
อิทธิพลของการเปิดเผยขอ้มูลการเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทลัต่อ
มลูค่ากิจการ: หลกัฐานเชิงประจกัษ์จากบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

สมพงค์ พรมสะอาด 

สาขาการประกอบการและการจดัการ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทกัษิณ



ท่ีมาและความส าคญั

• Digital disruption



ท่ีมาและความส าคญั

• Digital disruption

Source: https://in.pinterest.com/pin/855754366672770146/



ท่ีมาและความส าคญั

• Digital transformation

Business
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CulturalDomain

Business
Model



วตัถุประสงคข์องการวจิยั

1. ศึกษาระดบัการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมการเปล่ียนผ่านเขา้สู่ดิจิทลั

2. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูล

3. ศึกษาอิทธิพลของระดบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีต่อมูลคา่ของกิจการ



วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

• เทคโนโลยดิีจิทลั เชน่ AI, Big data, Cloud computing, etc. ชว่ยใหผ้ลิตภาพ
ขององคก์รดีขึ้ น (Tambe, 2014) 

• การลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยยกระดับมูลค่าของกิจการได ้เน่ืองจาก

ผลิตภาพท่ีเกิดขึ้ นจะช่วยเพิ่มมูลค่าใหก้ับทรัพยากรดั้งเดิมท่ีองค์กรมีอยู่ได ้
(Cockburn et al., 2017)

• แนวคิดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล (Information disclosure) 

• อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีของบริษัทท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลทาง
ดิจิทลั (Digital disclosure) ท่ีอยูใ่นกลุ่ม 1 ใน 3 ของบริษัทท่ีมีการเปิดเผย
ขอ้มูลสูงสุดจะสูงกวา่คา่เฉล่ียประมาณ 26% (Srinivasan & Chen, 2020) 



กรอบแนวคิดของการวิจยั

การเปิดเผยขอ้มูล
การเปล่ียนผ่านเขา้สู่ดิจิทลั มลูคา่กิจการ

คุณลกัษณะขององคก์ร
-อายุของกิจการ
-ขนาดของกิจการ
-ระดบัสภาพคล่อง
-ระดบัการก่อหน้ี
ฯลฯ



สมมติฐานในการวิจยั

• H1: ขนาดองค์กร อายุองค์กร และค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส่งผลต่อ

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลกิจกรรมการเปล่ียนผ่านเขา้สู่ดิจิทลัขององคก์ร

• H2: ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลกิจกรรมการเปล่ียนผ่านเขา้สู่ดิจิทลัส่งผลต่อมูลค่า

ของกิจการ



วิธีด าเนินการวจิยั

• กลุ่มตวัอยา่ง: บริษัทในกลุ่ม SET 50

• ไมร่วมอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยกีารส่ือสาร และ
อุตสาหกรรมชิ้ นส่วนอิเลคทรอนิกส ์

• ขอ้มูลจากรายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563



วิธีด าเนินการวิจยั: วธีิการไดม้าของตวัแปรหลกั
ค ำหลกั ค ำที่เก่ียวขอ้ง

Analytics Analytic, Data analytics
Automation Automation, Autonomous technology, Automated, Robotics, Robotic process automation

AI Artificial intelligence, Intelligence, Neural network, Virtual reality, Augmented reality

Big Data Big data, Data science, Data mining, Data lake Edge computing

Cloud Cloud, Cloud computing
Digitization Digitization, Digitalization, Digital strategy, Digital marketing, Business intelligence, Digital, 

Digital platform, ดิจิทลั
ML Biometric, Deep learning, Machine learning, Natural language processing, Image recognition, 

Speech recognition

Corporate venturing Corporate entrepreneurship, Corporate venture capital, Accelerator, Incubator, Innovation lab, 

Digital lab

Digital transformation Digital transformation
Internet of things Internet of things
Online Online, ออนไลน์
E-commerce E-commerce, Digital payment, E-payment



วิธีด าเนินการวจิยั
ตวัแปรที่ใชใ้นกำรศึกษำปัจจยัที่สง่ผลตอ่ระดบักำรเปิดเผยขอ้มูล
ตวัแปรอิสระ วิธีการวดั
ประวตักิำรด ำเนินกิจกรรมดิจทิลั จ านวนค ากิจกรรมดิจิทลั (t-1)
อำยุของกิจกำร ln (ระยะเวลาตั้งแต่เขา้ IPO)
ขนำดของกิจกำร ln (สินทรพัยร์วม)
สภำพคล่อง อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
ระดบักำรก่อหน้ี อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยร์วม
ค่ำใชจ้ำ่ยดำ้นกำรขำยและบรหิำร ค่าใชจ้า่ยดา้นการขายและบริหาร/สินทรพัยร์วม

