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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและทดสอบความเปนไปไดและความแมนยําของแบบจําลองใน
การพยากรณความลมเหลวทางการเงิน โดยศึกษาบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกรณีศึกษากลุม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย วิธีการทดสอบไดเลือก Z-Score Model โดยใชแนวทางงานวิจัยของ Edward I. Altman 
ซึ่งเปนแบบจําลองที่ยอมรับทั่วไปในตางประเทศ และใชพยากรณความลมเหลวทางการเงิน โดยเก็บขอมูล
ทุติยภูมิจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกรณีศึกษากลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เปรียบเทียบเปนรายป 4 ป ในชวงป 2548 ถึง 2551 ผลจากการทดสอบเพื่อพยากรณความลมเหลวทางการเงิน
โดยศึกษาบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกรณีศึกษากลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไดผลวาสามารถ
พยากรณไดถูกตองในป 2548 ไดคาความถูกตองเทากับ 58% ในป 2549 ไดคาความถูกตองเทากับ 56% ในป 
2550 ไดคาความถูกตองเทากับ 53% และในป 2551 ไดคาความถูก ตองเทากับ 40% โดยไดคาความถูกตอง
เฉลี่ยรวมเทากับ 52% ทําใหการนําแบบจําลองมาพยากรณในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากโดยสวนใหญบริษัทในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนอุตสาหกรรมที่มี
สินทรัพยรวมกับหนี้สินรวมมีจํานวนที่สูง และแบบจําลอง Z-Score ของ Altman ในการคิดอัตราสวนจะใช
สินทรัพยรวมเปนตัวเปรียบเทียบแมคาความถูกตองจะนอย แตในภาวะเศรษฐกิจผันผวนโดยเฉพาะธุรกิจ
ประเภทอสังหาริมทรัพย ในอนาคตผลการทดสอบอาจเปลี่ยน แปลงได อยางไรก็ตาม ขอมูลทางการเงินเปน
สิ่งที่สําคัญที่สามารถใชวิเคราะหสถานะทางการเงินได ผู เกี่ยวของที่ใหขอมูลทางการเงินควรใหความสําคัญ
ในการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง ซึ่งจะเปนประโยชนแกบริษัทเองดวย 

 
ABSTRACT 

This study aims to examine the feasibility and accuracy of the forecasting model, which 
applies the Z-Score Model created by Edward L. Altman. This model is internationally accepted. 
Only property development companies listed in the Stock Exchange of Thailand were selected as 
case studies.  The secondary data of these companies were analyzed yearly for 4 years from 2005 
to 2008. The results reveal that the accuracy rate of the Z-Score Model is 58% for 2005, 56% for 
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2006, 53% for 2007, and 40% for 2008.  The average accuracy rate of the Z-Score Model for 4 
years is 52%.  The unsuccessful application of the Z-Score Model to predict the financial failure of 
the listed property development companies is implied. This presumably results from the facts that 
the Z-Score Model calculates the ratio based on the companies’ total assets, and that the property 
development companies have a high value of assets and debts.  Although the accuracy of this 
Model is low, its predictive result in the future is likely to vary due to various factors including the 
fluctuating economy. Financial data are considered significant factor that can be used 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. 

