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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและเปรียบเทียบตัวแบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนาทางการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 174 บริษัท ไดแก บริษัทที่เขาขายอาจถูกเพิกถอนในระหวางป
2554-2559 จํานวน 14 บริษัท และบริษัทที่ไมเขาขายอาจถูกเพิกถอนในชวงเวลาเดียวกัน จํานวน 160 บริษัท โดย
กําหนดตัวแปรอิสระ จํานวน 15 ตัวแปร ใชขอมูลระหวางป 2552-2558 และใชวิธีการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคกับ
วิธีโครงขายประสาทเทียม
ผลการศึกษาโดยใชวิธีการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค พบวามีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร ที่มีผลตอการจําแนกกลุม
บริษัทไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติลวงหนา 1 ป คือ อัตราสวนสวนของผูถือหุนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรกอน
ดอกเบี้ยและภาษีตอหนี้สินรวม อัตราสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอหนี้สินรวม และลวงหนา 2 ป คือ
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย ซึ่งมีความสามารถในการจําแนกกลุมบริษัทไดถูกตองรอยละ 97.70 และรอยละ
93.68 ตามลําดับ สวนวิธีโครงขายประสาทเทียม พบวามีตัวแปรอิสระที่มีคาความสําคัญปกติรอยละ 100 ลวงหนา 1 ป
คือ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และลวงหนา 2 ป คือ อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย ซึ่งมีความสามารถ
ในการจําแนกกลุมบริษัทไดถูกตองรอยละ 100 และรอยละ 98.28 ตามลําดับ นอกจากนี้ วิธีโครงขายประสาทเทียมมี
ความผิดพลาดในการจําแนกบริษัทตํ่าที่สุด

Do

คําสําคัญ: ตัวแบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนาทางการเงิน การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค โครงขายประสาทเทียม บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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The objectives of this research were to develop and to compare a financial early warning model of 174
Thai listed companies. The sample consisted of 14 potential delisting companies between 2011 and 2016, and
160 companies that were not potentially delisted in the same period. The independent variables included 15
variables, based on information during 2009 to 2015. Logistic Regression Analysis and Artificial Neural Network
were applied in in data analysis of this research.
The study of Logistic Regression Analysis indicated three independent variables significantly affecting
companies grouping one year in advance which were Total Equity to Total Assets Ratio, Earnings before Interest
and Taxes to Total Liabilities Ratio, and Cash Flow from Operation to Total Liabilities Ratio. The factor enabled
to significantly group companies two years in advance was Return on Assets. The total accuracy for grouping
companies one and two years in advance was 97.70 percent and 93.68 percent respectively. In addition, the
Artificial Neural Network revealed the independent variables which held normalized importance 100 percent one
year in advance was Debt to Equity Ratio, and two years in advance was Return on Assets. The total accuracy
for grouping companies for one and two years in advance was 100 percent and 98.28 percent respectively.
Moreover, the Artificial Neural Network showed the lowest Type I and II error.
Keywords: Financial Early Warning Model, Logistic Regression Analysis, Artificial Neural Network, Thai
Listed Companies
ปที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560
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หรื อ ต น ทุ น ในการเลิ ก กิ จ การ ไปลดมู ล ค า ส ว นใหญ ข อง
องคกร (Beaver, 1968)
ตัง้ แตป พ.ศ. 2540 ทีเ่ กิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดประกาศเพิกถอนบริษัท
ออกจากตลาดหลักทรัพยไปแลว ณ วันที่ 16 มกราคม
พ.ศ. 2560 จํานวน 200 บริษัท (The Stock Exchange
of Thailand, 2017) จากผลกระทบดังกลาวทําใหนักลงทุน
ซึ่ ง ไม ไ ด จํ า กั ด เฉพาะนั ก ลงทุ น จากสถาบั น การเงิ น หรื อ
นักวิเคราะหการลงทุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการลงทุน
เทานั้น แมแตนักลงทุนรายยอยตางใหความสนใจที่จะศึกษา
ข อ มู ล ของบริ ษั ท ก อ นทํ า การลงทุ น มากขึ้ น และมี ค วาม
ตองการขอมูลเชิงลึกของบริษัทที่จะลงทุนวาจะดําเนินกิจการ
ตอไปได หรือจะมีโอกาสประสบความลมเหลวทางการเงิน
