การศึกษาปัจจัยทางการเงินที่ส่งผลต่ อราคาหุ้นของบริษทั จดทะเบียนใน SET
INDEX 100
วนาลี เลี้ยงพานิช1
รศ.ดร.ธนิดา จิตร์ นอ้ มรัตน์2

บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทางการเงินที่สาคัญ ได้แก่ ประสิ ทธิ ภาพใน
การจัดการเงิ นทุนหมุนเวียน ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นทรัพย์ทากาไร และการกาหนดนโยบายปั นผลที่
เหมาะสม โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการเงินที่สาคัญกับราคาหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบียนใน
SET INDEX 100 จานวนทั้งหมด 100 บริ ษทั โดยเก็บข้อมู ลตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 เป็ นเวลา 3 ปี รวม
ข้อ มู ล ที่ เ ก็ บ ได้ท้ งั สิ้ น 201 ข้อ มู ล น ามาวิ เ คราะห์ ด้ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาและสถิ ติ ข้ นั สู ง สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
ประกอบด้วย ค่าสู งสุ ด ค่าต่าสุ ด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติข้ นั สู งประกอบด้วยการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงเส้น และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารสิ นทรัพย์ทากาไร ซึ่ งวัดด้วยอัตราส่ วนผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ กับราคาปิ ดของหุ น้ สามัญของบริ ษทั จด
ทะเบียนใน SET INDEX 100 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และเป็ นอัตราส่ วนทาง
การเงินที่ส่งผลมากที่สุด
คาสาคัญ: ปัจจัยทางการเงิน, ราคาหุน้ , อัตราส่ วนทางการเงิน

1. ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ตลาดทุนนับว่ามีบทบาทและความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิ จของประเทศโดยรวมในทุกประเทศทัว่
โลก สาหรับประเทศไทยก็เช่ นเดี ยวกันได้เล็งเห็ นความสาคัญและได้กาหนดนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2510 - 2514 ให้มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยขึ้น โดยในวันที่
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2517”
วัตถุ ประสงค์เพื่อเป็ นแหล่งกลางในการซื้ อขายหลักทรัพย์อย่างเป็ นระบบ และเป็ นแหล่งกลางในการซื้ อขาย
นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
ที่ปรึ กษาหลัก
1
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เปลี่ ยนมือ เพื่อเสริ มสภาพคล่องให้แก่หลักทรัพย์ (ศุภชัย ศรี สุชาติ, 2547) ในกรณี น้ ี หมายถึ งตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย ที่ทาหน้าที่ระดมเงิ นทุนในลักษณะที่ธุรกิจทาการระดมเงิ นทุนผ่านตราสารทุน โดยการออก
หุ ้นสามัญของธุ รกิ จ ทั้งนี้ ผูล้ งทุ นควรนางบการเงิ นของกิ จการมาวิเคราะห์ เพื่อประเมิ นประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนินงาน โดยใช้เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญคือ อัตราส่ วนทางการเงิน เพราะเป็ นเครื่ องมือที่สามารถบ่งบอก
ได้วา่ การระดมทุนของบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยถูกนาไปใช้จดั สรรการ
ลงทุนในสิ นทรัพย์หมุนเวียน และสิ นทรัพย์ทากาไรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ (ธนิ ดา จิตร์ น้อมรัตน์, 2546)
เห็นได้วา่ การจัดสรรการลงทุนในสิ นทรัพย์หมุนเวียนและสิ นทรัพย์ทากาไร เป็ นตัวแปรหรื อปั จจัยทางการเงินที่
สาคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าหรื อราคาหุ ้นสามัญของบริ ษทั ซึ่ งประกอบไปด้วย การบริ หารสิ นทรัพย์หมุนเวียน การ
บริ หารสิ นทรัพย์ทากาไร สาหรับการวัดประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารสิ นทรัพย์หมุนเวียน สามารถวัดได้จาก
อัตราส่ วนวงจรเงิ นสด เพราะวงจรเงิ นสดสามารถบอกสภาพคล่องของกิจการ บอกความสามารถในการชาระ
ภาระผูกพันระยะสั้นของกิจการ ส่ วนการวัดประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารสิ นทรัพย์ทากาไร สามารถวัดได้ดว้ ย
อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Return on Equity : ROE)
พบว่าหาก ROE มีค่าสู งก็จะแสดงให้เห็ นว่าธุ รกิ จมีความสามารถจ่ายปั นผลสู ง บ่งบอกถึ งศักยภาพว่าบริ ษทั มี
ความสามารถในการเปลี่ยนการระดมทุนที่ผถู ้ ือหุ ้นลงทุนไปได้มากเพียงใด (เขมณัฐสิ ตา โชตินลินทิพย์ , 2554)
