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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างกลยุทธ์การเงิ นกับผล
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยจะศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเงิน ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต โดยใช้การเจริ ญเติบโต
ของยอดขาย และศักยภาพการเจริ ญเติบโต วัดโดยราคาหุ น้ ต่อมูลค่าทางบัญชี กลยุทธ์สภาพคล่อง โดย
ใช้อตั ราส่ วนสภาพคล่ อง กับผลการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั โดยใช้อตั ราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น และ
กระแสเงิ นสดอิ สระต่อหุ ้น โดยเก็บ ข้อมูล จากงบการเงิ นรายปี ของธุ รกิ จของบริ ษ ทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 จานวน 191 บริ ษทั ต่อปี และวิเคราะห์
โดยใช้การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการศึ กษาพบว่า การเจริ ญเติบโตของยอดขาย ศักยภาพการเจริ ญ เติ บ โตของธุ รกิ จ และ
อัตราส่ วนสภาพคล่ องของธุ รกิ จ มี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น ได้อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ยงั พบว่า อัตราส่ วนหนี้ สินและขนาดของธุ รกิจ มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจ อัตราส่ วนสภาพคล่องของธุ รกิจ และ
ขนาดของธุ รกิ จ มี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับ กระแสเงิ นสดอิ สระต่อหุ ้นได้อย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับ
0.05 นอกจากนี้ยงั พบว่า การเจริ ญเติบโตของยอดขายและอัตราส่ วนหนี้สิน มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
กระแสเงินสดอิสระต่อหุ น้ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 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.
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