 
ความสําคัญของปญหา 

วิกฤตเศรษฐกิจ ในป 2540 เกิดจากความผิดพลาดใน
การดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยจนทุน
สํารองระหวางประเทศไมเพียงพอ พรอมทั้งสถาบันการเงิน
ก็มีปญหา จนเกิดผลกระทบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มีกําไรจากการดําเนินงานไม
เพียงพอในการชําระหนี้แกเจาหนี้ แมวิกฤตเศรษฐกิจ ในป 
2552 จะมีความแตกตางจากวิกฤตเศรษฐกิจ ในป 2540 
เนื่องจากเกิดจากความผิดพลาดของสหรัฐอเมริกาที่จัดการ
สินเชื่ออสังหาริมทรัพยและกํากับดูแลกลุมวาณิชธนกิจ 
(Investment Banker) ไมรัดกุม ทําใหเกิดปญหาในการขาด
สภาพคลองและคุกคามความมั่นคงของสถาบันการเงิน และ
ภายในประเทศไทยเองก็เกิดสภาวะความไมมั่นคงทางการ
เมือง ทําใหบริษัทจดทะเบียนชะลอการลงทุน อัตราสวน
หนี้สินตอทุนของบริษัทจดทะเบียน ในป 2551 จึงคอนขาง
ตํ่า แมวิกฤตโลกครั้งนี้จะไมไดเกิดในประเทศเอง แตไทย   
ก็ไดรับผลกระทบเหมือนกัน เนื่องจากประเทศไทยยังตอง  
ทําธุรกิจกับตางประเทศ เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในอเมริกา 
คาเงินดอลลารก็ออนคาลงทําใหเงินบาทไทยแข็งคาขึ้น จึง
สงผลกระทบตอการสงออกและการทองเที่ยวของไทย 
(หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, 2552) อีกทั้ง วิกฤตการณซับ
ไพรมในสหรัฐที่สงผลทําใหเกิดการปดตัวลงของสถาบัน
การเงินขนาดใหญ และเกิดปญหาการวางงานกระทบในมุม
กวางและรุนแรงไปทั่วโลกรวมถึงมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนหนวยงานที่มี
ความสําคัญแหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดถูกแบงเปนหลายอุตสาหกรรม เชน กลุม
สินคาอุปโภคบริโภคแฟชั่น กลุมกระดาษและวัสดุการพิมพ 
กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย เปนตน 

กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย เปนกลุมที่มีความสําคัญ
และมีความนาสนใจในขณะนี้ ซึ่งมีการแขงขันสูงโดยเฉพาะ 
 

การสรางคอนโดมิเนียมในกรุงเทพที่มีการเปดตัวอยาง     
มากเนนความสะดวกสบายที่ต้ังอยูใกลรถไฟฟา แตเนื่อง  
จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนอยูตลอดเวลาทําให   
ในป 2550 คอนโดมีการปรับตัวลดลง 30 %โดยสถานการณ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยรวมในป 2551 เกิดภาวะชะลอตัว
ลงจากป 2550 เนื่องจากสภาวะการเมืองขาดเสถียรภาพ     
เกิดภาวะเงินเฟอเพราะราคาน้ํามัน ทําใหราคาวัสดุกอสราง 
มีราคาสูงขึ้น (หนังสือกรุงเทพธุรกิจ, 2552) และหากมีผล 
กระทบจากปจจัยภายนอก โดยเฉพาะเศรษฐกิจตกต่ําจะ     
ทําใหผูประกอบการในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีผล
ประกอบการที่ไมดีและบางรายอาจเลิกกิจการได 

จึงเปนที่มาในการศึกษาแบบจําลอง Z - score model 
ซึ่งมีความสําคัญที่จะทําใหธุรกิจทราบลวงหนาไดวา ธุรกิจ
มีโอกาสที่จะลมเหลวทางการเงินหรือไม เพื่อจะไดหาวิธี 
แกไขไดทันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ลดจํานวน
บริษัทที่จะลมเหลวทางการเงินได ดีตอเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ ขอมูลที่ใชเปนขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งผูศึกษาเลือก
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีขอมูลอยาง
เพียงพอเนื่องจากมีการเปดเผยขอมูล และขอมูลที่จะนํามา
ศึกษามีทั้งบริษัทที่ดําเนินงานปกติกับบริษัทที่มีปญหาทาง
การเงินโดยเลือกบริษัทในตลาดหลักทรัพยประเภทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเนื่องจากเปนกลุมธุรกิจที่มีความนาสนใจ
ในขณะนี้ 

จากที่กลาวขางตน ผู วิจัยเห็นวาถาธุรกิจสามารถ
พยากรณลวงหนาไดวาธุรกิจอาจจะประสบความลมเหลว
ทางการเงิน เพื่อทําใหธุรกิจสามารถปรับปรุงหรือแกไขได
ทันทวงทีหรือบริษัทที่จะใหสินเชื่อลูกคา ก็จะไดทราบ
ฐานะของลูกคาวาเปนอยางไรซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงใน
การทําธุรกิจได เปนประโยชนตอนักลงทุนและการวิจัย   
ในอนาคตอีกดวย 
 
 
 



 

