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บทคัดย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยแ์ละอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จ านวนทั้งหมด 39 บริษทั โดยใช้ขอ้มูลผลการด าเนินงาน
ยอ้นหลงัรายไตรมาส แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเศรษฐกิจปกติตั้งแต่ปี 2543 ถึงปี 2550 จ  านวน 8 ปี และช่วง
เศรษฐกิจไม่ปกติตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2554 จ  านวน 4 ปี 

ผลการศึกษาน้ีท าการศึกษาด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ท่ีระดบันัยส าคญั 
0.05 พบวา่ ผลการศึกษาแยกรายบริษทัฯ ช่วงเศรษฐกิจปกติ อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี 
(Price-Book Value: P/BV) และอัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (Return on Asset: ROA) มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย ์(Return) แต่อตัราส่วนเงินปัน
ผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบ แทนของ
หลักทรัพย์ (Return) และอตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น(Return on Equity : ROE) และ
อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น(Price-Earning Ratio : P/E) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียว และทิศ
ทางตรงขา้ม กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(Return) ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั ส าหรับช่วงเศรษฐกิจ
ไม่ปกติ  อตัราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย ์(Return on Asset: ROA) อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่า
หุ้นทางบญัชี (Price-Book Value: P/BV) อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น(Return on Equity : 
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ROE) และอตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (Price-Earning Ratio : P/E) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกับอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) แต่อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend 
Yield: DIY) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(Return) และผล
การศึกษาในภาพรวมกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร พบว่า ช่วงเศรษฐกิจปกติ อตัราส่วนทาง
การเงินส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(Return) แต่ช่วงเศรษฐกิจไม่
ปกติ อตัราส่วนทางการเงินมีความสัม พนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(Return) ต ่ากวา่ช่วง
เศรษฐกิจปกติ 
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ABSTRACT 
 

 This independent study aimed at exploring relationships between stock returns and 
financial ratios of 39 agro and food industrial companies registered in the Stock Exchange of 
Thailand. Quarterly data used were divided into 2 significant periods: regular economic period of 8 
years, from 2000-2007 and irregular economic period of 4 years, from 2008-2011. 
 In this study, the findings were obtained by the use of multiple regression analysis at the 
significant level of 0.05. The results as sorted by companies in the regular economic period 
indicated that the relationships of Price-Book Value: P/BV and Return on Asset: ROA were relevant 
to stock returns. However, the relationship of Dividend Yield: DIY was contradictory to stock 
returns as well as Return on Equity: ROE. In the meanwhile, the relationship of Price-Earning 
Ratio: P/E was both relevant and contradictory to stock returns.  In the irregular economic period, 
the relationships of Return on Asset: ROA, Price-Book Value: P/BV, Return on Equity: ROE and 
Price-Earning Ratio: P/E were relevant to stock returns. However, the relationship of Dividend 
Yield: DIY was contradictory to stock returns. The findings on the study of overall agro and food 
industrial companies revealed that in the regular economic period, most financial ratios were 
relevant to stock returns, and the relationships of these ratios to stock returns turned out to be higher 
than those in the irregular economic period.  