อีกประการหนึ่ งคือ การกาหนดนโยบายเงินปั นผลที่เหมาะสม สามารถวัดได้ดว้ ยอัตราผลตอบแทนของเงิ นปั น
ผล ซึ่ งเงินปั นผลเป็ นส่ วนแบ่งจากกาไรในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั เพื่อจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น นโยบายเงินปั นผล
จึงมีความสัมพันธ์กบั โครงสร้างเงินทุนของบริ ษทั เป็ นอย่างมาก (เสกศักดิ์ จาเริ ญวงศ์, 2557) ซึ่ งนโยบายปั นผล
(Dividend Policy) ก็ มี ผ ลทางบวกต่ อ ราคาหุ ้ น สามัญ (กัล กนก จัน ทร์ พ ริ้ ม , 2560) และมี ค วามส าคัญ ต่ อ การ
ดาเนิ นงานของกิจการเชนกัน เนื่ องจากการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายปั นผลเป็ นการตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องกับการ
จ่ า ยผลตอบแทนให้ ก ับ ผู ถ้ ื อ หุ ้นสามัญ และโครงสร้ างเงิ น ทุ นของบริ ษ ทั บริ ษ ัท ที่ ป ระสบความส าเร็ จจึ งมี
ทางเลื อกในการจัดการกับกาไรที่เกิ ดขึ้ นจากการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยบริ ษทั สามารถตัดสิ นใจได้ว่าจะจ่ายปั นผล
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ หรื อเก็บไว้เพื่อลงทุนต่อไป (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ทางการเงิ น ที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน SET INDEX 100 ได้ แ ก่
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารเงินทุนหมุนเวียน, ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารสิ นทรัพย์ทากาไร และการกาหนด
นโยบายปันผลที่เหมาะสม
2. เพื่อศึกษาทิศทางและความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการเงินที่สาคัญในข้อ 1. กับราคาหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั จดทะเบียนใน SET INDEX 100
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3. สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยทางการเงินที่เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารเงินทุนหมุนเวียน ซึ่ งวัดด้วย
อัตราส่ วนวงจรเงินสด มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับราคาหุ น้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนที่อยูใ่ น SET INDEX
100
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยทางการเงินที่เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารสิ นทรัพย์ทากาไร ซึ่ งวัดด้วย
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้น (Return on Equity: ROE) มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับราคาหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั จดทะเบียนที่อยูใ่ น SET INDEX 100
สมมติ ฐ านที่ 3 ปั จ จัย ทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วกับ การก าหนดนโยบายปั น ผลที่ เ หมาะสม ซึ่ งวัด ด้ว ย
อัตราส่ วนผลตอบแทนของเงินปั นผล มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับราคาหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียนที่อยูใ่ น SET
INDEX 100

4. ขอบเขตในการวิจัย
4.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทยใน SET INDEX 100 ที่มีบริ ษทั จดทะเบียนจานวน 100 บริ ษทั ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561
เป็ นเวลา 3 ปี รวมข้อมูลที่เก็บทั้งหมด 300 ชุด
4.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
4.2.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ราคาหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนใน SET INDEX
100 ณ ราคาปิ ดเมื่อวันสิ้ นงวด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559, 30 ธันวาคม 2560 และ 30 ธันวาคม 2561
4.2.2 ตัว แปรอิ ส ระ (Independent Variable) คื อ ผลการด าเนิ น การทางการเงิ น ที่ ส าคัญ
ประกอบด้วย ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนวัดด้วยอัตราส่ วนวงจรเงินสด, ประสิ ทธิ ภาพในการ
ทากาไรวัดด้วยอัตราส่ วนกาไรต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และประสิ ทธิ ภาพในการกาหนดนโยบายปั นผลวัดด้วย
อัตราส่ วนผลตอบแทนเงินปั นผล

5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นแนวทางในการลงทุนของนักลงทุน ในการพิจารณาการลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั จด