วัตถุประสงคงานวิจัย 
เพื่อทดสอบความแมนยําของแบบจําลอง Altman’s      

Z – score model วาสามารถพยากรณภาวะความลมเหลวทาง
การเงินของธุรกิจในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยใชแบบจําลองการพยากรณภาวะ
ความลมเหลวทางการเงินของ Altman’s Z – score model 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 

1. สามารถทดสอบความแมนยําของแบบจําลอง 
Altman’s Z – score model 

2. สามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลสําหรับนัก
ลงทุนใชประกอบการตัดสินใจลงทุน วิเคราะหความสามารถ
ในการจายชําระหนี้สําหรับธุรกิจที่ตองการทําธุรกิจดวย

วิเคราะหบริษัทที่จะประสบปญหาทางดานการเงินได ทําให
สามารถปองกันและแกไขเหตุการณกอนที่บริษัทจะถูกจัด
ใหอยูในหมวด REHABCO ได และเพื่อใหธุรกิจใหความ 
สําคัญกับการเปดเผยขอมูลและความถูกตองของงบการเงิน
มากขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลทุติยภูมิจากงบการเงิน
เฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยในหมวดธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยใช
ขอมูลในงบการเงิน 4 ปยอนหลัง คือ ป 2548-2551 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดในการศึกษาแบบจําลอง Z - Score Model ของ Altman ดังนี้ 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

Beaver (1966 อางใน กุสุมา  ถิรตันตยาภรณ, 2549, 
หนา 21) ทําการสุมตัวอยางบริษัทที่ประสบภาวะลมเหลวใน
การดําเนินงานและบริษัทที่ไมประสบภาวะลมเหลวในการ
ดําเนินงาน ในชวงป ค.ศ. 1954 – 1964 จํานวนตัวอยางละ 79 
บริษัทโดยอัตราสวนทางการเงินที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มี
จํานวน 30 อัตราสวน แลวทําการทดสอบโดยใชวิธีทางสถิติ 
Univariable Analysis เพื่อศึกษาความแตกตางของคาเฉลี่ย
ของอัตราสวนทางการเงินระหวาง 2 กลุมดวยกัน จากการ 
ศึกษาพบวา อัตราสวนทางการเงินที่แยกความแตกตาง
ระหวาง 2 กลุมไดดีที่สุด คือ 

 

1. อัตราสวนกระแสเงินสดตอหนี้สินรวม 
2. อัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม 
3. อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 
4. อัตราสวนทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 
5. อัตราสวนทุนหมุนเวียน 
6. ระยะเวลาของการไมไดรับสินเชื่อ  (No-credit 

interval) 
Altman (1968 อางใน กุสุมา  ถิรตันตยาภรณ, 2549, 

หนา 22) สุมตัวอยางบริษัทที่ ถูกฟองลมละลายภายใต        
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และบริษัทที่มีผลการดําเนินงาน
ปกติที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันและสินทรัพยใกลเคียงกัน  
 

คา Z - Score 

X1 = อัตราเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 
X2 = อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม 
X3 = อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพย 
X4 = อัตราสวนราคาตลาดของหุนทุนตอมูลคา 

ตามบัญชีของหนี้สิน 

X5 = อัตราสวนรายไดตอสินทรัพยรวม 



 

กลุมละ 33 บริษัท ในชวงป ค.ศ. 1945-1965 โดยใชอัตราสวน 
ทางการเงิน 22 อัตราสวน ผลการศึกษามีความสามารถในการ
พยากรณภาวะลมเหลวทางการเงินไดถูกตองเฉลี่ยรอยละ 95 
สําหรับการพยากรณลวงหนา 1 ป โดยความสามารถในการ
พยากรณจะลดลงเมื่อระยะเวลานานขึ้น แบบจําลองดังกลาว
ประกอบดวยอัตราสวนทางการเงินที่สามารถวัดภาวะความ
ลมเหลวได 5 อัตราสวน ดังนี้ 

1. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 
2. อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม 
3. อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอสินทรัพย

รวม 
4. อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม 
5. อัตราสวนมูลคาตลาดสวนของผูถือหุนตอหนี้สิน

