ความสั มพันธ์ ของอันดับความน่ าเชื่อถือกับโอกาสประสบภาวะตกต่าทางการเงิน
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
A Simple Approach to the Relation Between Credit Ratings and Probabilities of Bankruptcy:
Evidence from Thailand

นำเสนอโดย

ณัฐวุฒิ คูวฒ
ั นเธียรชัย
1

http://www.bus.ku.ac.th

ที่มาและความสาคัญของปัญหา

“เนื่ องจากกองจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชี พซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่ผ้ ูวิจัยปฏิบัติงานอยู่ในปั จจุบัน มีความ
ต้ องการเครื่ องมือสาหรั บใช้ ในการประเมินผลความน่ าเชื่อถือของบริ ษทั จดทะเบียนที่ทาคิดค้ นขึ้นมาเฉพาะและใช้ ภายใน
หน่ ว ยงาน เพื่อ ให้ ผ้ ู ป ฏิ บั ติ ง านน าไปใช้ เ กณฑ์ ภ ายในส าหรั บ ติ ด ตามการลงทุ น ของผู้ จั ด การกองทุ น ในการคั ด เลื อ ก
หลักทรั พย์ ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งในประเมินผลการลงทุนของบริ ษทั จัดการกองทุนที่บริ หารเงินลงทุนให้ กบั กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งจดทะเบียนแล้ ว หลังจากนั้นโครงงานเล็กๆ ที่ต้องการเสาะหาตัวแบบจาลองที่ง่ายแต่
เพียงพอ (Parsimonious) ในการพยากรณ์ โอกาสที่บริ ษทั จดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยจะประสบ
ปัญหาทางการเงิน เพือ่ ทีส่ ุ ดท้ ายแล้ วจะนามาจัดอันดับความน่ าลงทุนของแต่ ละกิจการเป็ นการภายในองค์ กรจึงเกิดขึน้ ”
สิ ทธิพล สมชม (2557)
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จากวิกฤตการณ์ ทางการเงินทีเ่ กิดขึน้ ทั้งในประเทศและต่ างประเทศจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นักวิจัยหลายท่ าน
ได้ พยายามคิดค้ นหาตัวแบบพยากรณ์ ความล้ มเหลวของกิจการที่สามารถประเมินสถานการณ์ หรือคาดคะเนถึงสาเหตุที่ทา
ให้ การดาเนินกิจการของบริ ษัทล้ มเหลวหรื อกิจการถูกเพิกถอนการดาเนินงาน ทั้งจากปั ญหาด้ านฐานะทางการเงินหรื อ
ปัญหาจากการดาเนินงานที่ขาดประสิ ทธิภาพ และจากอดีตจนถึงปัจจุบันความต้ องการในการคาดการณ์ ความเป็ นไปได้ ที่
บริษทั ทีล่ งทุนจะประสบปัญหาทางการเงินของผู้ลงทุนยิง่ มากขึน้ ซึ่งไม่ ได้ จากัดอยู่เฉพาะสถาบันการเงินหรือนักวิเคราะห์
การลงทุนของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนเท่ านั้น นักลงทุนรายย่ อยต่ างให้ ความสนใจและมีความต้ องการที่จะ
ทราบความเป็ นไปได้ ทบี่ ริษทั ทีเ่ ลือกลงทุนเหล่ านั้นจะดารงอยู่ในธุรกิจได้ ต่อไปหรือกาลังประสบปัญหาทางการเงินจนต้ อง
เข้ าสู่ กระบวนการล้ มละลาย โดยเครื่องมือที่ใช้ ในการคาดการณ์ ความเป็ นไปได้ ในการล้ มละลาย (Bankruptcy Model)
ส่ วนใหญ่ จะถูกพัฒนามาจากกลุ่มตัวอย่ างและสภาพแวดล้ อมของต่ างประเทศ ซึ่งย่ อมมีปัจจัยที่จะส่ งมีผลต่ อการวิเคราะห์
และคาดการณ์ ที่แตกต่ างกัน การนาเครื่ องมือหรื อแบบจาลองที่ถูกพัฒนาจากนักวิจัยต่ างประเทศมาใช้ ในประเทศไทย
อาจจะยังไม่ เหมาะสม
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Altman’s Z-Score Model
ตัวแบบจาลอง Bankruptcy Model ที่ได้ รับความนิยมมากที่สุด คือ ผลงานวิจัยของนักวิจัยชาวอเมริ กัน
Edward Altman เรื่อง Altman’s Z-Score Model ที่ได้ ถูกพัฒนาขึน้ เป็ นครั้งแรกในปี 1968 วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย คือ
ศึกษาลักษณะเฉพาะของบริษัทที่ล้มเหลว (Failure) เพือ่ ระบุและวัดค่ าตัวแปรอัตราส่ วนทางการเงิน (Financial Ratio) ที่
สามารถเป็ นตัวชี้วดั หรือมีความสมารถในการคาดการณ์ ความเป็ นไปได้ ทบี่ ริษทั จะถูกฟ้ องล้ มละลาย
ตัวแบบจาลองของ Altman (1968) พัฒนามาจากวิธีการวิเคราะห์ จาแนกประเภท (Multivariate Discriminant
Analysis) ซึ่งเป็ นวิธีเทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลในทางสถิติ โดยจะทาการเลือกชุ ดของตัวแปรหรืออัตราส่ วนทางการเงินที่
สามารถจาแนกความแตกต่ างระหว่ างบริษัทที่ล้มละลายกับบริษัทที่ไม่ ล้มละลายที่ดีที่สุด และผลที่ได้ ก็ คือ สมการจาแนก
ประเภท (Discriminant Function) ซึ่งสามารถนาไปใช้ ได้ โดยการแทนค่ าอัตราส่ วนทางการเงินของบริษัทนั้นๆ และรวม
ผลเป็ นคะแนนจาแนกประเภท (Discriminant Score) ถ้ าคะแนนที่คานวณได้ ต่ากว่ าจุดที่กาหนดเอาไว้ (Critical Cutoff
Point) จะสรุปว่ ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างสู งทีบ่ ริษทั จะล้ มละลาย
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Altman’s Z-Score Model
นักวิจัยชาวอเมริกนั Edward Altman ผู้ที่ได้ รับการยกย่ องว่ าเป็ น The Dean of Insolvency Predictors
Model ได้ พฒ
ั นา bankruptcy model ขึน้ เป็ นครั้งแรกในปี 1968
กลุ่มตัวอย่ างสาหรับงานวิจัยของ Altman จะแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ บริษัทที่ถูกฟ้ องล้ มละลาย (Bankruptcy
Firm) และบริษัทที่ไม่ มีปัญหา (Healthy or Non-Bankruptcy Firm) กลุ่มละ 33 บริษัท บริษัทในกลุ่มตัวอย่ างแรกเป็ น
บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacture Firm) โดยเก็บข้ อมูลในช่ วงปี 1946-1965 และใช้ ข้อมูลช่ วงเวลาก่ อน
หน้ าการล้ มละลาย 1 ปี (t) ในการคานวณหาสมการจาแนกประเภทเพื่อใช้ ทดสอบและคาดการณ์ เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นใน
ช่ วงเวลาถัดมา (T+1) สาหรับตัวแปรที่ใช้ ในงานวิจัย Altman ได้ เลือกอัตราส่ วนทางการเงินที่มีศักยภาพในการคาดการณ์
ทั้งสิ้น 22 ตัว จากกลุ่มอัตราส่ วนทางการเงินทั้ง 5 ประเภท มาสร้ างแบบจาลองพยากรณ์ ภาวะล้ มละลายของบริษัท อย่ างไร
ก็ดอี ตั ราส่ วนทางการเงินนีไ้ ม่ ได้ ถูกเลือกจากการใช้ ทฤษฎีการล้ มละลายเป็ นพืน้ ฐาน แต่ เลือกใช้ จากความนิยมและความเชื่อ
การสร้ างแบบจาลองด้ วยเทคนิค Multiple Discriminant Analysis เพือ่ สร้ าง Linear Combination of Variables แยก
ระหว่ างบริษทั ทีอ่ ยู่ในภาวะล้ มละลายและไม่ อยู่ในภาวะล้ มละลาย
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หลั ง จากได้ ท ดสอบหลายๆ ครั้ ง พบว่ า สมการเส้ นตรงที่ ดี ที่ สุ ด ในการแยกระหว่ า งบริ ษั ท ที่ อ ยู่ ภ าวะ
ล้ มละลาย 33 บริษทั และไม่ อยู่ในภาวะล้ มละลาย 33 บริษัท คือ
Z-Score = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5
โดยที่
X1 = อัตราส่ วนระหว่ างเงินทุนหมุนเวียนและสิ นทรัพย์ รวม
X2 = อัตราส่ วนระหว่ างกาไรสะสมและสิ นทรัพย์ รวม
X3 = อัตราส่ วนระหว่ างรายได้ ก่อนหักดอกเบีย้ และภาษีและสิ นทรัพย์ รวม
X4 = อัตราส่ วนระหว่ างของเจ้ าของประเมินตามราคาตลาดและหนีส้ ิ นรวมประเมินตามมูลค่ าบัญชี
X5 = อัตราส่ วนระหว่ างยอดขายและสิ นทรัพย์ รวม
เกณฑ์ ค่าวิกฤติ
Z-Score > 2.675
พยากรณ์ ว่าบริษัทจะไม่ ประสบภาวะล้ มละลาย
Z-Score < 2.675
พยากรณ์ ว่าบริษัทจะประสบภาวะล้ มละลาย
หรือ
Z-Score > 2.99
จัดว่ าตกอยู่ในโซนทีบ่ ริษทั ไม่ ประสบภาวะล้ มละลาย
Z-Score < 1.18
จัดว่ าตกอยู่ในโซนทีบ่ ริษทั ประสบภาวะล้ มละลาย
1.18 < Z-Score <2.99 จัดเป็ นโซนสี เทา “Gray Zone”มีโอกาสทีจ่ ะมีความผิด
พลาดเกิดขึน้ จากการพยากรณ์
ข้ อสั งเกต ถ้ าค่ า Z-Score ต่าเท่ าไร โอกาสทีล่ ้ มละลายมาขึน้ เท่ านั้น
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จากการทดสอบสมการเส้ นตรงข้ างต้ น พบว่ ามีความถูกต้ องในการคาดการณ์ หรื อจาแนกบริ ษัทล้ มละลาย
และไม่ ล้มละลายทีร่ ะยะเวลาก่ อนการล้ มละลาย 1 ปี สู งมากถึง 95% โดยมีความผิดพลาดประเภทที่ 1 (Type I Error) 6%
และความผิดพลาดประเภทที่ 2 (Type II Error) 3% สาหรับระยะเวลาล่ วงหน้ า 2-5 ปี พบว่ าการทดสอบในสมการข้ างต้ น
นั้นจะมีความถูกต้ องลดลง แต่ อย่ างไรก็ตามการวิจัยโดยใช้ วธิ ีการวิเคราะห์ จาแนกประเภทนีย้ งั คงมีข้อจากัดหลายประการ
ทาให้ สมการจาแนกประเภททีไ่ ด้ อาจไม่ ใช่ สมการทีเ่ หมาะสมทีส่ ุ ด
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วิธีการเก็บข้ อมูลเพือ่ ทดสอบพลังของ Altman’s Z-Score Model
แหล่ งข้ อมูลและการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ ทาการเก็บข้ อมูลจากงบการเงินของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2550 ถึงปี 2555 และข้ อมูลรายชื่ อบริ ษัทจดทะเบียนที่เข้ าข่ ายอาจถูกเพิกถอน
และถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ผ่ านทาง www.set.or.th กับ www.setsmart.or.th
ประชากร ได้ แ ก่ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ ทขี่ นึ้ เครื่องหมาย SP (Suspension) หรือ NP (Notice Pending) บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อเข้ าข่ ายอาจถูกเพิกถอน
และบริษทั ทีถ่ ูกเพิกถอนอยู่ในกระบวนการล้ มละลายหรือฟื้ นฟูกจิ การ
กลุ่มตัวอย่ างทีเ่ ลือกมาวิเคราะห์ จะมาจาก 4 กลุ่ม กลุ่มละ 24 บริษัท ได้ แก่
- กลุ่มตัวอย่ างแรกเลือกบริษทั ทีอ่ ยู่ในลาดับ 1-100 (เรียงลาดับตาม Market capitalization)
- กลุ่มทีส่ องเลือกบริษทั ทีอ่ ยู่ในลาดับ 101-300 (เรียงลาดับตาม Market capitalization)
- กลุ่มทีส่ ามเลือกบริษทั ทีอ่ ยู่ในลาดับที่ 301 ขึน้ ไป (เรียงลาดับตาม Market capitalization)
- กลุ่มที่สี่เลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่ขนึ้ เครื่องหมาย SP (Suspension) หรือ NP (Notice Pending) บริษัท
จดทะเบี ยนที่มีรายชื่ อ เข้ า ข่ า ยอาจถู ก เพิก ถอน และบริ ษัท ที่ถู ก เพิก ถอนจากตลาดอยู่ ในกระบวนการ
ล้ มละลายหรือฟื้ นฟูกจิ การ
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วิธีการเก็บข้ อมูลเพือ่ ทดสอบพลังของ Altman’s Z-Score Model
ในงานวิจัยนีจ้ ะใช้ กลุ่มตัวอย่ างแบบชั้นภูมิ ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2550 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2555 โดยเก็บข้ อมูล
จากกลุ่มตัวอย่ างทั้งหมด 4 กลุ่ม จานวน 384 ข้ อมูลต่ อปี รวมทั้งหมด 1,920 ข้ อมูล
2551
2552
2553
2554
2555