ทะเบียนใน SET INDEX 100 ว่าควรพิจารณาผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อันเป็ นปั จจัยพื้นฐานในการพิจารณา
การลงทุนในประเด็นใดบ้าง ที่ส่งผลต่อราคาหุ น้ สามัญของบริ ษทั นั้น
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2. เพื่อเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ทราบถึงผลการดาเนินงานด้านการ
บริ หารเงินทุนหมุนเวียน การบริ หารสิ นทรัพย์ทากาไร และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลว่าส่ งผลต่อราคาหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั นั้นๆ อย่างไร

6. ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการเงินที่ส่งผลต่อราคาหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนใน SET INDEX 100 เป็ น
การวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยเก็บข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ของบริ ษทั จดทะเบียนที่อยูใ่ น SET INDEX 100 ทั้ง 100 บริ ษทั ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 เป็ น
เวลา 3 ปี รวมข้อมูลที่เก็บทั้งหมด 300 ชุด โดยมีระเบียบวิธีการศึกษาวิจยั ดังนี้
6.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คือ บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยใน SET INDEX 100 ที่มีบริ ษทั จดทะเบียนจานวน 100 บริ ษทั ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 เป็ น
เวลา 3 ปี รวมข้อมูลที่เก็บทั้งหมด 300 ชุด
6.2 การรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั นี้ มาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เป็ นข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียนใน SET INDEX
100 ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 เป็ นเวลา 3 ปี จานวน 100บริ ษทั จะได้ขอ้ มูลที่ใช้วิเคราะห์ท้ งั หมด 300 ชุด ซึ่ง
ในการเก็บข้อมูลพบว่า มีขอ้ มูลของบางบริ ษทั ไม่สมบูรณ์จานวน 99 ชุด จึงต้องตัดชุดข้อมูลออก ทาให้ขอ้ มูลที่
ใช้ในการวิเคราะห์ในงานวิจยั นี้เหลือเพียง 201 ชุด
6.4 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิที่เป็ นข้อมูลเชิ งปริ มาณ มาทาการทดสอบ ปั จจัย
ทางการเงินที่ส่งผลต่อราคาหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนใน SET INDEX 100 โดยข้อมูลที่เก็บที่เป็ นตัวแปรอิสระ
คือ ประสิ ทธิภาพในการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนวัดด้วยอัตราส่ วนวงจรเงินสด, ประสิ ทธิ ภาพในการทากาไรวัด
ด้วยอัตราส่ วนกาไรต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และประสิ ทธิ ภาพในการกาหนดนโยบายปั นผลวัดด้วยอัตราส่ วน
ผลตอบแทนเงินปั นผล ณ ราคาปิ ดเมื่อวันสิ้ นงวด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559, 30 ธันวาคม 2560 และ 30 ธันวาคม
2561โดยมีข้นั ตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ทาการวิเคราะห์ สถิ ติเชิ ง พรรณนาประกอบด้วย ค่าสู งสุ ด ค่าต่ าสุ ด ค่าเฉลี่ ย และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิ สระ เพื่อดู ว่าตัวแปรอิ สระทั้งหมดมี
ปั ญ หาภาวะร่ ว มเส้ น พหุ คุ ณ (Multicollinearity) หรื อ ไม่ การวิ เ คราะห์ จ ะใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson Correlation Coefficient) หากผลการวิเคราะห์ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สัมพันธ์นอ้ ย
กว่า 0.7 แสดงว่าตัวแปรอิสระในงานวิจยั ไม่มีปัญหาภาวะร่ วมเส้นพหุ คุณ ไม่ใช่ ตวั แปรซ้ าซ้อนที่มีผลให้การ
วิเคราะห์สมการถดถอยไม่ถูกต้อง
ขั้นที่ 3 สร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม เพื่อนาไปทาการ
วิเคราะห์สถิติเชิงเส้น ดังสมการ
PRC = a + b1CAY+ e
-------------------- ①
PRC = a + b2ROE+ e
-------------------- ②
PRC = a + b3DIV+ e
-------------------- ③
โดย:
PRC = ราคาหุน้ ของบริ ษทั
a = ค่าคงที่
b1, b2, b3 = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
CAY = อัตราส่ วนวงจรเงินสด
ROE = อัตราส่ วนกาไรต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
DIV = อัตราส่ วนผลตอบแทนเงินปั นผล
e = ค่าความผิดพลาด