รวม 
Deakin (1972 อางใน กุสุมา  ถิรตันตยาภรณ, 2549, 

หนา 22-23) ใชเทคนิควิเคราะหทางสถิติการจําแนกประเภท
แบบเสนตรง (Linear Multiple Discriminant Analysis) มีการ
ทดสอบอัตราสวนทางการเงินที่ไดจากขอมูลทางการเงินของ
กลุมบริษัทตัวอยางจํานวน 32 บริษัท ที่ประสบปญหาทาง
การเงินในระหวางป ค.ศ. 1964 – 1970 จับคูกับบริษัทที่ไม
ประสบปญหาทางการเงินในชวงระยะเวลาเดียวกัน ประเภท
ธุรกิจและขนาดสินทรัพยใกลเคียงกันและงบการเงินป
เดียวกัน 32 บริษัท ตัวแปรอิสระเปนอัตราสวนเดียวกันกับ 
Beaverใชในการศึกษา ประกอบดวยอัตราสวนทางการเงิน 
14 อัตราสวน ดังนี้ 

1. อัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรพัยรวม 
2. อัตราสวนสินทรัพยคลองตอหนี้สินหมุนเวียน 
3. อัตราสวน Fund Flow ตอหนี้สินรวม 
4. อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 
5. อัตราสวน Working capital ตอสินทรัพยรวม 
6. อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 
7. อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอยอดขาย 
8. อัตราสวน Working capital ตอยอดขาย 
9. อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 

10. อัตราสวนเงินสดตอสินทรัพยรวม 
11. อัตราสวนเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียน 
12. อัตราสวนสินทรัพยคลองตอสินทรัพยรวม 
13. อัตราสวนยอดขายตอสินทรัพยคลอง 
14. อัตราสวนยอดขายตอเงินสด 

สรุปวาอัตราสวนกระแสเงินสดตอหนี้สินรวมเปน
อัตราสวนที่มีความสามารถในการพยากรณไดดีที่สุด รวมถึง
สรุปวาการวิเคราะหจําแนกประเภทมีความสามารถในการ
พยากรณความลมเหลวทางการเงินลวงหนา 3 ป ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

Altman and Kim (1995 อางใน กุสุมา  ถิรตันตยา-
ภรณ, 2549, หนา 23) สรางสมการแบบจําลองทํานายความ
ลมเหลวทางธุรกิจในประเทศเกาหลี กลุมตัวอยางเปนกลุม
อุตสาหกรรมและกลุมพาณิชยกรรมในตลาดหลักทรัพย   
ที่ลมละลายและไมลมละลายในป 1990-1993 โดยแบงกลุม
ตัวอยางกลุมละ 34 บริษัท แลวนํามาทดสอบอัตราสวนทาง
การเงินทั้งหมด 20 อัตราสวนไดแบบจําลองที่ทํานายความ
ลมเหลวไดทุกบริษัท และแบบจําลองที่ทํานายไดเฉพาะ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย โดยมีตัวแปรในสมการ 5 ตัว 
แบบจําลองทั้งสองแบบแตกตางกันตรงที่แบบแรกใชราคา
ตามบัญชี แบบที่สองใชมูลคาตลาด สวนความถูกตองแมน 
ยําของแบบจําลองทั้งสอง คือ รอยละ 97.06 และรอยละ 
96.55 ตามลําดับ หากใชพยากรณในปที่ 1 กอนการลม- 
ละลาย แตถาหากนําไปใชพยากรณชวงระยะเวลานานกวา 
1 ปความสามารถในการพยากรณการลมละลายจะลดลง 

จินดา  ขันทอง (2541) ไดศึกษาเรื่อง “อัตราสวนทาง
การเงินที่ใชในการพยากรณปญหาทางการเงินของธุรกิจ” 
เพื่อที่จะไดระบุสัญญาณเตือนภัยปญหาทางการเงินจากการ
ใชขอมูลทางการบัญชี โดยเปรียบเทียบกลุมตัวอยางใน 2 
กลุมหลัก ประกอบดวย กลุมที่ไมใชสถาบันการเงินและ
กลุมที่เปนสถาบันการเงิน วิธีวิเคราะหทางสถิติที่ใช ไดแก 
Multivariate Discriminant Analysis (MDA), Logit และ 
Probit โดยตัวแปรที่ใชในการศึกษามีจํานวนรวมทั้งสิ้น 16 
ตัวแปร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกผลงานวิจัยในอดีตที่
เกี่ยวของกับ Z - Score เทานั้น 

