที่ทดสอบไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการให้ขอ้ มูลทางการเงินควรให้ความสาคัญใน
การเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั เองด้วย เนื่องจากถ้าสามารถรู ้ ลว่ งหน้าว่าบริ ษทั อาจจะประสบ
ปั ญหาในอนาคตจะทาให้บริ ษทั สามารถหาวิธีป้องกันได้ทนั และยังเป็ นประโยชน์แก่ หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั จด
ทะเบียน บุคคลที่สนใจลงทุน ซึ่ งเป็ นผลดีแก่บริ ษทั เองอีกด้วย
วิธีดาเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั แบบเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) และใช้วิธี การเก็บข้อมูลโดยการใช้
ข้อมูลจากงบการเงินของ บริ ษทั ในช่วงปี 2558-2562 แล้วทา การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิต
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ างที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์ จานวน 87 บริ ษทั และศึกษาข้อมูลทางการเงินใน ปี 2558-2562 โดยการใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินของบริ ษทั
ในช่วงปี 2558-2562 โดยจะแบ่งงบการเงินออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. งบการเงิ น ที่ เ ป็ นตัวแทนของบริ ษ ทั ที่ มี ก ารล้มละลายทางการเงิ น คือ งบการเงิ น ของบริ ษ ทั ที่ มีผ ลการ
ดาเนิ นงานขาดทุนสุ ทธิ ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 โดยจะใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินบริ ษทั ที่ถูกเพิกถอนในระหว่างปี
2558-2562 ทั้งหมด 5ปี จานวน 3 บริ ษทั
2. งบการเงิ นที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทที่ไ ม่มีก ารล้มละลายทางการเงิ น คืองบการเงิ นของบริ ษทั ที่มีผลการ
ดาเนินงานกาไรสุ ทธิ ในระหว่างปี 2558-2562 ทั้งหมด 5ปี จานวน 84 บริ ษทั
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ใช้ขอ้ มูลจากงบกาไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงิน สด โดยเก็บ
รวบรวมจาก SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) ซึ่ งเป็ นระบบให้บริ การข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
แบบออนไลน์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลัง จากการเก็บข้อมู ลและตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้ว น าข้อ มู ลที่ ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สาเร็ จรู ป SPSS for Windows โดยใช้ส ถิ ติส ถิ ติเชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
วิเคราะห์ขอ้ มูลประเภทของธุ รกิ จ และ ขนาดธุ รกิ จ แสดงผลโดยใช้โดยใช้ร้อยละ (Percentage) และความถี่
(Frequency)
วิเคราะห์ขอ้ มูล อัตราส่ วนส่ วนทางการเงิน แสดงผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์การล้มละลายทางการเงิน กรณี ศึกษากลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่ อสร้ างที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ปี 2558-2562) จากการทดสอบสถิติเชิ งพรรณนา โดยใช้ Descriptive Statistic เพื่อศึกษา
ลัก ษณะของข้อ มู ล อัตราส่ วนทางการเงิ น ของกลุ่ มบริ ษ ทั ที่ มี ก ารล้มละลายทางการเงิ น และกลุ่ มบริ ษ ทั ที่ ไ ม่ มีการ
ล้มละลายทางการเงิน สามารถนาเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ได้ตามลาดับดังนี้
การวิเคราะห์ประเภทธุ รกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าประเภทธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์และ
ก่ อสร้ างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งหมดจานวน 87 บริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นในกลุ่มของ SET
จานวน 84 บริ ษทั คิดเป็ นร้ อยละ 96.55 ในกลุ่มของบริ ษทั ที่ถูกเพิกถอนหลักทรั พย์ จานวน 3 บริ ษทั คิดเป็ นร้ อยละ
3.45