สรุปแยกแต่ ละปี
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา

จานวนค่ าสั งเกต
384
384
384
384
384

376
8
368
16
364
20
292
92
288
96

หมายเหตุ: กลุ่มบริษทั ทีป่ ระสบปัญหา คือ บริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มที่ 4 ของกลุ่มตัวอย่ างแบบชั้นภูมิ
9
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ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การทดสอบความแม่ นยาตัวแบบจาลอง Z-Score Model ของ Altman (1968)
Z-Score = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5
ผลจากการพยากรณ์ (เกณฑ์ )
ไม่ ประสบปัญหา
ประสบปัญหา

สถานภาพจริงรวม

กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา

724

42.89%

964

57.11%

1,688

100%

กลุ่มที่ 2 บริษัทที่ประสบปัญหา

212

91.38%

20

8.62%

232

100%

สถานภาพจริง
รวม

ตัวแบบจาลองสามารถพยากรณ์ ข้อมูลได้ ถูกต้ องอยู่ในเกณฑ์ ของกลุ่มที่ 1 จานวน 724 ข้ อมูล คิดเป็ นร้ อยละ
42.89 ปรากฏเป็ น Type II Error ร้ อยละ 57.11 และตัวแบบสามารถพยากรณ์ ข้อมูลได้ ถูกต้ องอยู่ในเกณฑ์ กลุ่มที่ 2 จานวน
เพียง 20 ข้ อมูล คิดเป็ นร้ อยละ 8.62 ปรากฏเป็ น Type I Error ถึงร้ อยละ 91.38

10

http://www.bus.ku.ac.th

ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ผลจากการพยากรณ์ โดยใช้ ตัวแบบจาลองย้ อนหลังตั้งแต่ ปี 2551 ถึง 2555 ดังนี้
สถานภาพจริง
2551
2552
2553
2554
2555

กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัทที่ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา

ผลจากการพยากรณ์ (เกณฑ์ )
สถานภาพจริงรวม
ไม่ ประสบปัญหา ประสบปัญหา
182 48.40% 194 51.60% 376 100%
8
100%
0
0%
8
100%
177 48.10% 191 51.90% 368 100%
16
100%
0
0%
16
100%
169 46.43% 195 53.57% 364 100%
19 95.00% 19
5.00%
20
100%
104 35.62% 188 64.38% 292 100%
80 86.96% 12 13.04% 92
100%
196 31.94% 92 68.06% 288 100%
89 92.71%
7
7.29%
96
100%
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ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ผลจากการพยากรณ์ โดยใช้ ตัวแบบจาลองย้ อนหลังตั้งแต่ ปี 2551 ถึง 2555 ดังนี้
ผลการพยากรณ์ จาก Z-Score Model
ปี
ถูก
ผิด
รวม
38.75%
61.25%
2551
47.70%
52.60%
2552
46.09%
53.91%
2553
44.27%
55.73%
2554
30.21%
69.79%
2555
25.78%
74.22%
- ผลการพยากรณ์ พฒ
ั นาขึน้ ในแต่ ละปี แต่ ในภาพรวมยังมีความถูกต้ องน้ อยกว่ า 50%
- มีความผิดพลาดจากการพยากรณ์ สถานะทางการเงินของบริษทั ทีไ่ ม่ ประสบปัญหาค่ อนข้ างสู ง (Type II error)
- ค่ าสั มประสิ ทธิ์และจุด Cut Off ที่กาหนดโดยแบบจาลอง (ซึ่งพัฒนามาจากปัจจัยและสภาพแวดล้ อมอืน่ ที่อาจจะมี
ความแตกต่ างจากสภาพแวดล้ อมทีเ่ กิดขึน้ จริงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย) ไม่ เหมาะสม
กับสภาพของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย จึงไม่ เหมาะที่จะนามาเป็ นต้ นแบบในการจัดอันดับความ น่ าเชื่อถือ
ในประเทศไทยได้
12
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วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
ศึกษาหาเครื่องมือหรือแบบจาลองทีใ่ ช้ ในพยากรณ์ โอกาสในการล้ มละลายหรือประสบปัญหาทางการเงินของ
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ และกาหนดค่ าตัวแปรที่มีความเหมาะสมและสามารถใช้ เป็ นตัวชี้วัด
หรือนาไปพยากรณ์ ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพมากกว่ าตัวแบบของ Altman
นาผลหรื อค่ าสาคัญที่ได้ จากการศึ ก ษาเครื่ องมือหรื อแบบจาลองมาจั ดอันดับความน่ าเชื่ อถือ แล้ วนาไป
เปรียบเทียบกับอันดับความน่ าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับว่ ามีความแตกต่ างหรือสอดคล้ องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
มากหรือน้ อยแค่ ไหนและมีนัยสาคัญหรือไม่
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วิวฒ
ั นาการของ Bankruptcy Model
การศึกษาตามช่ วงเวลา สามารถแบ่ งออกเป็ น 6 วิธี ดังนี้

1. การใช้ ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งในการจาแนก (Univariate Statistic Model)
เป็ นวิธี ที่ใช้ ต รวจสอบความสั มพัน ธ์ ร ะหว่ า งอัตราส่ วนทางการเงินใดอัต ราส่ วนหนึ่ ง กับการล้ มละลาย
การศึกษาที่ได้ รับการยอมรับมากที่สุดในช่ วงนี้ คือผลงานวิจัยของ William Beaver (1966) ซึ่งได้ ทาการศึกษาอัตราส่ วน
ทางการเงินทั้งหมด 29 อัตราส่ วน ที่อยู่ในช่ วงเวลาก่ อนหน้ าการล้ มละลาย 5 ปี ของกลุ่มตัวอย่ างที่แบ่ งออกเป็ นบริ ษัท 2
กลุ่ม ได้ แก่ บริษทั ทีล่ ้ มละลายและไม่ ล้มละลาย โดยมีวตั ถุประสงค์ ของการวิจัยนี้ คือ
- เพือ่ ระบุอตั ราส่ วนทางการเงินทีส่ ามารถแยกความแตกต่ างของบริษทั ทั้งสองกลุ่มได้ มากทีส่ ุ ด
- เพือ่ ระบุว่าอัตราส่ วนทางการเงินของบริษทั ทั้ง 2 กลุ่ม จะมีความแตกต่ างกันก่ อนหน้ าทีจ่ ะล้ มละลายกีป่ ี
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วิวฒ
ั นาการของ Bankruptcy Model
การศึกษาตามช่ วงเวลา สามารถแบ่ งออกเป็ น 6 วิธี ดังนี้

1. การใช้ ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งในการจาแนก (Univariate Statistic Model) (ต่ อ)
ได้ แก่

ผลงานวิจัยของ William Beaver (1966) สรุ ปว่ าอัตราส่ วนที่สามารถแยกความแตกต่ างได้ ดีที่สุดจากการศึกษา
1.1 อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิก่อนค่ าเสื่ อมราคา มูลค่ าเสื่ อมสิ้นและรายการตัดบัญชีต่อหนีส้ ิ นรวม
1.2 อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิต่อสิ นทรัพย์ รวม
1.3 อัตราส่ วนหนีส้ ิ นรวมต่ อสิ นทรัพย์ รวม
1.4 อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนสุ ทธิต่อสิ นทรัพย์ รวม
1.5 อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ หมุนเวียนต่ อหนีส้ ิ นหมุนเวียน
1.6 อัตราส่ วนเงินสด และ หลักทรั พย์ ในความต้ องการของตลาด ต่ อ ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานก่ อน
หักค่ าเสื่ อมราคา มูลค่ าเสื่ อมสิ้น และรายการตัดบัญชี

Beaver การนาวิธีนีม้ าพัฒนาตัวแบบที่ใช้ ความคาดการณ์ บริษัทที่ล้มละลายนั้นมีข้อจากัด คือ เนื่องจากการ
คาดการณ์ ว่ า บริ ษั ท ใดจะล้ ม ละลายตามตั ว แบบนี้ จ ะพิ จ ารณาจากอั ต ราส่ วนใดอั ต ราส่ วนหนึ่ ง ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง
ความสั มพันธ์ กนั ระหว่ างตัวแปรตัวอืน่ ๆ หรือการรวมตัวแปรไว้ ด้วยกันที่อาจมีผลต่ อความสามารถในการคาดการณ์
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วิวฒ
ั นาการของ Bankruptcy Model
การศึกษาตามช่ วงเวลา สามารถแบ่ งออกเป็ น 6 วิธี ดังนี้

2. การวิเคราะห์ จาแนกประเภทหลายตัวแปร (Multivariate Discriminant Analysis: MDA)
ในช่ วงกลางปี 1960-1970 นักวิจัยได้ เริ่มหันไปมาศึกษาด้ วยวิธีการวิเคราะห์ จาแนกประเภท (Multivariate
Discriminant Analysis) ซึ่งเป็ นวิธีเทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลในทางสถิติ โดยจะทาการเลือกชุดของตัวแปรหรืออัตราส่ วน
ทางการเงินที่สามารถจาแนกความแตกต่ างระหว่ างบริ ษัทที่ล้มละลายกับบริ ษัทที่ไม่ ล้มละลายที่ดีที่สุด และผลที่ได้ ก็ คือ
สมการจาแนกประเภท (Discriminant Function) ซึ่งสามารถนาไปใช้ ได้ โดยการแทนค่ าอัตราส่ วนทางการเงินของบริษัท
นั้นๆ และรวมผลเป็ นคะแนนจาแนกประเภท (Discriminant Score) ถ้ าคะแนนที่คานวณได้ ต่ากว่ าจุดที่กาหนดเอาไว้
(Critical Cutoff Point) จะสรุปว่ ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างสู งทีบ่ ริษทั จะล้ มละลาย
งานวิจัยที่ได้ รับความนิยมมากที่สุด คือ ผลงานวิจัยของนักวิจัยชาวอเมริ กัน Edward Altman เรื่ อง
Altman’s Z-Score Model ที่ได้ ถูกพัฒนาขึน้ เป็ นครั้งแรกในปี 1968 วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย คือ ศึกษาลักษณะเฉพาะ
ของบริษัทที่ล้มเหลว (Failure) เพือ่ ระบุและวัดค่ าตัวแปรอัตราส่ วนทางการเงิน (Financial Ratio) ที่สามารถเป็ นตัวชี้วัด
หรือมีความสมารถในการคาดการณ์ ความเป็ นไปได้ ทบี่ ริษทั จะถูกฟ้ องล้ มละลาย
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วิวฒ
ั นาการของ Bankruptcy Model
การศึกษาตามช่ วงเวลา สามารถแบ่ งออกเป็ น 6 วิธี ดังนี้

3. การวิเคราะห์ การถดถอย (Regression Analysis)
วิธีการทางสถิติที่มีลักษณะคล้ ายกับวิธีวิเคราะห์ จาแนกประเภท การวิจัยที่มีชื่อเสี ยงจากการใช้ วิธีนี้ คือ
งานวิจัยของ Edminster (1972) โดยมีวัตถุประสงค์ ในการวิจัย คือ การพัฒนาและการทดสอบวิธีการวิเคราะห์ อัตราส่ วน
ทางการเงินเพื่อใช้ ในการคาดการณ์ ความล้ มเหลวของธุ รกิจขนาดเล็ก Edminster เลือกใช้ ตัวแปร 19 ตัว และเลือกใช้ วิธี
Zero-One Stepwise Regression ในการทดสอบ ลักษณะเด่ นของงานวิจัยนี้ คือ ไม่ ได้ ใช้ จุดหรือกาหนดคะแนนขึน้ มาเพือ่
ทาการตัดสิ น (Cut-Off Point) แต่ ทาโดยการแปลงตัวแปรให้ อยู่ในรู ปของ 0 และ 1 เท่ านั้น เช่ น อัตราส่ วนกระแสเงินทุน
ประจาปี ต่ อหนีส้ ิ นหมุนเวียน (Annual Funds Flow/Current Liabilities) มีค่าน้ อยกว่ า 0.05 ตัวแปรนีจ้ ะถูกกาหนดใช้
แทนในตัวแบบหรือสมการเท่ ากับ 1 ในแต่ ถ้าอัตราส่ วนนีม้ ีค่าน้ อยกว่ า 0.05 จะถูกแทนค่ าเท่ ากับ 0 ซึ่งการจาแนกประเภท
ตามงานวิจัยนีใ้ ห้ ความถูกต้ องโดยรวมสู งถึง 90%
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วิวฒ
ั นาการของ Bankruptcy Model
การศึกษาตามช่ วงเวลา สามารถแบ่ งออกเป็ น 6 วิธี ดังนี้