ผลวิจัยที่สําคัญสรุปไดวา อัตราสวนทางการเงินที่
สามารถใชเปนสัญญาณเตือนภัยภาวะลมเหลวทางการเงิน
ของกิจการ ไดแก 

1. กลุมตัวอยางที่ไมใชสถาบันการเงิน 
- อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอสินทรัพย

รวม 
- อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอยอดขาย

สุทธิ 
- ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 



 

- อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม 
- อัตราสวนราคาตลาดของหุนสามัญตอหนี้สินรวม 
- ขนาดของสินทรัพย 

2. กลุมตัวอยางที่เปนสถาบันการเงิน 
- อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 
- อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอสินทรัพย

รวม 
- อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 
- อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 
- อตัราสวนราคาตลาดของหุนสามัญตอหนี้สินรวม 

กัญญาลักษณ  ณ รังสี (2548) ใชวิธีการวิเคราะหแบบ
ความถดถอยโลจิสติค และทดสอบความถูกตองในการ
พยากรณ โดยแบบจําลองประกอบดวยคาคงที่และอัตรา 
สวนทางการเงิน 6 ชนิด ทั้งนี้ คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
อิสระทุกตัวมีเครื่องหมายลบ อัตราสวนที่มีผลกระทบตอ
ความลมเหลวทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมมากที่สุด คือ อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม
ราคาและรายการตัดบัญชีตอหนี้สินหมุนเวียน รองลงมา คือ 
อัตราสวนรายไดจากการขายหรือบริการตอสินทรัพยรวม 
อัตราสวนของเจาของตอสินทรัพยรวม อัตราสวนหนี้สิน
หมุนเวียนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม และอัตราสวนสินคาคงคลังตอสินทรัพยหมุน 
เวียนตามลําดับ โดยแบบจําลองมีความแมนยําในการพยา-
กรณเหตุการณลวงหนามากที่สุด 1 ป โดยมีความสามารถใน
การพยากรณถูกตองถึงรอยละ 71.82 

กุสุมา  ถิรตันตยาภรณ (2549) เปนการศึกษาแบบ 
จําลอง Z – Score Model ซึ่งทํานายภาวะความลมเหลวทาง
การเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ระหวางป 2544-2547 ไดผลการศึกษาวาแบบ 
จําลองนี้สามารถทํานายอุตสาหกรรมผลิตไดถูกตองมาก  
กวา 90 % แตสําหรับอุตสาหกรรมที่ไมใชอุตสาหกรรมผลิต 
สามารถทํานายความถูกตองไดในชวง 58-80 % 

 
สมมติฐานในการศึกษา 

สมมติฐานที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบจําลอง Z - 
Score Model ของ Altman สามารถพยากรณความลมเหลว
ทางการเงินของธุรกิจในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยไดถูกตองมากกวา 80% 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนกลุมอุตสาห-

กรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 
ไทย ซึ่งอยูในระหวางป พ.ศ. 2548-2551 มีจํานวนทั้งสิ้น 60 
บริษัท ซึ่งมีบริษัทที่ดําเนินธุรกิจปกติทั้งหมด 58 บริษัท และ
บริษัทที่อยูในกลุมเขาขายอาจถูกเพิกถอนจํานวน 2 บริษัท 
คือ บริษัท เค-เทค คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
เพาเวอร-พี จํากัด (มหาชน) 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยประเภทเชิงปริมาณ (Quan-
titative Analysis) ซึ่งเปนการเก็บขอมูลกลุมตัวเลขในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
ระหวางป พ.ศ. 2548-2551 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ใช
แบบจําลอง Z Score Model ของ Altman โดยมีสมการดังนี้ 

 
Z = 1.2 X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+1.0X5 

 
คําอธิบายอัตราสวนทางการเงินของ Z - Score Model 
1.  X1  = อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตอสินทรัพย

รวม (Net Working Capital/Total Asset) คือ สินทรัพยหมุน 
เวียนลบหนี้สินหมุนเวียนหารดวยสินทรัพยรวม เปนอัตรา 
สวนที่ใชวัดสภาพคลองที่แทจริงเพราะคํานวณจากสินทรัพย
หมุนเวียนหักดวยหน้ีสินหมุนเวียนแลว 