ขั้นที่ 4 ทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิ สระกับตัวแปรตามพร้ อมกันทุกตัว
โดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้นโดยค่า R Square จะบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัว
แปรอิสระว่ามีมากน้อยเพียงใด
ถ้า R Square มีค่าใกล้ 1 แสดงว่า ตัวแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามมาก
ถ้า R Square มีค่าใกล้ 0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามน้อย
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบเงื่ อนไขของการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนของตัวแปรอี ก ครั้ งด้ว ยค่ า
Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่ งต้องไม่เกิน 10 และค่า tolerance ต้องไม่เข้าใกล้ 0 จึงจะถือว่าตัวแปร
อิสระไม่มีความสัมพันธ์กนั ไม่เกิดปั ญหา collinearity
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7. ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษา ปั จจัย ทางการเงิ นที่ ส่ ง ผลต่ อราคาหุ ้นของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นใน SET INDEX 100
ทั้งหมด 100 บริ ษทั เป็ นระยะเวลา 3 ปี พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนใน SET INDEX
100 มากที่สุด คือ ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารสิ นทรัพย์ทากาไร ซึ่ งวัดด้วยอัตราส่ วนผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้น ผล
การศึกษา พบว่า อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับราคาปิ ดของหุ ้นของ
บริ ษทั จดทะเบียนใน SET INDEX 100 โดยค่า P = .049 < .05 ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 95 หมายความว่า
การบริ หารสิ นทรัพย์ทากาไร ซึ่ งวัดด้วยอัตราส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันกับราคาปิ ดของหุ น้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนใน SET INDEX 100 กล่าวคือ ถ้าอัตราส่ วนผลตอบแทน
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้ราคาตลาดของหุ ้นสามัญที่จดทะเบียนใน SET INDEX 100 เพิ่มขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม ค่า P = .049 < .05 แสดงว่าผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานที่ 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

8. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษาปั จจัยทางการเงินที่ส่งผลต่อราคาหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนใน SET INDEX 100 พบว่า
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารสิ นทรัพย์ทากาไร ซึ่ งวัดด้วยอัตราส่ วนผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกันกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และมีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจยั ของวันวิสาข์ นนท์ปัญญา (2553) ที่
ได้กล่าวว่า อัตราส่ วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์ได้แก่ อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้น
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับราคาของหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับยุทธพงษ์ แก้วโก๋ (2560) ที่กล่าวว่า
อัตราส่ วนด้า นก าไรจากการดาเนิ นงานมี ค วามสัมพันธ์ เชิ งบวกกับ ราคาหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยอัตราส่ วนผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหุ ้นสามัญ แสดงว่า การเพิ่มขึ้นในประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสิ นทรัพย์ทากาไร ซึ่ งวัดด้วย
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้น เป็ นปั จจัยที่สามารถส่ งผลต่อการเพิ่มราคาของหุ ้นสามัญ ทาให้นกั ลงทุนอาจ
ได้รับผลตอบแทนจากส่ วนเกิ นทุ นในอัตราที่ สูง ซึ่ งการศึ กษานี้ จะมี ประโยชน์ต่อนักลงทุ นในการวิเคราะห์
ปั จจัย พื้ นฐานด้วยการพิจารณาอัตราผลตอบแทนนี้ ขณะเดี ย วกันบริ ษ ทั จดทะเบี ยนก็จะได้บริ หารงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพราะผลการดาเนิ นงานที่ดี ที่แสดงออกด้วยประสิ ทธิ ภาพในการทากาไร มีผลดีต่อราคา
หุ น้ สามัญของบริ ษทั นั้นๆ
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