การวิเคราะห์ขนาดธุ รกิจพบว่าขนาดของธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งหมดจานวน 87 บริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นธุ รกิจขนาดใหญ่ จานวน 69 บริ ษทั คิดเป็ นร้ อยละ 79.31 ใน
กลุ่ม ธุ รกิ จขนาดเล็ก จานวน 12 บริ ษทั คิดเป็ นร้ อยละ 13.79 และ ในกลุ่มของธุ รกิจขนาดกลาง จานวน 6 บริ ษทั คิด
เป็ นร้ อยละ 6.90
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของอัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) พบว่ากลุ่มที่มีการล้มละลายทางการเงินมี
อัตราส่ วนที่สัมพันธ์ กนั คือ จะมีค่าเฉลี่ยอัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวม ในปี 2558 =18.56, ในปี 2559 =
16.39, ในปี 2560 = 25.78, ในปี 2561 =10.11 และ ในปี 2562 = -17.34 ค่าเฉลี่ยอัตราส่ วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อยอดขาย
ในปี 2558 =5.00, ในปี 2559 = 7.98, ในปี 2560 = 3.78, ในปี 2561 =8.76 และ ในปี 2562 = 38.15 ซึ่ งกลุ่มที่ไม่มีการ
ล้มละลายทางการเงิน จะมีอตั ราเงินทุนหมุนเวียน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ได้แก่ 2.93 และ 2.67 ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกัน
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ระหว่าง กลุ่มที่มีการล้มละลายทางการเงิ น และ กลุ่มที่ไม่มี การล้มละลายทางการเงิ น แล้วพบว่า อัตราส่ วนเงิ นทุน
หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมของ กลุ่มที่มีการล้มละลายทางการเงินจะติดลบ
การวิเ คราะห์ ค่าเฉลี่ยของอัตราส่ วนความสามารถในการทาก าไร (Profitability Ratios) พบว่า กลุ่ มที่มีการ
ล้มละลายทางการเงิ น ในปี 2558-2562 มี ส ามารถอัตราส่ วนความสามารถในการทาก าไร (Profitability Ratios) ที่
ค่อนข้างต่ากล่าวคือ กลุ่มที่มีการล้มละลายทางการเงินมีอตั ราส่ วนกาไรจากการดาเนินงานต่อยอดขายติดลบ โดย ในปี
2558 =0.00, ในปี 2559 = -0.82, ในปี 2560 = -0.48, ในปี 2561 =-15.20 และ ในปี 2562 = -113.05 และ อัตราส่ วนกาไร
สุ ทธิ ต่อยอดขาย ในปี 2558 =1.05, ในปี 2559 = -1.01, ในปี 2560 = -0.77, ในปี 2561 =-17.95 และ ในปี 2562 = -134.85
เมื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่าง กลุ่มที่มี การล้มละลายทางการเงิ น และ กลุ่มที่ไม่มีการล้มละลายทางการเงิ น แล้วพบว่า
อัตราส่ วนความสามารถในการทาก าไรของ กลุ่ มที่ มี ก ารล้มละลายทางการเงิ นจะติ ดลบ เนื่ อ งจากบริ ษ ทั ที่ มี การ
ล้มละลายทางการเงิ นส่ วนใหญ่จะผลการดาเนิ นที่ขาดทุนและมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็ นต้นทุนขาย, ดอกเบี้ยจ่าย หรื อ
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานสู งกว่ายอดขาย
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของอัตราส่ วนวัดประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Activity Ratios) พบว่ากลุ่มที่มีการ
ล้มละลายทางการเงิน จะมีอตั ราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์โดย ในปี 2558 =5.04, ในปี 2559 = -1.85, ในปี 2560 = 5.33, ในปี 2561 =-41.26 และ ในปี 2562 = -45.37 ซึ่งกลุ่มที่ไม่มีการล้มละลายทางการเงิน มีอตั ราส่ วนผลตอบแทนจาก
สิ น ทรั พย์โดย ในปี 2558 =0.03, ในปี 2559 = 0.03, ในปี 2560 = 0.02, ในปี 2561 =0.02และ ในปี 2562 = 0.03 เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกัน ระหว่า ง กลุ่ มที่ มี ก ารล้มละลายทางการเงิ น และ กลุ่ มที่ ไ ม่ มี ก ารล้มละลายทางการเงิ น แล้วพบว่า
อัตราส่ วนวัดประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน (Activity Ratios) ของ กลุ่มที่มีการล้มละลายทางการเงินจะติดลบ
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยอัตราส่ วนวัดภาระหนี้สิน (Financial Leverage Ratios) กลุ่มที่มีการล้มละลายทางการเงิ น
จะมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม ในปี 2558 =7.36, ในปี 2559 = 5.39, ในปี 2560 = 4.94, ในปี 2561 =4.03 และ
ในปี 2562 = 19.12 ซึ่ งกลุ่มที่ไม่มีการล้มละลายทางการเงิน อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม ในปี 2558 =0.48, ในปี
2559 = 0.50, ในปี 2560 = 0.50, ในปี 2561 =0.56 และ ในปี 2562 = 0.57เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกัน ระหว่า ง กลุ่ มที่ มี ก าร
ล้มละลายทางการเงิ น และ กลุ่ มที่ ไ ม่ มี ก ารล้มละลายทางการเงิ น แล้วพบว่า อัตราส่ วนวัดภาระหนี้ สิน (Financial
Leverage Ratios) ของ กลุ่มที่ลม้ ละลายทางการเงินจะติดลบ
การอภิปรายผลการวิจัย
1. อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมของ กลุ่มที่มีการล้มละลายทางการเงินจะติดลบ เนื่องจากบริ ษทั ที่
ล้มละลายทางการเงินส่ วนใหญ่จะมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสิ นทรัพย์หมุน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปริ ญญา จาปี
(2558) ได้สร้ างแบบจาลองที่ระบุสัญญาณความล้มเหลวเชิงเศรษฐกิ จของบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิ จประกันภัยล่วงหน้า 1
ปี ด้วยการวิเคราะห์แบบ Binary Logistic Regression พบว่ามีอตั ราส่ วนทางการเงิ น 9 ตัว ประกอบด้วย อัตราการหมุน
ของสิ นทรั พย์รวม อัตราการหมุนของสิ นทรั พย์ถาวร อัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไรก่ อนหักภาษีต่อสิ นทรั พย์ท้ งั หมด
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อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์ถาวร อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น อัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อสิ นทรั พย์รวม อัตราส่ วน
หนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนของทุนจดทะเบียนต่อสิ นทรั พย์รวม ที่สามารถใช้ระบุสัญญาณได้ โดยมี
ความแม่นยาของแบบจาลองร้ อยละ 77.89
2. อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratios)
อัตราส่ วนวัดภาระหนี้ สิ น (Financial Leverage Ratios) ของ กลุ่ มที่ มีก ารล้มละลายทางการเงิ น จะติ ด ลบ
เนื่ อ งจากบริ ษทั ที่ มีก ารล้มละลายทางการเงิ น ส่ วนใหญ่ จะมี อ ตั ราหนี้ สินมากกว่าทุ น และความสามารถในการจ่าย
ดอกเบี้ยจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับบริ ษทั ที่ไม่มีการล้มละลายทางการเงิ น รวมไปถึงกระแสเงินสดจากการดาเนินงานจะ
น้อยบริ ษทั ที่ไม่มีการล้มละลายทางการเงิ น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรปวีณ์ วงศ์ พร้ อมสุ ข (2559) ได้ทาการวิจยั
เพื่ อ สร้ า งแบบจ าลองส าหรั บ คาดการณ์ โ อกาสที่ บ ริ ษ ัท จะล้ม เหลวทางการเงิ น ล่ ว งหน้ า 2 ปี ของบริ ษัท พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยพบว่าอัตราส่ วนทางการเงิ น 2 ตัวที่สามารถพยากรณ์ความ
ล้มเหลวทางการเงิ นได้อย่างมีนยั สาคัญ ได้แก่ อัตราส่ วนทุนต่อหนี้ สินรวม (ETL) และลอการิ ทึมของสิ นทรัพย์รวม
(LnTA) โดยสามารถพยากรณ์ได้แม่นยาถึงร้ อยละ 90.29
3. อัตราส่ วนวัดประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (Activity Ratios)
อัตราส่ วนวัดประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน (Activity Ratios) ของ กลุ่มที่มีการล้มละลายทางการเงินจะติดลบ
เนื่องจากบริ ษทั ที่มีการล้มละลายทางการเงินส่ วนใหญ่จะจะมียอดขายที่นอ้ ยกว่าเมื่อเทียบอัตรา สิ นทรัพย์หมุนเวียน หัก
ด้วย หนี้สินหมุนเวียน หรื อมีอตั ราหนี้สินหมุนเวียนที่นอ้ ยกว่า สิ นทรัพย์หมุนเวียนจึงทาให้อตั ราส่ วนดังกล่าวติดลบ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปริ ญญา จาปี (2558) ได้ศึกษาตัวแบบที่ใช้พยากรณ์กรความล้มเหลวเชิงเศรษฐกิจของบริ ษทั
