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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินทุนหมุนเวยีนกบัราคาหุ้น
สามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  การศึกษาคร้ังน้ีจดัเก็บขอ้มูลจาก 
รายงานประจ าปี งบการเงิน  แบบแสดงรายงานประจ าปี (56-1)  และเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  โดยท าการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2556  มีจ  านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาทั้งส้ินจ านวน 513 ขอ้มูล  ท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ราคาหุ้นสามญั  และตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน  วงจรเงินสด  อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  
และอตัราส่วนก าไรต่อหุน้  ส่วนตวัแปรควบคุม  ไดแ้ก่  ขนาดของกิจการ 
 
ผลการศึกษาท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  หรือท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  พบวา่  ตวัแปรอิสระอตัราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน  และอตัราก าไรต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญักบัราคาหุ้นสามญัของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั
ซ่ึงหากบริษทัมีการจดัการสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จะ
ส่งผลใหก้ าไรจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึนและมีผลท าใหร้าคาหุ้นสามญัเพิ่มข้ึน  และจากการศึกษายงั
พบวา่ตวัแปรควบคุม คือ ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบัราคาหุ้นสามญัของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน
หมายความวา่  เม่ือบริษทัมีการเติบโต  สินทรัพยร์วมเพิ่มสูงข้ึนจะส่งผลให้ราคาหุ้นสามญัเพิ่มข้ึน  
ทั้งน้ีจากการศึกษาไม่พบความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัระหว่าง วงจรเงินสด  อตัราการหมุนเวียน
ลูกหน้ี และอตัราการหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ กบัราคาหุน้สามญั   
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ABSTRACT 
 

The objective of this independent study is to investigate the relationship between working capital 
and stock prices of listed companies in The Stock Exchange of Thailand. Data in this study were 
collected form annual report, financial statement, annual registration statement (Form 56-1) and 
website of firms. This research was carried out during 2012 to 2013 on 513 data which were 
analyzed and the statistical results evaluated by using multiple regressions analysis. The 
dependent variable in this study was stock price and independent variables of this study were 
current ratio, cash conversion cycle, inventory turnover, account receivable turnover and earning 
per share. The control variable was size of company.   
 
Results of the study showed that at the significant level 0.05 or 95 percent of confidence indicated 
that current ratio and earning per share has positively related to stock price. Therefore, if the 
company effectively managed current asset and current liability this will increase the profit of the 
company and improve the stock price. The study also found that size of company has positively 
related to stock price which mean if the company is expanding and has increase its total asset this 
will increase stock price. Moreover, the findings showed that cash conversion cycle, inventory 
turnover and account receivable turnover have no significant effect on stock price. 
 