4. การวิเคราะห์ ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis)
ซึ่ งเป็ นวิธีการพัฒนาตัวแบบในช่ วงปี 1980-1990 แทนการใช้ วิธีการวิเคราะห์ จาแนกประเภท ซึ่ งสามารถ
แก้ ปัญหาหรื อข้ อจากัดของวิธีการวิเคราะห์ จาแนกประเภทได้ หลายประการ เช่ น ข้ อมูลที่นามาใช้ ในการคานวณตามวิธี
Logit ไม่ จาเป็ นต้ องมีคุณสมบัติตามเทคนิคทางสถิติ เช่ น การกระจายตัวแบบปกติ และค่ าที่ได้ จากการวิเคราะห์ ด้วยวิธีนี้
คือ ค่ าความน่ าจะเป็ น ซึ่งทาให้ ง่ายต่ อการอธิบายมากกว่ าการใช้ ตวั เลขหรือคะแนนเป็ นตัวกาหนดจุดในการตัดสิ นใจ
การพัฒนา Logit Model มีข้ันตอนที่คล้ ายกับวิธีการวิเคราะห์ จาแนกประเภท คือ เริ่ มคานวณจากตัวแปร
จานวนมาก จากนั้นจึงลดจานวนตัวแปรลง ให้ เหลือแต่ ตัวแปรที่สามารถจาแนกประเภทกลุ่มบริ ษัทที่ล้มละลายกับไม่
ล้ มละลายได้ ดีที่สุด ซึ่ งจะได้ สมการที่มีความสั มพันธ์ กัน โดยงานวิจัยที่ใช้ วิธีการนี้ศึกษา ได้ แก่ งานวิจัยของ James A.
Ohlson (1980)
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วิวฒ
ั นาการของ Bankruptcy Model
การศึกษาตามช่ วงเวลา สามารถแบ่ งออกเป็ น 6 วิธี ดังนี้

4. การวิเคราะห์ ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis)
งานวิจัยของ James A. Ohlson (1980) โดยสมการสาหรับการคาดการณ์ การล้ มละลายล่ วงหน้ า 1 ปี ได้ แก่
y = – 1.32 – 0.407(SIZE) + 6.03(TLTA) – 1.43(WCTA) + 0.0757(CLCA) – 2.31(NITA) – 1.83(FUTL)
+ 0.825(INTWO) – 1.72(OENEG) – 0.521(CHIN)
โดยที่
SIZE = Log ของอัตราส่ วนสิ นทรัพย์ รวมต่ อ GNP Implicit Price Deflator Index
TLTA = อัตราส่ วนหนีส้ ิ นรวมต่ อสิ นทรัพย์ รวม
WCTA = อัตราส่ วนของสิ นทรัพย์ หมุนเวียนหักหนีส้ ิ นหมุนเวียนต่ อหนีส้ ิ นรวม
CLCA = อัตราส่ วนหนีส้ ิ นหมุนเวียนต่ อสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
NITA = อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิต่อสิ นทรัพย์ รวม
FUTL = อัตราส่ วนเงินทุน (เงินทันหมุนเวียน) จากการดาเนินงานต่ อสิ นทรัพย์ รวม
INTWO = แทนค่ าตัวแปรด้ วย 1 ถ้ ากาไรสุ ทธิ 2 ปี ล่ าสุ ดมีค่าติดลบ นอกจากนั้นให้ แทนค่ าตัวแปรด้ วย 0
OENEG = แทนค่ าตัวแปรด้ วย 1 ถ้ าหนีส้ ิ นรวมมากกว่ าสิ นทรัพย์ รวม นอกจากนั้นให้ แทนค่ าตัวแปรด้ วย 0
CHIN = ค่ าอัตราส่ วนของกาไรสุ ทธิเวลาปัจจุบันหักกาไรสุ ทธิย้อนหลัง 1 ปี ต่ อ ค่ าสั มบูรณ์ ของกาไรสุ ทธิ
เวลาปัจจุบันบวกค่ าสั มบูรณ์ ของกาไรสุ ทธิย้อนหลัง 1 ปี
(Net Income t – Net Income t-1)/INet income t + Net income t-1I
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วิวฒ
ั นาการของ Bankruptcy Model
การศึกษาตามช่ วงเวลา สามารถแบ่ งออกเป็ น 6 วิธี ดังนี้

4. การวิเคราะห์ ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis)
งานวิจัยนี้ได้ เลือกกลุ่มตัวอย่ างจากบริ ษัทที่ล้มละลาย 105 บริ ษัท และที่ไม่ ล้มละลาย 2,058 บริ ษัท พบว่ า
ความน่ าจะเป็ นที่บริษัทจาล้ มละลายเท่ ากับ 3.8 เป็ นจุดตัดสิ นใจ (Cut-Off Point) พบว่ าบริษทั ล้ มละลายทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่ าง
มีความถูกต้ อง 87.6% และบริษทั ทีไ่ ม่ ล้มละลายทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่ างทีความถูกต้ อง 82.6%
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วิวฒ
ั นาการของ Bankruptcy Model
การศึกษาตามช่ วงเวลา สามารถแบ่ งออกเป็ น 6 วิธี ดังนี้

5. การวิเคราะห์ แบบโปรบิท (Probit Analysis)
ในปี 1984 เป็ นวิธีการทางสถิติอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ ในการศึกษาเรื่องนี้ ซึ่งเป็ นวิธีที่มีลักษณะคล้ ายกับวิธีวิเคราะห์
จาแนกประเภท แต่ ใช้ ในกรณีที่ตัวแปรตามเป็ นข้ อมูลที่มีลักษณะไม่ ต่อเนื่อง สาหรั บงานวิจัยที่ใช้ วิธีนี้ที่มีชื่อเสี ยงได้ แก่
งานวิจัยของ Zmijewski (1984) โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาและวิเคราะห์ หาอัตราส่ วนทางการเงินที่สามารถนาไปใช้ ใน
การคาดการณ์ ความล้ มเหลวของบริษัทได้
“Zmijewski Model” เป็ นแบบจาลองที่แพร่ หลาย เนื่องจากให้ ค่าความถูกต้ องสู งถึง 98% โดย Zmijewski
ได้ เลือกอัตราส่ วนทางการเงินในการทาการศึกษามา 3 อัตราส่ วน แต่ ละอัตราส่ วนอยู่ในกลุ่มที่แตกต่ างกัน (Profitability
Ratio Financial Ratio และ Liquidity Ratio) และใช้ ข้อมูลระยะเวลาตั้งแต่ ปี 1972 – 1978 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ทั้งหมด 840 บริษัท ซึ่งแบ่ งเป็ นบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน 40 บริษัท กับบริษัทที่ไม่ ประสบปัญหาทางการเงิน 800
บริ ษัท มาทาการวิเคราะห์ หาค่ าทางสถิติที่เรี ยกว่ าการวิเคราะห์ สหสั มพันธ์ (Correlation) เพื่อหาความสั มพันธ์ ระหว่ าง
ลักษณะของอัตราส่ วนทางการเงินและหาค่ าสั มประสิ ทธิ์ทมี่ ผี ลต่ อสมการ ได้ สมการตัวแบบดังนี้
Unweighted Original X = 1.8138A (-4.336 - 4.513 X1 + 5.679 X2 + 0.004 X3)
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วิวฒ
ั นาการของ Bankruptcy Model
การศึกษาตามช่ วงเวลา สามารถแบ่ งออกเป็ น 6 วิธี ดังนี้

5. การวิเคราะห์ แบบโปรบิท (Probit Analysis)
ต่ อมา Zmijewski ได้ ทาการปรับปรุ งแบบจาลองโดยการถัวเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก (Weighted Original) จานวน
ประชากรที่ศึกษาคือบริษัททีป่ ระสบภาวะทางการเงินและบริษัททีไ่ ม่ ประสบปัญหาทางการเงิน (40:800) ได้ สมการดังนี้
Weighted OriginalX = 1.8138A (-4.803 - 3.599 X1 + 5.406 X2 + 0.100 X3)
โดยที่
X1 = อัตราส่ วนผลตอบแทนต่ อสิ นทรัพย์ รวม
X2= อัตราส่ วนหนีส้ ิ นรวมต่ อสิ นทรัพย์ รวม
X3= อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน
A= Probit Adjustment เป็ นการคานวณค่ าทางสถิตติ ามสู ตร
การแปลผลโดยนาค่ าทีค่ านวณได้ มาเปรียบเทียบและให้ ความหมาย ดังนี้
Probability Bankruptcy > 0.5 = Bankrupt
Probability Bankruptcy < 0.5 = Non Bankrupt
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วิวฒ
ั นาการของ Bankruptcy Model
การศึกษาตามช่ วงเวลา สามารถแบ่ งออกเป็ น 6 วิธี ดังนี้

6. การวิเคราะห์ แบบโครงข่ ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN)
ด้ วยข้ อจากัดต่ างๆ ทาให้ นักวิจัยทางการเงิน พยายามหาวิธีการพัฒนาตัวแบบใหม่ ๆ ที่ช่วยปรับปรุ งหรือขจัด
ปัญหาหรือข้ อจากัดเพือ่ ให้ ตัวแบบที่ได้ น้ันสามารถใช้ ประโยชน์ ได้ อย่ างน่ าเชื่อถือแนวทางหรือวิธีที่กาลังได้ รับความนิยม
มากในช่ วงปี 1990 ถึงปัจจุบัน คือ การพัฒนา Bankruptcy Model โดยใช้ Neural Network หรือ Artificial Neural
Network (ANN) ซึ่งแนวคิดนีอ้ ยู่บนพืน้ ฐานที่ว่า ANN สามารถจัดการข้ อมูลได้ ในหลายๆ ทิศทาง (Topologies) แสดง
ข้ อมูลในหลายรู ปแบบ เนื่องจาก Neurons จะเป็ นตัวเชื่อมต่ อในหลายทิศทาง และองค์ ประกอบต่ างๆ ในการประมวลผล
สามารถทาได้ ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้แนวคิด ANN ยังถูกพัฒนาขึน้ มาจาก Artificial Intelligence (AI) ซึ่งเป็ น
กระบวนการในการเลียนแบบการใช้ เหตุ ผล หรื อกระบวนการในการคิดของมนุ ษย์ โดยระบบคอมพิวเตอร์ ก่ อให้ เกิด
ความสามารถในการบริหารจัดการ ประมวลผลได้ จานวนมาก และความสามารถในการจดจาและนามาใช้ จากประสบการณ์
ตัวอย่ างงานวิจัยในเรื่องนี้ ได้ แก่ งานวิจัยของ Zhang et al. (1999) และ Nasir et al. (2000)
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ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ตารางเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์
เทคนิคการวิเคราะห์

ข้ อจากัด/ข้ อดี

มีข้อจากัดในการพยากรณ์ เนื่องจากเป็ นเทคนิคที่ใช้ ตรวจสอบความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรตาม
กับตัวแปรต้ น 1 ตัว เท่ านั้น ทาให้ ต้องทาการตรวจสอบอัตราส่ วนทางการเงินหลายครั้ ง ค่ าที่ได้
จากการพยากรณ์ กจ็ ะมีหลายค่ า ซึ่งอาจจะทาให้ ยุ่งยากต่ อการนาไปใช้ งาน
Multivariate Discriminant Analysis: MDA)* การวิเคราะห์ ด้วยวิธีนี้ ใช้ เพือ่ แยกจาแนกประเภทของข้ อมูลที่มีความแตกต่ างกันตั้งแต่ 2 ประเภทขึน้
ไป โดยเทคนิคนี้มีความซับซ้ อนระดับกลาง สามารถคานวณหาค่ าสาคัญและค่ าจาแนกข้ อมูลเพื่อใช้
ในการจาแนกข้ อมูลต่ อไปได้ อีกทั้งยังมีโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ช่วยในการคานวณหาตัวแบบที่เหมาะ
สามารถนาเอาไปใช้ ได้ และง่ ายต่ อการทาความเข้ าใจ
แม้ ว่าจะเป็ นสมการเชิงเส้ น และมีความซับซ้ อนในระดับกลาง แต่ กไ็ ม่ ค่อยได้ รับความนิยมในการ
Regression Analysis
นาไปใช้ ในการหาตัวแบบจาลอง เนื่องจากเป็ นการพยากรณ์ เชิ งเส้ นตรง ซึ่ งอาจจะยังไม่ ใช่ วิธีที่
เหมาะสมในการพยากรณ์ ข้อมูล
วิธีนี้ได้ รับการพัฒนาโดยการนาความน่ าจะเป็ นหรือการถ่ วงน้าหนักมาใช้ ร่วมกับสมการเชิ งเส้ น
Logistic Regression Analysis*
โดยผลทีไ่ ด้ จากการพยากรณ์ จะถูกคานวณให้ มีค่าอยู่ระหว่ างของ 0-1 ซึ่งตรงกับความต้ องการใน
การทาวิจัยชิ้นนี้และเนื่องจากวิธีนี้มีโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่จะช่ วยให้ คานวณหาค่ าสาคัญและตัว
Probit Analysis
แบบจาลองทีเ่ หมาะได้ สามารถนาเอาไปใช้ ได้ และง่ ายต่ อการทาความเข้ าใจ
การคานวณด้ วยวิธีนี้มีความซับซ้ อนมาก แม้ ว่าจะมีโปรแกรมสาเร็ จรู ปในการช่ วยคานวณ แต่ ก็
Artificial Neural Network: ANN
ต้ องเป็ นผู้ที่มีความชานาญและเข้ าใจวิธีการใช้ อีกทั้งยากต่ อความเข้ าใจและการนาไปใช้ ซึ่ ง
ข้ อจากัดทีส่ าคัญมาก