ในอุตสาหกรรมประกันภัยล่วงหน้า 1 ปี ซึ่ งงานวิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินของบริ ษทั ช่วงปี 2553-2557 จานวน 199
งบการเงิน แบ่งเป็ นงบการเงินของบริ ษทั ที่ระบุความล้มเหลวเชิงเศรษฐกิจจานวน 56 บริ ษทั และงบการเงินของบริ ษทั ที่
ไม่ลม้ เหลวทางเศรษฐกิจ จานวน 143 บริ ษทั จากงานวิจยั พบว่า มีตวั แปรที่ใช้ในการระบุสัญญาณความล้มเหลวจานวน
9 ตัวแปร ได้แก่ อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือ
หุน้ อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อสิ นทรั พย์รวม อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนของทุนจดทะเบียนต่อ
สิ นทรัพย์รวม
4. อัตราส่ วนวัดภาระหนี้สิน (Financial Leverage Ratios)
เมื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่าง กลุ่มที่มีการล้มละลายทางการเงิน และ กลุ่มที่ไม่มีการล้มละลายทางการเงิน แล้ว
พบว่า อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไรของ กลุ่มที่ มีการล้มละลายทางการเงิ นจะติดลบ เนื่ องจากผลการดาเนิน
ส่ วนใหญ่ จะขาดทุ น และมี ค่า ใช้จ่า ยไม่ ว่า จะเป็ นต้น ทุ น ขายหรื อ ค่า ใช้จ่า ยจากการดาเนิ น งานสู ง กว่า ยอดขาย ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อาภาพร ดีพร้ อม (2555) ได้ทาการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินระยะเริ่ มดาเนินกิจการ
ของวิสาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์จาแนกประเภทพบว่าอัตราส่ วนที่มีผล ต่อ
การจาแนกกลุ่มมีท้งั สิ้ น 4 ตัวแปรคือ อัตราส่ วนยอดขายต่อเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่ วนเงินทุน หมุนเวียนต่อ สิ นทรัพย์
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รวม อัตราส่ วนเงิ นทุนหมุนเร็ ว และอัตราส่ วนหมุนเวียนของสิ นทรั พย์รวม โดยสามารถพยากรณ์ ได้ถูกต้องร้ อยละ
98.86
5. แบบจาลองตามการพยากรณ์ ตาม Altman Z-Score model
พบว่า กลุ่มที่มีการภาวะล้มละลายทางการเงิ น บริ ษทั จะล้มเหลวทางการเงินในปี ถัดไปตาม Altman Z-Score
model และกลุ่มที่ไม่มีการล้มละลายทางการเงิน พบกว่ามีกลุ่มที่มีความเสี่ ยง นัน่ คือกลุ่มที่เริ่ มภาวะปั ญหาทางการเงินยัง
ไม่สามารถระบุได้แน่ ชดั อยู่ ในกลุ่มควรระมัดระวัง มีความเสี่ ยงแต่มีโอกาสชาระหนี้ คืนได้/ เพิ่มทุนภายใน 2 ปี ในปี
2562จานวน 77 บริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องกับ วรั ญญา ลาภเอกอุดม (2552) ที่ได้ทาการศึ กษาแบบจาลอง Z - Score Model
ของ Altmanดังกล่าวสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้องมากกว่าร้ อยละ 50 ซึ่งต้องติดตามว่าในอนาคตว่ามีบริ ษทั ที่จะเข้าไปอยู่
ในหมวดREHABCO หรื อไม่ ผลการพยากรณ์ที่ทดสอบไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ งผูท้ ี่เกี่ ย วข้องในการให้ขอ้ มูล
ทางการเงินควรให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั เองด้วย เนื่องจากถ้าสามารถ
รู ้ ล่วงหน้าว่าบริ ษทั อาจจะประสบปั ญหาในอนาคตจะทาให้บริ ษทั สามารถหาวิธีป้องกันได้ทนั และยังเป็ นประโยชน์แก่
หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั จดทะเบียน บุคคลที่สนใจลงทุน ซึ่งเป็ นผลดีแก่บริ ษทั เองอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์การล้มละลายทางการเงิน กรณี ศึกษากลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ างที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ปี 2558-2562) สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะจากการผลการวิจยั ดังนี้
1. อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร
กลุ่มที่มีการล้มละลายทางการเงินจะติดลบ เนื่องจากบริ ษทั ที่มีการล้มละลายทางการเงินส่ วนใหญ่จะมีหนี้สินหมุนเวียน
มากกว่า สิ นทรั พย์หมุน ดัง นั้น จะต้องบริ หารจัดการในเรื่ องของการลดต้น ทุนหรื อการเพิ่มยอดขายเพื่ อให้ได้กาไร