2.  X2   = อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม (Re-
tained Earning/Total Assets) คือ กําไรสะสมหารดวยสิน 
ทรัพยรวม เปนการวัดผลการดําเนินงานในอดีตและความ
มั่นคงของบริษัทรวมทั้งวัดความสามารถในการชําระหนี้ 

3.  X3 = อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพย
รวม (Earning Before Interest and Taxes/Total Asset) คือ 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีหารดวยสินทรัพยรวม เปน
อัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิภาพที่แทจริงของสินทรัพยโดย
ไมรวมภาษีและอัตราดอกเบี้ย โดยแสดงความสามารถใน 
การดําเนินงานของสินทรัพยของกิจการ 

4.  X4   = อัตราสวนราคาตลาดของหุนทุนตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สิน (Market Value of equity/Book Value of 
Liabilities) คือ มูลคาตลาดของสวนของผูถือหุนหารดวย
หนี้สินรวม เปนอัตราสวนวัดภาวะถดถอยของมูลคาหลัก 
ทรัพยของกิจการ  



 

5.  X5 = อัตราสวนรายไดตอสินทรัพยรวม (Sales/Total 
Assets) คือ รายไดหารดวยสินทรัพยรวม เปนอัตราสวนที่
แสดงถึงความสามารถในการสรางรายไดจากสินทรัพยทั้ง 
หมดหรือวัดความสามารถในการแขงขันของบริษัท เกณฑ
การตัดสินใจ 

ถาคา z ในสมการมีคาสูงกวา 2.99 พยากรณไดวา ธุรกิจ
จะไมประสบความลมเหลวทางดานการเงิน (Safe) ถาคา z 
ในสมการมีคาต่ํากวา 1.81 พยากรณไดวา ธุรกิจจะประสบ
ความลมเหลวทางดานการเงิน (Fail) 

ถาคา z ในสมการมีคาอยูระหวาง 1.81 ถึง 2.99 พยากรณ
ไดวา ธุรกิจจะไมประสบความลมเหลวทางดานการเงินหรือ
ธุรกิจจะประสบความลมเหลวทางดานการเงินก็ได (Grey) 
โดยการศึกษาครั้งนี้ ถาผลการทดสอบออกมาอยูในชวง Grey 
ถือวาการทํานายถูกตอง เนื่องจากเปนชวงที่เปนไปไดทั้ง
ธุรกิจอาจประสบความลมเหลวและไมประสบความลมเหลว 
 
ผลการวิจัย 

จากการนํากลุมตัวอยางของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
มาทดสอบแบบจําลอง Z-Score Model ของ Altman โดยใช
ตัวแปรอิสระจากผูที่เคยศึกษามากอน เพื่อทดสอบความ 
แมนยําของแบบจําลองวา สามารถนํามาพยากรณความลม 
เหลวทางการเงินไดหรือไม โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล
ทางการบัญชี 4 ปในชวงป 2548 – 2551 

ในการทดสอบผูวิจัยไดนําขอมูลมาใสในแบบจําลอง Z-
Score Model ของ Altman คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
สุทธิตอสินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพย
รวม อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยรวม 
อัตราสวนราคาตลาดของหุนทุนตอมูลคาตามบัญชีของหนี้ 
สินและอัตราสวนรายไดตอสินทรัพยรวม โดยนําผลลัพธที่
ไดมาวิเคราะหและเปรียบเทียบเปนรายป แตขอจํากัดในการ 
ศึกษาครั้งนี้ คือ ขอมูลงบการเงินบางบริษัทที่นํามาทดสอบ
แบบจําลองมีไมครบ เนื่องมาจากบางบริษัทเพิ่งจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพยในระหวางปที่ทําการทดสอบทําใหได
ขอมูลในการศึกษาไมครบ 4 ป 

สัญลักษณในตารางที่ใชแสดงคาการวิเคราะห  
 หมายถึง แบบจําลองสามารถพยากรณความลมเหลว

ทางดานการเงินไดถูกตอง 
 หมายถึง แบบจําลองสามารถพยากรณความลมเหลว

ทางดานการเงินไดไมถูกตอง 
— หมายถึง ขอมูลสําหรับการวิเคราะหไมครบ ทําใหไม 

สามารถทํานายผลการทดสอบได 
ผลการทดสอบขอมูลในการพยากรณความลมเหลว

ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนรายป    
ผลการทดสอบที่ศึกษาเปนดังนี ้