Univariate Statistic Model

24

http://www.bus.ku.ac.th

ระเบียบวิธีวจิ ัย
ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในงานวิจยั
ข้ อมูลงบการเงินของ (1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (2) บริษัทจดทะเบียนที่ขึน้
เครื่องหมาย SP (Suspension) (3) บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อเข้ าข่ ายอาจถูกเพิกถอนและ (4) บริษัทที่ถูกเพิกถอนอยู่ใน
กระบวนการล้ มละลายหรือฟื้ นฟูกจิ การ (Under Rehabilitation) โดยมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมทีแ่ ตกต่ างกัน
ในแต่ ละปี จะเลือกกลุ่มตัวอย่ างมาวิเคราะห์ จานวน 96 บริ ษัท ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2550 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี
2555 เป็ นจานวนข้ อมูลทั้งหมด 1,920 ข้ อมูล

25

http://www.bus.ku.ac.th

ระเบียบวิธีวจิ ัย
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปรตาม
- ตัวแปรหุ่นทีแ่ สดงสถานะของบริษทั จดทะเบียน โดยกาหนดให้ บริษทั จดทะเบียนทีม่ รี ายชื่ออยู่ในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ไม่ ป ระสบปั ญ หาทางการเงิ น ) เท่ า กับ “0” และก าหนดให้ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ขึ้น
เครื่องหมาย SP (Suspension) หรือ NP (Notice Pending) บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อเข้ าข่ ายอาจถูกเพิกถอน โดย
จะต้ องเป็ นบริษัทที่มีมูลค่ าหนีส้ ิ น (Total Liability รวมมากกว่ าสิ นทรัพย์ รวม (Total Asset) และบริษัทที่ถูกเพิกถอน
อยู่ในกระบวนการล้ มละลายหรือฟื้ นฟูกจิ การ (ประสบปัญหาทางการเงิน) เท่ ากับ “1”
- ค่ า Z-Score หรือค่ าวิกฤติ และค่ าความน่ าจะเป็ นหรือโอกาสที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยจะ
ล้ มละลายหรือประสบปัญหาทางการเงิน โดยจะมีค่าตั้งแต่ 0 แต่ ไม่ เกิน 1 (0%-100%)
- ค่ าความน่ าจะเป็ นตามอันตรภาคกับอันดับความน่ าเชื่ อถือจากสถาบันการจัดอันดับ บริ ษัท ทริ สเรตติ้ง จากัด (Tris
Rating) โดยจะมีค่าตั้งแต่ 0 แต่ ไม่ เกิน 1 (0%-100%)
ตัวแปรต้ น
- ตัวเลขบ่ งชี้สถานะทางการเงินของบริษัท (โดยคัดเลือกมาจากการศึกษาทีผ่ ่ านมา) จานวนทั้งหมด 21 ตัว
- ค่ าความน่ าจะเป็ นหรือโอกาสที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยจะล้ มละลายหรือประสบปัญหา
ทางการเงินโดยจะมีค่าตั้งแต่ 0 แต่ ไม่ เกิน 1 (0%-100%)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ตัวแปร
PER
PBV
DVY
TOR
DST
IER
DER
DTR
BEP
ROA
ROE
FAT
TAT
NPM
CRR
QKR
X1*
X2*
X4*
AAL**
MKC

คาอธิบาย
อัตราส่ วนระหว่ างราคาหุ้นสามัญในตลาดและความสามารถในการหากาไรต่ อหุ้น
อัตราส่ วนระหว่ างราคาหุ้นสามัญในตลาดและมูลค่ าหุ้นสามัญทางบัญชีต่อหุ้น
อัตราส่ วนระหว่ างมูลค่ าเงินปันผลต่ อหุ้นและราคาหุ้นสามัญในตลาด
อัตราส่ วนระหว่ างยอดขายและสิ นค้ าคงเหลือ
อัตราส่ วนระหว่ างยอดเงินลูกหนีก้ ารค้ าและยอดขายเฉลีย่ ต่ อวัน
อัตราส่ วนระหว่ างรายได้ ก่อนหักดอกเบีย้ -ภาษีและการจ่ ายดอกเบีย้
อัตราส่ วนระหว่ างหนีส้ ิ นรวมและส่ วนของเจ้ าของรวม
อัตราส่ วนระหว่ างหนีส้ ิ นรวมและสิ นทรัพย์ รวม
อัตราส่ วนระหว่ างรายได้ ก่อนหักดอกเบีย้ ต่ อภาษีและสิ นทรัพย์ รวม
อัตราส่ วนระหว่ างรายได้ สุทธิและสิ นทรัพย์ รวม
อัตราส่ วนระหว่ างรายได้ สุทธิและส่ วนของเจ้ าของ
อัตราส่ วนระหว่ างยอดขายและสิ นทรัพย์ ถาวร
อัตราส่ วนระหว่ างยอดขายและสิ นทรัพย์ รวม
อัตราส่ วนระหว่ างกาไรสุ ทธิหลังหักภาษีและยอดขาย
อัตราส่ วนระหว่ างสิ นทรัพย์ หมุนเวียนและหนีส้ ิ นหมุนเวียน
อัตราส่ วนระหว่ างสิ นทรัพย์ หมุนเวียนระยะสั้นและหนีส้ ิ นหมุนเวียน
อัตราส่ วนระหว่ างเงินทุนหมุนเวียนและสิ นทรัพย์ รวม
อัตราส่ วนระหว่ างกาไรสะสมและสิ นทรัพย์ รวม
อัตราส่ วนระหว่ างส่ วนของเจ้ าของและหนีส้ ิ นรวม
สิ นทรัพย์ รวมหักหนีส้ ิ นรวม
มูลค่ ากิจการตามราคาตลาด

หมายเหตุ * ตัวแปรจากงานวิจัยของ Altman (1968), ** ตัวแปรจากงานวิจัยของ Ohlson (1980)
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งานวิจัยนีจ้ ะพัฒนาตัวแบบจาลอง Bankruptcy Model ขึน้ มาใหม่ ด้ วยวิธีการ 2 วิธี ได้ แก่
(1) วิธีการจาแนกประเภทด้ วยเทคนิค Multivariate Discriminant Analysis (MDA) ซึ่งเป็ นวิธีการเดียวกับตัวแบบ
จาลอง Z-Score Model ของ Altman แต่ แตกต่ างกันตรงที่ข้อมูลที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นข้ อมูลบริษัทที่อยู่ในประเทศ
ไทยเท่ านั้น
(2) วิธีการวิเคราะห์ การถดถอยแบบโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) (LR) ซึ่งเป็ นอีกวิธีที่ได้ รับความนิยม
สาหรับใช้ ในการศึกษาและเป็ นที่ยอมรับในวงกว้ าง ซึ่งทั้ง 2 วิธีนีจ้ ะต่ างกันตรงที่ข้อจากัดในด้ านคุณสมบัติทางสถิติ
และวิธีการคานวณ โดยในงานวิจัยนี้จะคานวณหาค่ าความน่ าจะเป็ น (Probability) หรื อโอกาสที่บริ ษัทจะประสบ
ปัญหาทางการเงินหรือเข้ าสู่ กระบวนล้ มละลาย และทาการทดสอบเพือ่ เปรียบเทียบดูความแม่ นยาของผลทีไ่ ด้ จากการ
คาดการณ์ ว่าให้ ผลที่แม่ นยามากน้ อยเพียงใด
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การวิเคราะห์ ด้วยวิธีการจาแนกประเภทด้ วยเทคนิค Multivariate Discriminant Analysis (MDA)
ตรวจสอบเงือ่ นไขและข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
1. ตัวแปรอิสระต้ องที่เป็ นตัวแปรเชิงปริมาณที่วัดข้ อมูลในระดับอันตรภาคชั้นหรือข้ อมูลอัตราส่ วน หรือถ้ าเป็ นตัวแปร
อิสระทีเ่ ป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพจะต้ องทาการปรับให้ เป็ นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ก่ อนการนามาวิเคราะห์
2. ตัวแปรอิสระแต่ ละตัวต้ องไม่ มีกระจายของข้ อมูลผิดปกติ (Outliers) ตรวจสอบจากกราฟการกระจาย Scatter
Diagram ของตัวแปรอิสระแต่ ละตัว หรือตรวจสอบโดยการทดสอบค่ าสถิติเรย์ วนี Levene’s Test for Equality of Variance
3. ตัวแปรอิสระทุกตัวรวมกันจะต้ องมีการแจกแจงปกติ ซึ่ งเป็ นการแจกแจงปกติแบบหลายตัวแปร (Normality of
Independent Variables) ตรวจสอบได้ จากการแจกแจงปกติแบบตัวแปรเดียว (Univariate Normal Distribution) โดยการตรวจสอบตัว
แปรอิสระแต่ ละตัว ด้ วยค่ าสถิตโิ คโมโกรอฟ - ซมึลนอฟ (Kolmogorov - Smirnov Test) หากพบว่ าทุกตัวมีการแจกแจงปกติ ก็มีความน่ าจะ
เป็ นที่ตัวแปรอิสระทุกตัวรวมกันจะต้ องมีการแจกแจงปกติ นอกจากนีย้ งั สามารถตรวจสอบจากกราฟการแจกแจงปกติ Normal P-P Plot
(ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2551)
4. ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระจะต้ องมีความสั มพันธ์ ในรู ปแบบเชิงเส้ นเท่ านั้น (Linearity of Relationships) ตรวจสอบ
ได้ จากค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ของเพียร์ สัน (Pearson Correlation)
5. ตัวแปรอิสระแต่ ละตัวต้ องไม่ มีปัญหาความสั มพันธ์ ร่วมพหุ เชิ งเส้ นระหว่ างกัน (Multicollinearity) สู งกว่ า 0.5
ตรวจสอบได้ จากค่ าสถิตคิ อลลิเนียริตี้ (Collinearity) หากค่ า Tolerance มีค่าเข้ าใกล้ 0 และ/หรือค่ า Variance Inflation Factor (VIF) มี
ค่ าเข้ าใกล้ 10 มากเท่ าใด ก็แสดงว่ าตัวแปรอิสระมีระดับปัญหาความสั มพันธ์ ร่วมพหุเชิงเส้ นระหว่ างกันมากเท่ านั้น
6. ตัวแปรตามในแต่ ละกลุ่มจาแนกประเภทต้ องมีเมตริกซ์ ความแปรปรวนร่ วมของตัวแปรอิสระแต่ ละตัวทีเ่ ท่ ากัน (Equal
Variance Covariance Matrices) หรือใกล้ เคียงกันเสมอ ตรวจสอบได้ ด้วยสถิติบ๊อค เอ็ม (Box’s M)
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การวิเคราะห์ ด้วยวิธีการจาแนกประเภทด้ วยเทคนิค Multivariate Discriminant Analysis (MDA )
ตรวจสอบค่ าสถิตสิ าคัญสาหรับการวิเคราะห์ และทดสอบความถูกต้ องของตัวแบบจาลอง
1. ค่ าไอเก้ น (Eigenvalue) เป็ นค่ าสถิตทิ แี่ สดงอัตราส่ วนการผันแปรระหว่ างกลุ่มต่ อการผันแปรภายในกลุ่ม ถ้ าค่ าไอเก้ นมี
ค่ าสู ง แสดงว่ าตัวแบบจาลองมีค่าจาแนกประเภทสู ง
2. ค่ าสหสั มพันธ์ คาโนนิคอล (Canonical Correlation) เป็ นค่ าสถิติที่ใช้ ในการตัดสิ นความสาคัญของตัวแบบจาลอง
จาแนกประเภท ซึ่งเป็ นมาตรวัดระดับความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแบบจาลองกับตัวแปรอิสระว่ ามีความสั มพันธ์ มากน้ อยเพียงใด ถ้ าค่ า
สหสั มพันธ์ คาโนนิคอล มีค่าสู ง แสดงว่ าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแบบจาลองจาแนกประเภทได้ มาก
3. ค่ าวิลค์ แลมบ์ ดา (Wilks’ Lambda) เป็ นค่ าสถิติที่ใช้ ในการทดสอบความแตกต่ างระหว่ างกลุ่มและเป็ นมาตรวัดอานาจ
ในการจาแนกประเภทของตัวแปร ถ้ า วิลค์ แลมบ์ ดามีค่ามาก แสดงว่ าตัวแปรอิสระจะอธิบายการความแตกต่ างระหว่ างกลุ่มของตัวแปร
ตามได้ น้อย แต่ ถ้าค่ าวิลค์ แลมบ์ ดามีค่าน้ อย แสดงว่ าตัวแปรอิสระจะอธิบายการความแตกต่ างระหว่ างกลุ่มของตัวแปรตามได้ มาก
โปรแกรมวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Science) มาช่ วยในการประมวลผลคัดเลือกตัว
แปรอิสระเข้ าสมการตัวแบบจาลองจาแนกประเภท (Stepwise Method) และคานวณค่ าสถิติพนื้ ฐานกับค่ าสถิติสาคัญจากวิธีการจาแนก
ประเภทด้ วย MDA เพื่อนาผลที่ได้ มาใช้ ประกอบการวิเคราะห์ ข้อมู ลให้ ได้ มาซึ่ งตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของตัว
แบบจาลองจาแนกประเภทได้ มากที่สุด) ) โดยได้ กาหนดระดับนัยสาคัญไว้ ที่ 0.05 (α = 0.05) หรือระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และเนื่อง
จาการค่ าที่ได้ จากการพยากรณ์ ด้วยตัวแบบจาลองจาแนกประเภทเป็ นค่ าคะแนน (Z-Score) หรือค่ าวิกฤติ จึงต้ องทาการแปลงให้ เป็ นค่ า
ความน่ าจะเป็ นโดยใช้ วธิ ี Curve Fit
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การวิเคราะห์ ด้วยวิธีการจาแนกประเภทด้ วยเทคนิค Multivariate Discriminant Analysis (MDA)
รู ปแบบของตัวแบบจาลอง MDA
ตัวแบบจาลองจากวิธีการจาแนกประเภทด้ วยเทคนิค Multivariate Discriminant Analysis (MDA) สามารถเขียนตัวแบบได้
ดังนี้
Z = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 +….+ βn Xn + ε
โดยที่