เพิ่มขึ้น เช่น การบริ หารสิ นค้าคงคลังเพื่อป้องกันโอกาสของการเสี ยต้นทุนของสิ นไปเนื่องจากเก็บไว้ในระยะเวลานาน
จนเกินไปทาให้อาจต้องลดราคาเพื่อให้สามารถขายสิ นค้าได้ และเนื่องด้วยธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์น้ นั สิ นค้าเป็ นสิ นค้าที่
มีมูลค่าสู งดังนั้น จะต้องมีการบริ หารจัดการในส่ วนนี้รวมไปถึงการบริ หารการทาโปรโมชัน่ เพื่อโปรโมโมท จะต้องไม่
เป็ นการใช้ค่าใช้จ่ายส่ วนนี้ที่เยอะจนเกินไปจนกระทบกับกาไรที่จะเกิดขึ้น
2. อัตราส่ วนวัดภาระหนี้สิน (Financial Leverage Ratios)
กลุ่มที่มีการล้มละลายทางการเงินจะติดลบ เนื่องจากส่ วนใหญ่จะมีอตั ราหนี้สินมากกว่าทุน ดังนั้นจะต้องพิจารณาปั จจัย
ที่ก่อให้เกิ ดหนี้ สิน ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยก่ อนทาการกู้ยืม เช่ น อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ และวิธีการคานวณดอกเบี้ยของ
สถาบันการเงิ นแต่ละแห่ งอาจแตกต่างกัน ดังนั้นควรศึ กษาข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและวิธีคิดอัตราดอกเบี้ยว่าก่ อ นเพื่ อ
นามาใช้เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบประกอบการตัดสิ นใจ และพิจารณาความสามารถในการจ่ายชาระหนี้ของกิ จการด้วย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจ่ายชาระหนี้ได้ตามกาหนด เพราะนอกจากการกูย้ ืมที่จะต้องชาระเงินแล้ว
กิจการจะต้องคานึงถึงดอกเบี้ยที่จะต้องรั บผิดชอบจ่ายในการจ่ายชาระหนี้อีกด้วย เพื่อมิใช้เกิดเหตุการณ์ การล้มละลาย
ทางการเงินจากการที่กิจการมีหนี้สินมากจนไม่สามารถชาระได้
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3. อัตราส่ วนวัดประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (Activity Ratios)
กลุ่ มที่ มีก ารล้มละลายทางการเงิ น จะติ ดลบ เนื่ อ งจากส่ วนใหญ่ จะมี ย อดขายที่ น้อ ยกว่า เมื่ อ เที ยบอัตรา สิ น ทรั พย์
หมุนเวียน หักด้วย หนี้ สินหมุนเวียน หรื อมีอตั ราหนี้ สินหมุนเวียนที่นอ้ ยกว่า ดังนั้นจะต้องพิจารณาปั จจัยที่ก่อให้เกิด
หนี้ สิน และการผลักดันยอดขาย รวมไปถึงการบริ หารการเรื่ องการรับชาระหนี้จากลูกหนี้ เพราะหากลูกหนี้การค้าที่มี
หนี้ คา้ งสะสมมากขึ้นเรื่ อย ๆก็จะเป็ นปั ญหาที่ผูข้ ายจาเป็ นต้องสารองเงินไว้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนมากขึ้นซึ่ งหากการ
บริ หารจัดการหนี้คา้ งไม่ดีก็จะกลายเป็ นภาระของผูข้ ายสิ นค้าไปในทันทีและอาจเกิดปั ญหาขาดสภาพคล่องได้ ดังนั้นจึง
จาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งกลับมาเน้นเรื่ องการบริ หารลูกหนี้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการที่จะขายแต่เงินสดเท่านั้น การ
บริ หารลูกหนี้การค้าไม่ให้เป็ นหนี้เสี ยนั้นจาเป็ นต้องวิเคราะห์ลูกหนี้เพื่อลดความเสี่ ยงโดยมีการวางแผนและบริ หารใน
เรื่ อง การกาหนดนโยบายการให้สินเชื่อ(เครดิต)กับลูกหนี้การค้า การวิเคราะห์สินเชื่อ(เครดิต)สาหรับลูกหนี้รายตัว การ
กาหนดนโยบายการเร่ งรัดติดตามหนี้คา้ งชาระของลูกหนี้การค้า ตลอดจนการบริ หารสิ นค้าคงเหลือเพื่อลดต้นทุนเรื่ อง
การจัดเก็บ การด้อยค่าของสิ นค้า หรื อต้นทุนอื่น ๆ เกิดจากการมีสินค้าคงเหลืออยู่มากเกินไป
4. อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร
กลุ่ มที่ มีก ารล้มละลายทางการเงิ น จะมี ความสามารถในการทากาไรที่ ติดลบ เนื่ อ งจากส่ วนใหญ่จะผลการดาเนิ นที่
ขาดทุนและมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็ นต้นทุนขายหรื อค่าใช้จ่ายจากการดาเนิ นงานสู งกว่ายอดขาย ดังนั้นจะต้องพิจารณา
ปั จจัยที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสู งเพื่อลดต้นทุนจากการดาเนินงาน เช่น การทา Cost saving หรื อการลดต้นทุนจากการสั่งซื้อ
สิ นค้า การลดต้นทุนที่ตน้ ทุนผันแปร เป็ นต้น
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