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรลงทุน ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาสินทรพัยถ์าวร (CapEx)/สินทรพัยร์วม

เงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่า/สินทรพัยร์วม
อุตสำหกรรม ตวัแปร Dummy โดย 1 = เกษตร, 2=บริการทางการเงิน, 3=อุตสาห

การ, 4=ก่อสรา้งและอสงัหาริมทรพัย,์ 5=ทรพัยากร

ตวัแปรตำม วิธีการวดั
ระดบักำรเปิดเผยขอ้มูลดิจทิลั จ านวนค ากิจกรรมดิจิทลั



วิธีด าเนินการวจิยั

ตวัแปรที่ใชใ้นกำรศึกษำอิทธิพลของระดบักำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีตอ่มูลค่ำของกิจกำร

ตวัแปรอิสระ วิธีการวดั
กำรเปิดเผยขอ้มูลกิจกรรมดิจทิลั จ านวนค ากิจกรรมดิจิทลั
ตวัแปรตำม วิธีการวดั
มูลค่ำของกิจกำร อตัราส่วนมลูค่าตลาดต่อมลูค่าทางบญัชี
ตวัแปรควบคุม วิธีการวดั
อำยุของกิจกำร ln (ระยะเวลาตั้งแต่ IPO)
ขนำดของกิจกำร ln (สินทรพัยร์วม)
สภำพคล่อง อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
ระดบักำรก่อหน้ี อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน
อุตสำหกรรม ตวัแปร Dummy โดย 1 = เกษตร, 2=บริการทางการเงิน

, 3=อุตสาหการ, 4=ก่อสรา้งและอสังหาริมทรัพย์, 5=

ทรพัยากร
ปีของเหตกุำรณ์ ตวัแปร Dummy โดย 1= 2563, 2= 2562, 3=2561, 

4=2560



ผลการวจิยั

2559 2560 2561 2562 2563



ผลการวจิยั

Digitization
Online
E-commerce
Automation

Digital transformation
Analytics
Corporate venturing

AI
Cloud
Big data
Machine learning
Internet of things



ผลการวจิยั

บริการทางการเงิน

ก่อสรา้งและอสงัหาริมทรพัย์

บริการ



ผลการวจิยั: ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มลู
ตวัแปร Beta t Sig.
Constant -2.777 .006**

จ านวนค ากิจกรรมดิจิทลั .758 15.763 .000**

ln (ระยะเวลาตั้งแต่เขา้ IPO) -.019 -.328 .743

ln (สินทรพัยร์วม) .166 2.457 .015*

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน -.048 -.893 .374

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน .030 .291 .771

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ .149 2.768 .006**

ค่าใชใ้นการขายและการบริหาร .013 .234 .816

CapEX .022 .426 .671

เงินสด -.018 -.339 .735

R-square                      0.784

มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01



ผลการวจิยั: อิทธิพลของระดบัการเปิดเผยขอ้มลูต่อมลูค่ากิจการ

มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01

ตวัแปร Beta t Sig.

Constant 8.032 .006**

จ านวนค ากิจกรรมดิจิทลั .082 1.215 .226

ln (ระยะเวลาตั้งแต่เขา้ IPO) -.227 -3.154 .002**

ln (สินทรพัยร์วม) -.372 -4.460 .000**

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน -.017 -.249 .803

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน .053 .437 .663

R-square                      0.448



สรุปผลการวจิยัและอภิปรายผล

• บริษัทในกลุ่มตวัอยา่งมีการเปล่ียนผ่านเขา้สู่ดิจิทลัและรายงานขอ้มูล

• อุตสาหกรรมการเงินมีการเปล่ียนผ่านเขา้สู่ดิจิทลัและรายงานขอ้มูลสูงสุด

• ขอ้มูลท่ีเปิดเผยบ่งช้ีวา่การเปล่ียนผ่านโดยเทคโนโลยดิีจิทลัขั้นสูงอยูใ่นระดบัต า่

• ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลข้ึนอยูก่บั การเปิดเผยขอ้มูลกิจกรรมดิจิทลัในอดีต 
ขนาดของกิจการ และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์ส่วนอายุขององคก์รไม่
ส่งผลซ่ึงไมส่อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Srinivasan & Chen (2020)

• ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลการเปล่ียนผ่านเขา้สู่ดิจิทลัไมมี่อิทธิพลอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติต่อมูลค่ากิจการ



ขอ้จ ากดัของการวิจยั

• ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง: บริษัทในกลุ่ม SET 50

• ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากค าท่ีเกี่ยวขอ้งไมถู่กรวมไวใ้นการศึกษา



ขอบคุณครบั