Z
Xi
α
βi
ε

=
=
=
=
=

ค่ าที่ได้ จากการพยากรณ์ (ค่ าคะแนน Z-Score หรือค่ าวิกฤติ)
ตัวแปรอิสระ ตัวที่ i = 1, 2, 3, ... , n
ค่ าคง (Constant) ทีป่ ระมาณได้ จากข้ อมูล
ค่ าสั มประสิ ทธิ์หรือค่ านาหนัก (Unstandardized Coefficients) ทีป่ ระมาณได้ จากข้ อมูล ค่ าที่ i = 1, 2, 3, ... , n
ค่ าความคลาดเคลือ่ น (Error)

เนื่องจาการค่ าพยากรณ์ ด้วยตัวแบบจาลองจาแนกประเภทข้ างต้ นให้ ค่าพยากรณ์ เป็ นค่ า คะแนน (Z-Score) หรือค่ าวิกฤติ
จึงต้ องทาการแปลงให้ เป็ นค่ าความน่ าจะเป็ นด้ วยวิธี Curve Fit เพื่อให้ ได้ ตัวแบบที่ใช้ พยากรณ์ โอกาสที่บริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยจะประสบปัญหาทางการเงิน ดังนี้
โอกาสของการเกิดเหตุการณ์
PROB (Event) = AnZn +…+ A2Z2 + A1Z1 + A0 + ε
ดังนั้น โอกาสของการไม่ เกิดเหตุการณ์
PROB (No Event) = 1 - PROB (Event)
โดยที่ Ai = ค่ าสั มประสิ ทธิ์หรือค่ านาหนัก (Coefficients) ทีป่ ระมาณได้ จากข้ อมูลค่ า ค่ าที่ i= 1, 2, 3, ... , n
ε = ค่ าความคลาดเคลือ่ น (Error)
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การวิเคราะห์ ด้วยวิธีการจาแนกประเภทด้ วยเทคนิค Multivariate Discriminant Analysis (MDA
รู ปแบบของตัวแบบจาลอง MDA

หมายเหตุ: ค่ า PROB ที่ใช้ ในกระบวนการ Curve Fit คือ ค่ า Probabilities of Group Memberships ที่ SPSS คานวณในกระบวนการ
MDA จากความสู งสั มพัทธ์ ของ Normal curve ณ ค่ า Z Score ที่พจิ ารณา (Tatsuoka, 1971) ซึ่งต้ องรู้ ค่า Mean และ SD ของ Z-Scores
ของแต่ ละกลุ่มทีแ่ ยกแยะโดย MDA ก่ อนทีจ่ ะคานวณได้
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การวิเคราะห์ ด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
ตรวจสอบเงือ่ นไขและข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
1. ตัวแปรตามจะต้ องเป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพที่มีลกั ษณะเป็ นตัวแปรเชิงกลุ่ม (Categorical Variable) เท่ านั้น ตรวจดูได้
ค่ าของตัวแปรตามจะไม่ ใช่ ค่าต่ อเนื่อง Continuous
2. ตัวแปรอิสระต้ องที่เป็ นตัวแปรเชิงปริมาณที่วัดข้ อมูลในระดับอันตรภาคชั้นหรือข้ อมูลอัตราส่ วน หรือถ้ าเป็ นตัวแปร
อิสระทีเ่ ป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพจะต้ องทาการปรับให้ เป็ นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ก่ อนการนามาวิเคราะห์
3. ตัวแปรอิสระแต่ ละตัวต้ องไม่ มีปัญหาความสั มพันธ์ ร่วมพหุ เชิ งเส้ นระหว่ างกัน (Multicollinearity) สู งกว่ า 0.5
ตรวจสอบได้ จากสถิติ Collinearity หากค่ า Tolerance มีค่าเข้ าใกล้ 0 และ/หรือค่ า Variance Inflation Factor (VIF) มีค่าเข้ าใกล้ 10
มากเท่ าใด ก็แสดงว่ าตัวแปรอิสระมีระดับปัญหาความสั มพันธ์ ร่วมพหุเชิงเส้ นระหว่ างกันมากเท่ านั้น
4. ข้ อมูลทีใ่ ช้ สารับการวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกจะต้ องมีขนาดตัวอย่ างมากกว่ า 30 เท่ าของจานวนตัวแปรอิสระ (n ≥
30p โดยที่ p คือ จานวนตัวแปรอิสระ)
ตรวจสอบค่ าสถิตสิ าคัญสาหรับการวิเคราะห์ และทดสอบความถูกต้ องของตัวแบบจาลอง
1. ค่ าโมเดลไคสแควร์ (Model Chi-Square) เป็ นค่ าสถิตทิ ใี่ ช้ ทดสอบตัวแบบ จาลองในภาพรวม (Overall Model)
2. ค่ าคอลเล็คลี่ คราสซิฟรายด์ (Correctly Classifieds) เป็ นค่ าที่ใช้ ตรวจสอบความสามารถในการพยากรณ์ ถ้ าค่ าเข้ าใกล้
100 แสดงว่ าตัวแปรอิสระมีความสามารถในการพยากรณ์ ค่าอยู่ในเกณฑ์ ทยี่ อมรับได้
3. ค่ าไลลีฮ่ ู้ด เอสติเมท (Likelihood Estimation) เป็ นค่ าสถิติที่ใช้ ในการพิจารณาภาวะแนบสนิทของตัวแบบจาลองโดย
เปรียบเทียบจากค่ า -2 Log Likelihood (-2LL) ซึ่งถ้ าค่ า -2LL มีค่าน้ อยหรือเข้ าใกล้ 0 มากก็แสดงว่ าตัวแบบจาลองมีความเหมาะสมและ
ถ้ าหากตัวแบบจาลองมีความเหมาะสมอยู่ที่ 100% ค่ า Likelihood จะเท่ ากับ 1 และค่ า -2LL จะเท่ ากับ 0
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิเคราะห์ ด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
ตรวจสอบค่ าสถิตสิ าคัญสาหรับการวิเคราะห์ และทดสอบความถูกต้ องของตัวแบบจาลอง
4. ค่ าโฮสเม่ อร์ - แลมป์ โชว์ (Hosmer - Lemeshow) เป็ นค่ าสาคัญที่ใช้ ในการพิจารณาความเหมาะสมของตัวแบบจาลอง
ถ้ ามีค่าน้ อยก็แสดงว่ าตัวแบบมีความเหมาะสมทดสอบด้ วยสถิติทดสอบ Chi - Square
5. ค่ าซูโด้ อาร์ สแควร์ (Pseudo R2) เป็ นค่ าที่บอกระดับความสั มพันธ์ หรือระดับสั มประสิ ทธิ์การพยากรณ์ คล้ ายกับ R2 ใน
วิเคราะห์ การถดถอยทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็ นค่ าที่บอกถึงความสามารถของในการอธิ บายตัวแปรตามของตัวแปรอิสระที่อยู่ในตัว
แบบจาลองอีกด้ วย โดยในการวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติก จะมีค่าที่จัดว่ าเป็ นค่ า Pseudo R2 ได้ แก่ ค่ า Cox & Snell-R2, ค่ า
Nagelkerke-R2 และค่ า McFadde’R2
โปรแกรมวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ STATA มาช่ วยในการประมวลผลคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้ าตัวแบบจาลองและคานวณ
ค่ าสถิติพนื้ ฐานกับค่ าสถิติสาคัญจากวิธีการถดถอยโลจิสติก เพือ่ นาผลที่ได้ มาใช้ ทดสอบสมมติฐานตัวแปรอิสระแต่ ละตัวโดยใช้ สถิติทดสอบ
Wald Statistic อีกทั้งยังนาผลที่ได้ ไปประกอบการวิเคราะห์ ข้อมูลสาหรับทดสอบความถูกต้ องของตัวแบบจาลอง (Goodness of Fit Test
Model) โดยได้ กาหนดระดับนัยสาคัญไว้ ที่ 0.05 (α = 0.05) หรือระดับความเชื่อมั่นทีร่ ้ อยละ 95
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิเคราะห์ ด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
รู ปแบบของตัวแบบจาลอง LR
ตัวแบบจาลองจากวิธีการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) สามารถเขียนตัวแบบได้ ดังนี้
โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ ทสี่ นใจ
PROB (Event) = ey / (1+ ey)
หรือ
PROB (Event) = 1 / (1+ e-y)
โดยที่
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 +….+ βn Xn + ε
e เป็ นลอการิทมึ ฐานธรรมชาติมีค่าประมาณเท่ ากับ 2.71828
ดังนั้น โอกาสของการไม่ เกิดเหตุการณ์
PROB (No Event) = 1 - PROB (Event)
โดยที่ Y
Xi
α
βi
ε

=
=
=
=
=

ค่ าที่ได้ จากการพยากรณ์ (ค่ าคะแนน Z-Score หรือค่ าวิกฤติ)
ตัวแปรอิสระ ตัวที่ i = 1, 2, 3, ... , p
ค่ าคงที่ (Constant) ทีป่ ระมาณได้ จากข้ อมูล
ค่ าสั มประสิ ทธิ์หรือค่ านาหนัก (Coefficients) ทีป่ ระมาณได้ จากข้ อมูล ค่ าที่ i = 1, 2, 3, ... , p
ค่ าความคลาดเคลือ่ น (Error)
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
Diagnostic Test
นอกจากการวิเคราะห์ ข้อมูลแล้ ว ยังต้ องทาการทดสอบความแม่ นยาของตัวแบบจาลองและคานวณค่ าวิกฤติที่
เหมาะสมแต่ ละตัวแบบจาลองทีใ่ ช้ คาดการณ์ โอกาสที่บริษัทจะล้ มละลายหรือประสบปัญหาทางการเงินของงานวิจัยนี้ โดยการ
ประเมินงานวิจัยแบบ Diagnosis Test เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิภาพของตัวแบบ ด้ วยการจัดวางตัวเลขเข้ าในตาราง 2X2
ทดสอบความไว (Sensitivity) ความจาเพาะ (Specificity) ความถูกต้ อง (Accuracy) และ Predictive Value เพือ่ เปรียบเทียบ
หาเครื่องมือหรือตัวแบบจาลองทีเ่ หมาะสมและเข้ ากับข้ อมูลทีเ่ ลือกมาศึกษาให้ มากทีส่ ุ ด
การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพและความเหมาะสมของตั ว แบบจ าลองในภาพรวมด้ ว ยวิธี ก ารประเมิ น แบบ
Diagnostic Test และพิจารณาจากค่ าวิกฤติที่สาคัญได้ แก่ ค่ าความไว (Sensitivity) ค่ าความจาเพาะ (Specificity) ค่ าความถูก
ต้ อง (Accuracy) และค่ าพยากรณ์ (Predictive Value)
การทดสอบ

ผลการพยากรณ์

สถานะจริง

Positive (+)

Negative (-)

Positive (+)

A

B

Negative (-)

C

D
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
Diagnostic Test
ค่ าความไว (Sensitivity)
ค่ าความจาเพาะ (Specificity)
ค่ าความถูกต้ อง (Accuracy)
ค่ าพยากรณ์ บวก (Positive Predictive Value)
ค่ าพยากรณ์ ลบ (Negative Predictive Value)
ค่ าความห่ าง