 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบแบบจาํลอง 

ชื่อยอบริษัท ป 2551 ป 2550 ป 2549 ป 2548 
A     
AMATA     
AP     
ASCON     
BLAND     
BROCK     
CI     
CK     
CNT     
CPN     
EMC     



 

ตารางที่ 2 (ตอ): ผลการทดสอบแบบจําลอง 
ชื่อยอบริษัท ป 2551 ป 2550 ป 2549 ป 2548 

ESTAR     
EVER     
GOLD     
HEMRAJ     
ITD     
KC     
KMC     
KTECH —    
KTP     
LALIN     
LH     
LL     
LPN     
MBK     
METRO     
MJD   — — 
MK     
N-PARK     
NCH     
NNCL     
NOBLE     
NWR     
PAE     
PF     
PLE     
POWER     
PREB     
PRECHA     
PRIN     
PS     
QH     
RAIMON     
RASA     
ROJNA     
SAMCO     
SC     



 

ตารางที่ 2 (ตอ): ผลการทดสอบแบบจําลอง 
ชื่อยอบริษัท ป 2551 ป 2550 ป 2549 ป 2548 

SEAFCO     
SENA — — — — 
SF     
SIRI     
SPALI     
STEC     
SYNTEC     
TFD     
TICON     
TTCL — — — — 
TYONG     
UNIQ     
UV     
% ความถูกตอง 40% 53% 56% 58% 

รวม % ความถูกตอง 52% 
 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงป 

2551-2552 โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย อยูในภาวะถด 
ถอย ทําใหเกิดความสงสัยวา การมีสัญญาณบอกเหตุลวง 
หนาวาอาจจะเกิดปญหาในอนาคตได จะมีประโยชนแกผูที่
สนใจทั่วไป ผูตองการลงทุน เจาหนาที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย แมแตเจาของของธุรกิจเอง ซึ่งจะไดหามาตร-
การในการปองกันและแกไขไดทันทวงที 

ผูศึกษาไดใชแบบจําลอง Z - Score Model ของ Altman 
ในการพยากรณความลมเหลวทางการเงินของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประเภท   
พัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยใชขอมูล 4 ปในระหวางป 2548 
- 2551 โดยในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อหาสัญญาณ
เตือน ภัยเทานั้น ไมไดตองการสรางสมการแบบจําลองใน
การพยากรณความลมเหลวขึ้นมาใหม 

จากการทดสอบความแมนยําของแบบจําลอง Z - Score 
Model ของAltman ไมสามารถพยากรณความลมเหลวทาง
การเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพยไดถูกตองมาก 
กวา 80% ตามสมมติฐาน ผลสรุปในการทดสอบแบบจําลอง

สามารถพยากรณไดถูกตองเพียง 52% ซึ่งสอดคลองกับงาน 
วิจัยของ Altman ที่เลือกทําการศึกษาเฉพาะกลุมอุตสาห-
กรรมการผลิตและสอดคลองกับงานศึกษาสวนบุคคลของ
กุสุมา  ถิรตันตยาภรณ ที่ไดผลสรุปในการศึกษาวา อุตสาห-
กรรมที่ไมใชอุตสาหกรรมการผลิต สามารถทํานายผลความ
ถูกตองในชวง 58 – 80 % เนื่องจากในกลุมพัฒนาอสังหา-  
ริมทรัพยเปนกลุมอุตสาหกรรมที่ใหญ มีสินทรัพยรวมและ
หนี้สินรวมคอนขางสูง โดยในแบบจําลองดังกลาวตองนํามา
เปนขอมูลในการเปรียบเทียบ ซึ่งทําใหคา Z โดยรวมมีคาต่ํา 
ทําใหการนําแบบจําลองมาพยากรณในกลุมพัฒนาอสังหา-
ริมทรัพยไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร สถานการณใน
ปจจุบันมีความผันผวนทางเศรษฐกิจคอนขางมาก ทั้งปญหา
ทางดานการเมือง และเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจทําใหผลการ   
ทดสอบคลาดเคลื่อนได เนื่องจากเพิ่งเริ่มมีสัญญาณวาธุรกิจ
จะเกิดปญหา ทําใหไมทราบวาในอนาคตไมก่ีปขางหนาจะ  
มีบริษัทที่มีปญหาหรือไม ซึ่งผลการทดสอบนั้นเนนวา
ปจจุบันบริษัทยังไมประสบความลมเหลวทางธุรกิจ และ
มูลคาตลาดในอนาคตก็อาจเปลี่ยนแปลง ทั้งในตลาดหลัก-
ทรัพยแหงประเทศไทยมีหลักเกณฑในการพิจารณาวาบริษัท
จะจัดอยูในหมวด Rehabco ก็คือ สวนของผูถือหุนต่ํากวา



