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บทคดัย่อ 
  

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การเงินกบัผล
การด าเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์การเงิน ประกอบไปดว้ย กลยุทธ์การเจริญเติบโต โดยใชก้ารเจริญเติบโต
ของยอดขาย และศกัยภาพการเจริญเติบโต วดัโดยราคาหุน้ต่อมูลค่าทางบญัชี กลยุทธ์สภาพคล่อง โดย
ใช้อตัราส่วนสภาพคล่อง กบัผลการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยใช้อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น และ
กระแสเงินสดอิสระต่อหุ้น โดยเก็บขอ้มูลจากงบการเงินรายปีของธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 จ  านวน 191 บริษทัต่อปี และวิเคราะห์
โดยใชก้ารถดถอยแบบพหุคูณ 
 ผลการศึกษาพบว่า การเจริญเติบโตของยอดขาย ศกัยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจ และ
อตัราส่วนสภาพคล่องของธุรกิจ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ได้อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  นอกจากน้ียงัพบวา่ อตัราส่วนหน้ีสินและขนาดของธุรกิจ มีความสัมพนัธ์ทาง
ลบกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
 ผลการศึกษาพบวา่ ศกัยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจ อตัราส่วนสภาพคล่องของธุรกิจ  และ
ขนาดของธุรกิจ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบักระแสเงินสดอิสระต่อหุ้นได้อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 
0.05 นอกจากน้ียงัพบวา่ การเจริญเติบโตของยอดขายและอตัราส่วนหน้ีสิน มีความสัมพนัธ์ทางลบกบั 
กระแสเงินสดอิสระต่อหุน้อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ABSTRACT 
  

This independent study aimed to study the  relationship between financial strategies and 
corporate  performances of listed companies in The Stock Exchange of  Thailand. This study 
focused on the relationship between financial strategies which consisted of growth strategies 
measured by sales growth and growth potential measured by price per book value, liquidity 
strategies measured by liquidity ratio and corporate performance which consisted of return on 
common equity and free cash flow per share. The data used in this study were from the annual 
report and financial statement of 191 listed companies in the SET during 2002–2011 on yearly 
basis. The statistical method for analyzing the data was multiple regression. 

The findings showed that sales growth, growth potential, and liquidity affected in the 
positive direction to return on common equity at a significant level of 0.05. Moreover, debt ratio and 
firm size affected in the negative direction to return on common equity at a significant level of 0.05.
 The findings showed growth potential, liquidity and firm size affected in the positive 
direction to  free cash flow per share at a significant level of 0.05. Moreover, sales growth and debt 
ratio affected in the negative direction to free cash flow per share at a significant level of 0.05. 
  

 

 