=
=
=
=
=
=

A / (A+C)
D / (B+D)
(A+D) / (A+B+C+D)
A / (A+B)
D / (C+D)
|ค่ าพยากรณ์ บวก – ค่าพยากรณ์ ลบ|
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
เกณฑ์ อนั ดับความน่ าเชื่อถือแบ่ งตามความน่ าจะเป็ นที่ได้ จากแบบจาลอง
จานวนอันดับความน่ าเชื่ อถือที่กาหนดไว้ สาหรั บการศึกษาในครั้ งนี้มีจานวน 17 ระดับ ซึ่ งเป็ นอันดับความ
น่ าเชื่อถือเดียวกันกับอันดับความน่ าเชื่อถือของบริษัท ทริสเรตติง้ จากัด การแบ่ งเกณฑ์ อนั ดับ ความน่ าเชื่อถือจากความน่ าจะ
เป็ นทีก่ จิ การจะประสบความตาต่าทางการเงินทาได้ อย่ างง่ ายด้ วยการกาหนดความกว้ างของอันตรภาคชั้นให้ เท่ ากันดังนี้
ความกว้ างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตา่ สุ ด) / จานวนชั้น
โดยคะแนนสู งสุ ดแทนความน่ าจะเป็ นของความตกต่าทางการเงินที่เป็ น 1 และคะแนนต่าสุ ดแทนค่ าความ
น่ าจะเป็ นของการตกต่าทางการเงินที่เป็ น 0 ทาให้ ความกว้ างของอันตรภาคชั้นเท่ ากับ 0.058824
อันดับความน่ าเชื่อ
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

ช่ วงโอกาสเฉลีย่
0.0000 – 0.0588
0.0589 – 0.1176
0.1177 – 0.1765
0.1766 – 0.2353
0.2354 – 0.2941
0.2942 – 0.3529
0.3530 – 0.4118
0.4119 – 0.4706
0.4707 – 0.5294
0.5295 – 0.5882

ค่ ากลาง
0.0294
0.0882
0.1471
0.2059
0.2647
0.3235
0.3824
0.4412
0.5000
0.5588

การแปลความหมาย

ระดับความน่ าสนใจ
Investment Grade
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
เกณฑ์ อนั ดับความน่ าเชื่อถือแบ่ งตามความน่ าจะเป็ นที่ได้ จากแบบจาลอง
อันดับความน่ าเชื่อ
ช่ วงโอกาสเฉลีย่
ค่ ากลาง
การแปลความหมาย
BB+
0.5883 – 0.6471
0.6176
BB
0.6472 – 0.7059
0.6765
ระดับลงทุน
BB0.7060 – 0.7647
0.7353
เพือ่ การเก็งกาไร
C+
0.7648 – 0.8235
0.7941
Speculative Grade
C
0.8236 – 0.8824
0.8529
C0.8825 – 0.9412
0.9118
D
0.9412 – 1.0000
0.9706
หมายเหตุ สั ญลักษณ์ และนิยามอันดับความน่ าเชื่อถือ (ทริสเรตติง้ , www.trisrating.com)

ความสั มพันธ์ ระหว่ างเกณฑ์ อันดับความน่ าเชื่อถือแบ่ งตามแบบจาลองและเกณฑ์ อันดับความน่ าเชื่อถือจาก
บริษัททริสเรตติง้ จากัดจะถูกตรวจสอบด้ วยการวิเคราะห์ การถดถอยอย่ างง่ าย (Simple Regression) โดยที่ค่ากลางของ
อันตรภาคชั้นที่สอดคล้ องกับอันดับความน่ าเชื่อถือจากทริสเรตติง้ จะเป็ นค่ าของตัวแปรตามทีใ่ ช้ ในการถดถอย
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ผลการวิจัย: ตัวแบบจาลอง MDA และสั มประสิ ทธิ์
ตัวแบบจาลองจากเทคนิค Multivariate Discriminant Analysis (MDA)
PROB(Event) = 0.0151Z3 – 0.0742Z2 – 0.251Z1 + 0.836
ค่ าสหสั มพันธ์ (Multiple R) เท่ ากับ 0.99324
ค่ าสหสั มพันธ์ กาลัง (R Square) เท่ ากับ 0.98653
ค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ทปี่ รับแก้ (Adjust R Square) เท่ ากับ 0.98651
ค่ าความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน (Standard Error) เท่ ากับ 0.04079
เนื่องจากค่ าความน่ าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ ที่ได้ จากการพยากรณ์ ด้วยตัวแบบอาจมีค่ามากกว่ า 1 หรือน้ อย
กว่ า 0 จึงกาหนดเกณฑ์ สาหรับนาไปใช้ ในการพยากรณ์ ผล ดังนี้
ถ้ า PROP(Event) > 1 กาหนดให้ ค่า PROP(Event) = 1 หรือ 100% (บริษัทประสบปัญหา)
ถ้ า PROP(Event) < 0 กาหนดให้ ค่า PROP(Event) = 0 หรือ 0% (บริษัทไม่ ประสบปัญหา)
ถ้ า PROP(Event) ≥ 0.5 แสดงว่ ามีโอกาสทีบ่ ริษัทจะประสบปัญหา
ถ้ า PROP(Event) < 0.5 แสดงว่ ามีโอกาสทีบ่ ริษัทจะไม่ ประสบปัญหา
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ผลการวิจัย: ตัวแบบจาลอง MDA และสั มประสิ ทธิ์
ตัวแบบจาลองจากเทคนิค Multivariate Discriminant Analysis (MDA)
Z = – 1.581 – 0.237DVY – 0.00207TOR – 0.000019DST + 0.252X4 + 1.802395AAL + 0.520717MKC







DVY
TOR
DST
ALL
MKC
X4

คือ อัตราส่ วนระหว่ างมูลค่ าเงินปันผลต่ อหุ้นและราคาหุ้นสามัญในตลาด
คือ อัตราส่ วนระหว่ างยอดขายและสิ นค้ าคงเหลือ
คือ อัตราส่ วนระหว่ างยอดเงินลูกหนีก้ ารค้ าและยอดขายเฉลีย่ ต่ อวัน
คือ สิ นทรัพย์ รวมหักหนีส้ ิ นรวม
คือ มูลค่ ากิจการในตลาด
คือ อัตราส่ วนระหว่ างส่ วนของเจ้ าของและหนีส้ ิ นรวม
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ผลการวิจัย: ตัวแบบจาลอง MDA และสั มประสิ ทธิ์
ตัวแบบจาลองจากเทคนิค Multivariate Discriminant Analysis (MDA)
กระบวนการ Curve Fit
PROB
1.2

2.0

1.5

1.0

1.0
.8

.5
.6

0.0
.4

-.5

.2

-1.0
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PRO B

0.0

Linear

-1.5

Quadratic
-2.0
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-4

-2

0

D ISC
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8

Cubic
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0
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ผลการวิจัย: ตัวแบบจาลอง LR และสั มประสิ ทธิ์
ตัวแบบจาลองจากเทคนิค Logistic Regression Analysis
PROB(Event) = eZ / (1 + eZ ) = 1 / (1 + e-Z )
โดยที่ Z = 1.319 – 0.442PER + 1.0261PBV – 3.124TOR + 0.198DTR + 0.246QKR

 PER คือ อัตราส่ วนระหว่ างราคาหุ้นและกาไรต่ อหุ้น
 PBV คือ อัตราส่ วนระหว่ างราคาหุ้นและมูลค่ าทางบัญชีต่อหุ้น
 TOR คือ อัตราส่ วนระหว่ างยอดขายและสิ นค้ าคงเหลือ
 DTR คือ อัตราส่ วนระหว่ างหนีส้ ิ นรวมและสิ นทรัพย์ รวม
 QKR คือ อัตราส่ วนระหว่ างสิ นทรัพย์ หมุนเวียนระยะสั้ นและหนีส้ ิ นหมุนเวียน
ค่ าความสามารถในการพยากรณ์ (Correctly Classifieds) เท่ ากับ 97.14
ค่ าความเหมาะสมลอกไลลีฮ่ ูด เอสติเมต (Log-Likelihood Estimation) เท่ ากับ -175.91
ค่ าสหสั มพันธ์ ซูโด้ อาร์ สแควร์ (Pseudo R Square) เท่ ากับ 0.8371
ค่ าไคสแควร์ (Chi-Square) เท่ ากับ 1,807.56 (Significant เท่ ากับ 0.00000)
เกณฑ์ สาหรับนาไปใช้ ในการพยากรณ์ ผล
ถ้ า PROP(Event) ≥ 0.5 แสดงว่ ามีโอกาสทีบ่ ริษัทจะประสบปัญหา
ถ้ า PROP(Event) < 0.5 แสดงว่ ามีโอกาสทีบ่ ริษัทจะไม่ ประสบปัญหา
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ตัวแบบจาลองจากเทคนิค Multivariate Discriminant Analysis
พบว่ าอัตราส่ วนระหว่ างมูลค่ าเงินปันผลต่ อหุ้นและราคาหุ้นสามัญในตลาด (DVY) อัตราส่ วนระหว่ างยอดขาย
และสิ นค้ าคงเหลือ (TOR) อัตราส่ วนระหว่ างยอดเงินลูกหนีก้ ารค้ าและยอดขายเฉลีย่ ต่ อวัน (DST) อัตราส่ วนระหว่ างส่ วน
ของเจ้ าของและหนี้สินรวม (X4) สิ นทรัพย์ รวมหักหนี้สินรวม (AAL) และมูลค่ ากิจการในตลาด (MKC) มีอิทธิพลอย่ างมี
นัยสาคัญต่ อการเปลีย่ นแปลงของโอกาสทีบ่ ริษัทจะประสบปัญหาทางการเงินที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%

Z = – 1.581 – 0.237DVY – 0.00207TOR – 0.000019DST + 0.252X4 + 1.802395AAL + 0.520717MKC
PROB(Event) = 0.0151Z3 – 0.0742Z2 – 0.251Z1 + 0.836
สถานภาพจริง
รวม

กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา

ผลจากการพยากรณ์ (เกณฑ์ )
ไม่ ประสบปัญหา
ประสบปัญหา
1,505
89.16%
183
10.84%
55
23.71%
177
76.29%

สถานภาพจริงรวม
1,688
232

100%
100%
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ตัวแบบจาลองเทคนิค Multivariate Discriminant Analysis (MDA)
พบว่ าตัวแบบสามารถพยากรณ์ ข้อมูลได้ ถูกต้ องอยู่ในเกณฑ์ ของกลุ่มที่ 1 จานวน 1,505 ข้ อมูล คิดเป็ นร้ อยละ
89.16 ปรากฏเป็ น Type II Error ร้ อยละ 10.84 และพยากรณ์ ข้อมูลได้ ถูกต้ องอยู่ในเกณฑ์ กลุ่มที่ 2 จานวน 177 ข้ อมูล คิดเป็ น
ร้ อยละ 76.29 ปรากฏเป็ น Type I Error ร้ อยละ 23.71 ผลการพยากรณ์ ย้อนหลังตั้งแต่ ปี 2551 ถึง 2555 เป็ นดังนี้
สถานภาพจริง
2551
2552
2553
2554
2555

กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา

ผลจากการพยากรณ์ (เกณฑ์ )
สถานภาพจริงรวม
ไม่ ประสบปัญหา ประสบปัญหา
315 83.78% 61 16.22% 376 100%
0
0%
8
100%
8
100%
303 82.34% 65 17.66% 368 100%
0
0%
16
100%
16
100%
311 85.44% 53 14.53% 364 100%
1
5.00% 19 95.00% 20
100%
288 98.63% 4
1.37% 292 100%
34 36.96% 58 63.04% 92
100%
288 100%
0
0%
288 100%
20 20.83% 76 79.17% 96
100%
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ตัวแบบจาลองเทคนิค Logistic Regression Analysis (LR)
พบว่ าอัตราส่ วนระหว่ างราคาหุ้นสามัญในตลาดและความสามารถในการหากาไรต่ อหุ้น (PER) อัตราส่ วน
ระหว่ างราคาหุ้นสามัญในตลาดและมูลค่ าหุ้นสามัญทางบัญชีต่อหุ้น (PBV) อัตราส่ วนระหว่ างยอดขายและสิ นค้ าคงเหลือ
(TOR) อัตราส่ วนระหว่ างหนี้สินรวมและสิ นทรั พย์ รวม DTR และอัตราส่ วนระหว่ างสิ นทรัพย์ หมุนเวียนระยะสั้ นและ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน (QKR) มีอทิ ธิพลอย่ างมีนัยสาคัญต่ อการเปลีย่ นแปลงของโอกาสที่บริษัทจะล้ มละลายหรือประสบปัญหา
ทางการเงินที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%

Z = 1.319 – 0.442PER + 1.0261PBV – 3.124TOR + 0.198DTR + 0.246QKR
PROB(Event) = 2.71828Z / (1 + 2.71828Z ) = 1 / (1 + 2.71828-Z )
สถานภาพจริง
รวม

กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา

ผลจากการพยากรณ์ (เกณฑ์ )
ไม่ ประสบปัญหา
ประสบปัญหา
1,411
83.59%
277
16.41%
4
1.72%
228
98.28%

สถานภาพจริงรวม
1,688
232

100%
100%
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ตัวแบบจาลองเทคนิค Logistic Regression Analysis (LR)
พบว่ าตัวแบบจาลองสามารถพยากรณ์ ข้อมูลได้ ถูกต้ องอยู่ในเกณฑ์ ของกลุ่มที่ 1 จานวน 1,411 ข้ อมูล คิดเป็ น
ร้ อยละ 83.59 ปรากฏเป็ น Type II Error ร้ อยละ 16.41 และพยากรณ์ ข้อมูลได้ ถูกต้ องอยู่ในเกณฑ์ กลุ่มที่ 2 จานวน 228 ข้ อมูล
คิดเป็ นร้ อยละ 98.28 ปรากฏเป็ น Type I Error ร้ อยละ 1.72 ผลการพยากรณ์ ย้อนหลังตั้งแต่ ปี 2551 ถึง 2555 เป็ นดังนี้
สถานภาพจริง
2551
2552
2553
2554
2555

กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา

ผลจากการพยากรณ์ (เกณฑ์ )
สถานภาพจริงรวม
ไม่ ประสบปัญหา ประสบปัญหา
277 73.67% 99 26.33% 376 100%
0
0%
8
100%
8
100%
284 77.17% 84 22.83% 368 100%
1
6.25% 15 93.75% 16
100%
285 78.30% 79 21.70% 364 100%
1
5.00% 19 95.00% 20
100%
287 98.29% 5
1.71% 292 100%
0
0%
92
100%
92
100%
278 96.53% 10 3.47% 288 100%
2
2.08% 94 97.92% 96
100%
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เปรียบเทียบผลการพยากรณ์ จากทั้ง 3 ตัวแบบจาลอง
เพือ่ หาตัวแบบจาลองทีใ่ ช้ พยากรณ์ ข้อมูลได้ ถูกต้ องทีส่ ุ ด
ตัวแบบ
ปี
รวม
2551
2552
2553
2554
2555

Altman
ถูก
ผิด
38.75% 61.25%
47.70% 52.60%
46.09% 53.91%
44.27% 55.73%
30.21% 69.79%
25.78% 74.22%

MDA
ถูก
87.60%
84.11%
83.07%
85.94%
90.10%
94.79%

ผิด
12.40%
15.89%
16.93%
14.06%
9.90%
5.21%

LR
ถูก
85.36%
74.22%
77.86%
79.17%
98.70%
96.88%

ผิด
14.64%
25.78%
22.14%
20.83%
1.30%
3.13%

พบว่ าตัวแบบจาลอง MDA กับ LR สามารถพยากรณ์ โอกาสที่บริษัทจะประสบปัญหาทางการเงินในภาพรวม
ได้ ถูกต้ อง 87.60% กับ 85.36% ซึ่งมากกว่ า 80% แต่ เมื่อพิจารณาดูความสามารถในการพยากรณ์ ย้อนหลังตั้งแต่ ปี 25512555 พบว่ า MDA พยากรณ์ ผลได้ ถูกต้ องมากกว่ า 80% ทุกปี อีกทั้งพยากรณ์ ผลได้ ถูกต้ องเพิม่ ขึน้ ในแต่ ละปี อีกด้ วย แต่ LR
พยากรณ์ ผลได้ มากกว่ า 80% อยู่ในปี 2554 กับ 2555 เท่ านั้น
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Diagnostic Test
เมื่อ นาตัวแบบจาลองทั้ง 3 ตัวแบบ มาเปรี ยบเทียบ เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพและความเหมาสมของตัว
แบบจาลอง ด้ วยวิธีการประเมินแบบ Diagnostic Test และพิจารณาจากค่ าวิกฤติที่สาคัญได้ แก่ ค่ าความไว (Sensitivity) ค่ า
ความจาเพาะ (Specificity) ค่ าความถูกต้ อง (Accuracy) และค่ าพยากรณ์ (Predictive Value) พบว่ า MDA ยังเป็ นตัว
แบบจาลองทีใ่ ห้ ผลการพยากรณ์ ทมี่ คี วามไม่ เอนเอียงมากทีส่ ุ ด เมือ่ เทียบกับ LR และ Altman Z-Score
ค่ าวิกฤติ
Sensitivity
Specificity
Accuracy
Predictive Value (+)
Predictive Value (-)
ความห่ าง (ส่ วนต่ าง)

Altman (%)
77.35
2.03
38.75
42.89
8.62
34.27

MDA (%)
96.29
49.01
87.55
89.28
75.00
14.28

LR (%)
99.72
45.15
85.36
83.59
98.28
14.69
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ใช้ ข้อมูลงบการเงินของบริษทั ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เป็ นจานวนข้ อมูลทั้งหมด 384 ข้ อมูล

ตัวแบบจาลอง Z-Score Model ของ Altman (1968)
Z-Score = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5
สถานภาพจริง
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
รวม
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา

ผลจากการพยากรณ์ (เกณฑ์ )
ไม่ ประสบปัญหา
ประสบปัญหา
125
29.07%
305
70.93%
12
24.00%
38
76.00%

สถานภาพจริงรวม
430
50

100%
100%

พบว่ าตัวแบบสามารถพยากรณ์ ข้อมูลได้ ถูกต้ องอยู่ในเกณฑ์ ของกลุ่มที่ 1 จานวน 125 ข้ อมูล คิดเป็ นร้ อยละ
29.07 ปรากฏเป็ น Type II Error ร้ อยละ 70.93 และพยากรณ์ ข้อมูลได้ ถูกต้ องอยู่ในเกณฑ์ กลุ่มที่ 2 จานวน 38 ข้ อมูล คิดเป็ น
ร้ อยละ 76.00 ปรากฏเป็ น Type I Error ร้ อยละ 24.00
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ตัวแบบจาลอง Z-Score Model ของ Altman (1968)
ผลการพยากรณ์ ย้อนหลังตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เป็ นดังนี้
สถานภาพจริง
2556

กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
Q1-2557 กลุ่มที่ 1 บริ ษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา

ผลจากการพยากรณ์ (เกณฑ์ )
สถานภาพจริงรวม
ไม่ ประสบปัญหา ประสบปัญหา
95 27.62% 249 72.38% 344 100%
10 25.00% 30 75.00% 40
100%
30 34.88% 56 65.12% 86
100%
2 20.00% 8 80.00% 10
100%
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ใช้ ข้อมูลงบการเงินของบริษทั ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เป็ นจานวนข้ อมูลทั้งหมด 384 ข้ อมูล

ตัวแบบจาลองเทคนิค Multivariate Discriminant Analysis (MDA)
Z = – 1.581 – 0.237DVY – 0.00207TOR – 0.000019DST + 0.252X4 + 1.802395AAL + 0.520717MKC
PROB(Event) = 0.0151Z3 – 0.0742Z2 – 0.251Z1 + 0.836
สถานภาพจริง
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
รวม
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา

ผลจากการพยากรณ์ (เกณฑ์ )
ไม่ ประสบปัญหา
ประสบปัญหา
421
97.91%
9
2.09%
8
16.00%
42
84.00%

สถานภาพจริงรวม
430
50

100%
100%

พบว่ าตัวแบบสามารถพยากรณ์ ข้อมูลได้ ถูกต้ องอยู่ในเกณฑ์ ของกลุ่มที่ 1 จานวน 421 ข้ อมูล คิดเป็ นร้ อยละ
97.91 ปรากฏเป็ น Type II Error ร้ อยละ 2.09 และพยากรณ์ ข้อมูลได้ ถูกต้ องอยู่ในเกณฑ์ กลุ่มที่ 2 จานวน 42 ข้ อมูล คิดเป็ น
ร้ อยละ 84.00 ปรากฏเป็ น Type I Error ร้ อยละ 16.00
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ตัวแบบจาลองเทคนิค Multivariate Discriminant Analysis (MDA)
ผลการพยากรณ์ ย้อนหลังตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เป็ นดังนี้
สถานภาพจริง
2556

กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
Q1-2557 กลุ่มที่ 1 บริ ษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา

ผลจากการพยากรณ์ (เกณฑ์ )
สถานภาพจริงรวม
ไม่ ประสบปัญหา ประสบปัญหา
337 97.97% 7
2.03% 344 100%
6 15.00% 34 85.00% 40
100%
84 97.67% 2
2.33% 86
100%
2 20.00% 8 80.00% 10
100%
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ใช้ ข้อมูลงบการเงินของบริษทั ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เป็ นจานวนข้ อมูลทั้งหมด 384 ข้ อมูล

ตัวแบบจาลองเทคนิค Logistic Regression Analysis (LR)
Z = 1.319 – 0.442PER + 1.0261PBV – 3.124TOR + 0.198DTR + 0.246QKR
PROB(Event) = 2.71828Z / (1 + 2.71828Z ) = 1 / (1 + 2.71828-Z )
สถานภาพจริง
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
รวม
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา

ผลจากการพยากรณ์ (เกณฑ์ )
ไม่ ประสบปัญหา
ประสบปัญหา
382
88.84%
48
11.16%
3
6.00%
47
94.00%

สถานภาพจริงรวม
430
50

100%
100%

พบว่ าตัวแบบสามารถพยากรณ์ ข้อมูลได้ ถูกต้ องอยู่ในเกณฑ์ ของกลุ่มที่ 1 จานวน 382 ข้ อมูล คิดเป็ นร้ อยละ
88.84 ปรากฏเป็ น Type II Error ร้ อยละ 11.16 และพยากรณ์ ข้อมูลได้ ถูกต้ องอยู่ในเกณฑ์ กลุ่มที่ 2 จานวน 47 ข้ อมูล คิดเป็ น
ร้ อยละ 94.00 ปรากฏเป็ น Type I Error ร้ อยละ 6.00
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ผลการวิจัย: การพยากรณ์ นอกกลุ่มตัวอย่ าง
ตัวแบบจาลองเทคนิค Logistic Regression Analysis (LR)
ผลการพยากรณ์ ย้อนหลังตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เป็ นดังนี้
สถานภาพจริง
2556

กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา
Q1-2557 กลุ่มที่ 1 บริ ษัทที่ไม่ ประสบปัญหา
กลุ่มที่ 2 บริษัททีป่ ระสบปัญหา

ผลจากการพยากรณ์ (เกณฑ์ )
สถานภาพจริงรวม
ไม่ ประสบปัญหา ประสบปัญหา
310 90.12% 34 9.88% 344 100%
2
5.00% 38 95.00% 40
100%
72 83.72% 14 16.28% 86
100%
1 10.00% 9 90.00% 10
100%
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ผลการวิจัย: การพยากรณ์ นอกกลุ่มตัวอย่ าง
เปรียบเทียบผลการพยากรณ์ จากทั้ง 3 ตัวแบบจาลอง
เพือ่ หาตัวแบบจาลองทีใ่ ช้ พยากรณ์ ข้อมูลได้ ถูกต้ องทีส่ ุ ด
ตัวแบบ
Altman
MDA
LR
ปี
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
รวม
32.55% 67.45% 94.88% 5.12% 89.38% 10.63%
2556 39.58% 60.42% 94.64% 5.36% 90.63% 9.38%
Q1-2557 33.96% 66.04% 95.83% 4.17% 84.38% 15.63%
พบว่ าตัวแบบจาลอง MDA กับ LR สามารถพยากรณ์ โอกาสที่บริษัทจะประสบปัญหาทางการเงินในภาพรวม
ได้ ถูกต้ อง 94.88% กับ 89.38% ซึ่งมากกว่ า 80% และเมื่อพิจารณาดูความสามารถในการพยากรณ์ ข้อมูลปี 2556 กับข้ อมูล
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 พบว่ า MDA พยากรณ์ ผลได้ ถูกต้ องมากกว่ า ในขณะที่ตัวแบบจาลองของ Altman พยากรณ์ โอกาสที่
บริษทั จะสบปัญหาทางการเงินในภาพรวมได้ ถูกต้ องน้ อยกว่ า 50%
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ผลการวิจัย: การพยากรณ์ นอกกลุ่มตัวอย่ าง
Diagnostic Test
เมื่ อน าตั วแบบจ าลองทั้ง 3 ตั วแบบ มาเปรี ยบเทียบ เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพและความเหมาสมของตั ว
แบบจาลอง ด้ วยวิธีการประเมินแบบ Diagnostic Test และพิจารณาจากค่ าวิกฤติที่สาคัญได้ แก่ ค่ าความไว (Sensitivity) ค่ าความ
จาเพาะ (Specificity) ค่ าความถูกต้ อง (Accuracy) และค่ าพยากรณ์ (Predictive Value) พบว่ า MDA ยังเป็ นตัวแบบจาลองทีใ่ ห้ ผล
การพยากรณ์ ทมี่ คี วามไม่ เอนเอียงมากทีส่ ุ ด เมือ่ เทียบกับ LR และ Altman Z-Score
ค่ าวิกฤติ
Sensitivity
Specificity
Accuracy
Predictive Value (+)
Predictive Value (-)
ความห่ าง (ส่ วนต่ าง)

Altman (%)
91.24
11.08
33.96
29.07
76.00
46.93

MDA (%)
98.14
82.35
96.46
97.91
84.00
13.91

LR (%)
99.22
49.47
89.38
88.84
94.00
5.16
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ผลการวิจัย: ความสั มพันธ์ กบั อันดับความน่ าเชื่อถือ
เปรียบเทียบระหว่ างโอกาสในการประสบปัญหาที่ได้ จากการพยากรณ์ จากตัวแบบจาลองทั้งสองกับ
เกณฑ์ อนั ดับความน่ าเชื่อถือสาหรับงานวิจัย (พยากรณ์ ในกลุ่มตัวอย่าง)
สถานภาพ
INVESTMENT
SPECULATIVE
INVESTMENT
SPECULATIVE