 

ศูนย หรือจัดสงงบการเงินใหไมทันภายใน 180 วัน ดังนั้น 
อาจทําใหเปนสาเหตุที่แบบจําลองไมสามารถพยากรณความ
ลมเหลวทางการเงินไดถูกตองตามสมมติฐาน 

อยางไรก็ตาม แบบจําลอง Z - Score Model ของ Altman 
ดังกลาวสามารถพยากรณไดถูกตองมากกวา 50% ซึ่งตอง
ติดตามวาในอนาคตวามีบริษัทที่จะเขาไปอยูในหมวด 
REHABCO หรือไม ผลการพยากรณที่ทดสอบไวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได ซึ่งผูที่เกี่ยวของในการใหขอมูลทางการเงิน 
ควรใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง ซึ่งจะ  
เปนประโยชนแกบริษัทเองดวย เนื่องจากถาสามารถรูลวง 
หนาวาบริษัทอาจจะประสบปญหาในอนาคตจะทําใหบริษัท
สามารถหาวิธีปองกันไดทัน และยังเปนประโยชนแกหนวย 
งานที่กํากับดูแลบริษัทจดทะเบียน บุคคลที่สนใจลงทุน ซึ่ง
เปนผลดีแกบริษัทเองอีกดวย 

 
ขอเสนอแนะในงานวิจัย 

1. เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้เปนการทดสอบ Z - 
Score Model ของ Altman โดยใชขอมูลเชิงปริมาณ ไมได
ศึกษาปจจัยเชิงคุณภาพดานอื่นๆ ที่อาจมีผลตอการพยากรณ
ความลมเหลวของธุรกิจ เชน การผิดนัดชําระหนี้สิน การงด
จายเงินปนผล รายงานผูสอบบัญชี การวิเคราะหสภาพแวด- 
ลอมทางธุรกิจ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรคของบริษัท เปนตน ซึ่งการวิเคราะหเชิงคุณภาพ      
ที่กลาวมาขางตนนี้ อาจจะนํามาชวยประกอบการตัดสินใจ
อยางมีประสิทธิภาพ เปนสิ่งที่นาสนใจในการศึกษาครั้ง
ตอไป 

2. ยังมีวิธีทดสอบแบบจําลองดวยวิธีอื่นๆ ไดเชนเดียว 
กัน เชน Logit Regression, Probit Regression, a Neural 
Network Model ซึ่งวิธีเหลานี้อาจนํามาเปนแนวทางในการ
พัฒนาแบบจําลองอาจทําใหผลการทดสอบแตกตางจาก     
ผลที่ได 

3. สําหรับการศึกษาครั้งตอไปอาจเพิ่มจํานวนปให
มากขึ้นเปน 8-10 ป เนื่องจากในป 2551 เริ่มมีสัญญาณการ
ประสบภาวะทางเศรษฐกิจที่ไมดี และจะทําใหสรุปผลออก 
มาอาจถูกตองมากขึ้น  

4. ในการศึกษาครั้งตอไปอาจเพิ่มตัวแปรอิสระทาง
การเงินอื่นๆ ตัวแปรอิสระเชิงคุณภาพตัวอื่นๆ และตัวแปร
อิสระทางเศรษฐศาสตร เชน อัตราเงินเฟอ เปนตน เพื่อใหได

ขอมูลในการพยากรณความลมเหลวทางการเงินของธุรกิจได
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในการศึกษาครั้งตอไปอาจหาหลักเกณฑอื่นๆ ในการ
กําหนดวา บริษัทนี้มีปญหาทางการเงิน นอกจากดูวาบริษัท 
อยูในหมวด Rehabco เทานั้น หรือสรางแบบจําลองที่สามารถ
พยากรณความลมเหลวทางการเงินของธุรกิจเฉพาะธุรกิจ 
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