เกณฑ์ อนั ดับความน่ าเชื่อถือ
INVESTMENT
SPECULATIVE
(PROB < 0.5882)
(PROB ≥ 0.5882)
MDA
1,562 92.54%
126
7.46%
0
0%
232
100%
LR
1,421 84.18%
267
15.82%
0
0%
232
100%

สถานภาพจริง
1,688
232

100%
100%

1,688
232

100%
100%

ตัวแบบจาลอง MDA กับ LR สามารถแยกแยะอันดับความน่ าเชื่อถือให้ เป็ น Investment และ Speculative ตรง
ตามข้ อมูลจริงมากกว่ าร้ อยละ 80
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ผลการวิจัย: ความสั มพันธ์ กบั อันดับความน่ าเชื่อถือ
เปรียบเทียบระหว่ างโอกาสในการประสบปัญหาที่ได้ จากการพยากรณ์ จากตัวแบบจาลองทั้งสองกับ
เกณฑ์ อนั ดับความน่ าเชื่อถือสาหรับงานวิจัย (พยากรณ์ นอกกลุ่มตัวอย่ าง)
สถานภาพ
INVESTMENT
SPECULATIVE
INVESTMENT
SPECULATIVE

เกณฑ์ อนั ดับความน่ าเชื่อถือ
INVESTMENT
SPECULATIVE
(PROB < 0.5882)
(PROB ≥ 0.5882)
MDA
417
96.98%
13
3.02%
5
10.00%
45
90.00%
LR
412
95.81%
18
4.19%
5
10.00%
45
90.00%

สถานภาพจริง
430
50

100%
100%

430
50

100%
100%

ตัวแบบจาลอง MDA กับ LR สามารถแยกแยะอันดับความน่ าเชื่อถือให้ เป็ น Investment และ Speculative ตรง
ตามข้ อมูลจริงมากกว่ าร้ อยละ 80
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ผลการวิจัย: ความสั มพันธ์ กบั อันดับความน่ าเชื่อถือ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างอันดับความน่ าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรตติง้ จากัด กับ
อันดับความน่ าเชื่อถือจากตัวแบบจาลอง (พยากรณ์ ในกลุ่มตัวอย่ าง)
พบว่ าอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้ จาก MDA กับอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้ จากทริสเรตติง้ มีสหสั มพันธ์ ระหว่ าง
กันเท่ ากับ 0.7154 และร้ อยละ 51.18 ของความผันแปรของอันดับความน่ าเชื่อถือจากทริสเรตติง้ ถูกอธิบายด้ วยความผันแปร
ของอันดับความน่ าเชื่อถือจากตัวแบบจาลอง MDA (ความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการถดถอยเท่ ากับ 0.0883) ส่ วนอันดับ
ความน่ าเชื่อถือที่ได้ จาก LR กับอันดับความน่ าเชื่อถือของทริสเรตติง้ มีสหสั มพันธ์ ระหว่ างกันเท่ ากับ 0.6591 และร้ อยละ
43.44 ของความผันแปรของอันดับความน่ าเชื่อถือจากทริสเรตติง้ ถูกอธิบายด้ วยความผันแปรของอันดับความน่ าเชื่อถือจาก
ตัวแบบจาลอง LR (ความคาดเคลือ่ นมาตรฐานของการถดถอยเท่ ากับ 0.0813) ทั้งนีค้ ่ าสั มประสิ ทธิ์ของตัวแปรต้ นจากการ
ถดถอยทั้งสองกรณีมนี ัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 5% เมือ่ ตรวจสอบด้ วย t statistic
MDA
ควำมสั มพันธ์ Pearson Correlation
สั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ R2
ควำมคลำดเคลือ่ นมำตรฐำนของกำรถดถอย

0.7154
0.5118
0.0883

LR
ควำมสั มพันธ์ Pearson Correlation
สั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ R2
ควำมคลำดเคลือ่ นมำตรฐำนของกำรถดถอย

0.6591
0.4344
0.0813
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ผลการวิจัย: ความสั มพันธ์ กบั อันดับความน่ าเชื่อถือ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างอันดับความน่ าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรตติง้ จากัด กับ
อันดับความน่ าเชื่อถือจากตัวแบบจาลอง (พยากรณ์ นอกกลุ่มตัวอย่ าง)
พบว่ าอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้ จาก MDA กับอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้ จากทริสเรตติง้ มีสหสั มพันธ์ ระหว่ าง
กันเท่ ากับ 0.6813 และร้ อยละ 46.38 ของความผันแปรของอันดับความน่ าเชื่อถือจากทริสเรตติง้ ถูกอธิบายด้ วยความผันแปร
ของอันดับความน่ าเชื่อถือจากตัวแบบจาลอง MDA (ความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการถดถอยเท่ ากับ 0.0759) ส่ วนอันดับ
ความน่ าเชื่อถือที่ได้ จาก LR กับอันดับความน่ าเชื่อถือของทริสเรตติง้ มีสหสั มพันธ์ ระหว่ างกันเท่ ากับ 0.6366 และร้ อยละ
40.53 ของความผันแปรของอันดับความน่ าเชื่อถือจากทริสเรตติง้ ถูกอธิบายด้ วยความผันแปรของอันดับความน่ าเชื่อถือจาก
ตัวแบบจาลอง LR (ความคาดเคลือ่ นมาตรฐานของการถดถอยเท่ ากับ 0.0736) ทั้งนีค้ ่ าสั มประสิ ทธิ์ของตัวแปรต้ นจากการ
ถดถอยทั้งสองกรณีมนี ัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 5% เมือ่ ตรวจสอบด้ วย t statistic
MDA
ควำมสั มพันธ์ Pearson Correlation
สั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ R2
ควำมคลำดเคลือ่ นมำตรฐำนของกำรถดถอย

0.6813
0.4638
0.0759

LR
ควำมสั มพันธ์ Pearson Correlation
สั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ R2
ควำมคลำดเคลือ่ นมำตรฐำนของกำรถดถอย

0.6366
0.4053
0.0736
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สรุป
แบบจาลองพยากรณ์ ภาวะตกต่าทางการเงินของ Altman ถึงแม้ จะใช้ งานง่ าย แต่ ไม่ เหมาะอย่ างยิง่ ทีจ่ ะนามาใช้ พยากรณ์
โอกาสทีบ่ ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยจะประสบภาวะตกต่าทางการเงิน
ถ้ ามองในภาพรวม MDA จะเป็ นตัวแบบจาลองที่มีความเหมาะสมกับลักษณะข้ อมูลเฉพาะของบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศไทยมากทีส่ ุ ด (ผ่ านกระบวนการวิเคราะห์ ทางสถิติและพิจารณาผลด้ วยวิธี Diagnosis Test) โดยมีความสามารถใน
การพยากรณ์ กลุ่มบริษัทที่ไม่ ประสบปัญหาคิดเป็ นค่ า Predictive Value ที่สูงกว่ าของตัวแบบจาลอง LR (ทั้งในกลุ่ม
ตัวอย่ างและนอกกลุ่มตัวอย่ าง) และถึงแม้ ว่าความสามารถในการพยากรณ์ กลุ่มบริ ษัทที่มีแนวโน้ มประสบปั ญหาทาง
การเงินจะคิดเป็ นค่ า Predictive Value น้ อยว่ าตัวแบบจาลอง LR (ทั้งในกลุ่มตัวอย่ างและนอกกลุ่มตัวอย่ าง) แต่ เมื่อ
พิจารณาความสามารถในการพยากรณ์ ข้อมูลในภาพรวม (Overall Validity) MDA ยังคงเป็ นตัวแบบจาลองที่มีความไม่
เอนเอียงทีส่ ุ ดอยู่ดี (ค่ าความห่ างของการพยากรณ์ น้อยทีส่ ุ ดเมือ่ เปรียบเทียบกับแบบจาลอง)
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สรุป
 MDA และ LR สามารถแยกแยะประเภทความน่ าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่ างระหว่ างกลุ่มที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือที่ระดับ
น่ าลงทุน และกลุ่มที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือที่ระดับเก็งกาไร ได้ อย่ างถูกต้ องค่ อนข้ างมาก โดยเฉพาะ MDA ที่มีความถูกต้ อง
ในการพยากรณ์ กลุ่มตัวอย่ างที่มีอันดับความน่ าเชื่ อถือในระดับน่ าลงทุนมากกว่ า LR อย่ างไรก็ตาม ทั้งสองแบบจาลองมี
ความสามารถในการระบุกลุ่มตัวอย่ างทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถือระดับเก็งกาไรพอๆ กัน
 อันดับความน่ าเชื่อถือทีจ่ ัดจากความน่ าจะเป็ นที่บริษัทจะประสบปัญหาทางการเงินมีความสั มพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับ
อันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้ จากทริสเรตติง้ โดประมาณร้ อยละ 50 ของความผันแปรของอันดับความน่ าเชื่อถือจากทริสเรตติง้
ถูกอธิบายด้ วยความผันแปรของอันดับความน่ าเชื่อถือจากตัวแบบจาลอง MDA ซึ่งส่ วนที่เหลืออีกครึ่งจะเป็ นผลมาจากปัจจัย
อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ ได้ พจิ ารณาในการวิจัยครั้งนี้
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ข้ อจากัด
 ถึงแม้ ว่า MDA จะมีความสามารถในการพยากรณ์ ถูกต้ องที่สุดในภาพรวม แต่ ถ้าเป็ นการค้ นหาบริษัทที่ประสบภาวะ
ตกตา่ ทางการเงินแล้ ว LR ยังทาได้ ดีกว่ า จึงทาให้ การนาไปใช้ จริงอาจเกิดความยุ่งยากมากขึน้ เพราะอาจต้ องตรวจสอบผล
การวิเคราะห์ บริษัทจากแบบจาลองมากกว่ า 1 ตัว เพือ่ ป้ องกันการตัดสิ นใจที่ผดิ พลาด
 อันดับความน่ าเชื่ อถือที่ได้ จากแบบจาลองกับอันดับความน่ าเชื่ อถือที่จัดโดยสถาบันการจัดอันดับมีความสั มพันธ์ อยู่
ในระดับประมาณร้ อ ยละ 70 เท่ า นั้ น ซึ่ ง ไม่ ส มบู รณ์ แ บบ แต่ ไ ม่ น่า แปลกใจเนื่ อ งจากเกณฑ์ ก ารวิเ คราะห์ อันดับความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของ ทริ ส เรตติ้ง ให้ ค วามส าคัญ ทั้ ง ปั จ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ เช่ น สภาพแวดล้ อ มที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
(กฎระเบียบข้ อบังคับหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โครงสร้ างการประกอบธุ รกิจ) ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม ลักษณะการ
ดาเนินงานของบริษทั และธรรมาภิบาลของบริษทั เป็ นต้ น และปัจจัยเชิงปริมาณ เช่ น คุณภาพของงบการเงิน นโยบายทาง
การเงิน และอัตราส่ วนในงบการเงินที่สาคัญ ในระดับที่เ ท่ าๆ กัน ดังนั้ น เพื่อให้ ได้ ประโยชน์ สูงสุ ดจากแบบจาลองที่
พัฒนาขึน้ ในงานนี้ นักปฏิบัติจริง (Practitioners) ต้ องวิเคราะห์ ความน่ าเชื่อถือของบริษัทจากปัจจัยเชิงคุณภาพของธุรกิจ
ด้ วย เพือ่ ป้องกันการตัดสิ นใจทีผ่ ดิ พลาด อีกทางเลือกหนึ่ง คือ การผนวกปัจจัยเชิงคุณภาพเข้ าไปในแบบจาลอง MDA หรือ
LR ซึ่งอาจเกิดความยากลาบากของการเก็บข้ อมูล แต่ จะทาให้ ความแม่ นยาของผลการศึกษาเพิม่ ขึน้
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ข้ อจากัด
 การมีอยู่ของ Dynamic Inconsistency ไม่ สามารถหลีกเลีย่ งได้ เนื่องจากแบบจาลองได้ มาจากการวิเคราะห์ ข้อมูลใน
ช่ วงเวลาหนึ่ง ทาให้ ค่าสั มประสิ ทธิ์และตัวแปรที่เหมาะสมที่ใช้ ในการพยากรณ์ โอกาสที่บริ ษัทจะประสบภาวะตกต่าทาง
การเงินเปลีย่ นแปลงไปเมื่อเวลาผ่ านไป อย่ างไรก็ตาม Dynamic Inconsistency ไม่ ได้ มีอยู่ในกระบวนการของการได้ มาซึ่ง
แบบจาลองที่เหมาะสม (Optimization Procedure) แต่ เป็ นสภาพของบริษัทที่อาจเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา ทางแก้ คอื
การพัฒนาแบบจาลองที่มีการพิจารณาความผันแปรของเวลา (Time-Varying Model) เช่ น งานของ Shumway (2001)
และ Nam et al. (2008) ซึ่งค่ อนข้ างมีความซับซ้ อนในกระบวนการได้ มาซึ่งแบบจาลองและการนาไปใช้ ทางเลือกที่อาจจะ
เหมาะกับนักปฏิบัติจริง (Practitioners) มากกว่ า คือการปรับปรุง (Update) ตัวแบบจาลองทีเ่ สนอในงานวิจัยนีใ้ นทุกๆ ปี
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