จนกระทั่งตองเขาสูภาวะลมละลาย และตระหนักถึงความ
สํ า คั ญ และความจํ า เป น ของเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะส ง สั ญ ญาณ
เตือนภัยลวงหนาทางการเงิน จึงทําใหนักวิจัยเกิดแนวคิด
ในการพยายามคิดคนหาและพัฒนาเครื่องมือหรือตัวแบบที่
จะใชในการพยากรณหรือทํานายภาวะการลมละลายของ
บริษัท (Bankruptcy Prediction Model) เพื่อใหนักลงทุน
และผูมีสวนไดเสียมีเครื่องมือที่ชวยในการประเมินสถานะ
ทางการเงินของบริษัทที่สนใจลงทุน และใหองคกรสามารถ
ประเมินสถานการณหรือคาดคะเนถึงสาเหตุ และสามารถ
เตรียมรับมือ หรือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานของบริษัท
เพื่อใหรอดพนจากภาวะลมเหลวทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น
ไดทันทวงที และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือประโยชนที่ได
จากการพยากรณภาวะความลมเหลวทางการเงินของธุรกิจ
มี ค วามสํ า คั ญ อย า งมากต อ การเจริ ญ เติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น
ของบริษัท (Leelahawas & Phadoongsitthi, 2009;
Philasri & Phadoongsitthi, 2011; Somchom &
Koowattanatianchai, 2014)
การวิจัยเกี่ยวกับการพยากรณความลมเหลวของบริษัท
โดยใชขอมูลอัตราสวนทางการเงิน เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อป
ค.ศ. 1966 โดย William H. Beaver ซึ่ ง เป น ผู  ช  ว ย
ศาสตราจารยดานการบัญชี ของมหาวิทยาลัยชิคาโก ได
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1. บทนํา
ป จ จุ บั น ประชาชนทั่ ว ไปได ตื่ น ตั ว และให ค วามสนใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยมากขึ้น โดยจํานวนบัญชีซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย ข องผู  ล งทุ น บุ ค คลในป พ.ศ. 2557 มี จํ า นวน
1,098,731 บัญชี เพิ่มขึ้นจํานวน 620,146 บัญชี หรือ
รอยละ 129.58 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2549 (The Stock
Exchange of Thailand, 2015) และจากรายงานการ
ซื้อขายหลักทรัพยรวมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(SET) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตาม
ประเภทผูลงทุนในป พ.ศ. 2558 ผูลงทุนบุคคลยังเปนกลุม
ที่มีบทบาทสูงสุดในตลาดหลักทรัพยไทย โดยมีมูลคาซื้อขาย
เฉลี่ ย ต อ วั น ที่ 26,232 ล า นบาท คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ
59.21 ของมูลคาการซื้อขายรวม และมีสถานะซื้อสุทธิในป
พ.ศ. 2558 สูงเปนลําดับที่ 2 จํานวน 79,896 ลานบาท
(The Stock Exchange of Thailand, 2016) แตจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลก ที่ไดรับผลกระทบอยางหนักจากการ
ฟนตัวทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศตลาดเกิดใหม (The
World Bank, 2016) และยั ง คงเติ บ โตอย า งค อ ยเป น
คอยไป (Government Pension Fund, 2017) ภาวะ
เศรษฐกิ จ ในประเทศที่ ต  อ งพึ่ ง การใช จ  า ยของภาครั ฐ เป น
สําคัญ (Ministry of Finance, 2017) ปญหาภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ และป ญ หาด า นการการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ที่ ไ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาจส ง ผลกระทบต อ ความอยู  ร อด
หรือความลมเหลวทางการเงินของภาคธุรกิจ รวมทั้งการ
ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น อย า งต อ เนื่ อ ง
หากเกิดภาวะความลมเหลวทางการเงินของภาคธุรกิจจะ
สงผลกระทบอยางกวางขวางไมวาจะเปนผูถือหุน นักลงทุน
เจาหนี้ พนักงาน ผูสอบบัญชี ประชาชนทั่วไป หรือผูมี
ส ว นได เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง (Stakeholders) ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกกิจการ รวมไปถึงการสรางความเสียหายตอระบบ
เศรษฐกิจของทั้งในและตางประเทศอยางมหาศาล (Philasri
& Phadoongsitthi, 2011) ถึงแมภาวะความลมเหลวอาจ
เปนเหตุการณที่ไมเกิดขึ้นบอย แตเปนเหตุการณที่มีตนทุน
สูงสําหรับเจาของเงินทุน เนื่องจากการปรับโครงสรางองคกร
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(Covariance Matrix) ของตัวแปรอิสระแตละกลุม ซึ่ง
ถือวาเปนวิธีที่มีความยืดหยุนและไมซับซอนเหมือนกับการ
วิเคราะหจําแนกประเภท ในขณะที่โครงขายประสาทเทียม
(Artificial Neural Network) เป น วิ ธี ก ารสมั ย ใหม ที่ มี
ความสามารถในการพยากรณ ไ ด ถู ก ต อ งแม น ยํ า สู ง และ
การศึ ก ษาโดยใช วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ค วามถดถอยโลจิ ส ติ ค
และโครงขายประสาทเทียมกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทยมี น  อ ย จึ ง สนใจนํ า การวิ เ คราะห ค วาม
ถดถอยโลจิสติคและโครงขายประสาทเทียมมาสรางตัวแบบ
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพในการพยากรณของวิธีการดังกลาว
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได นํ า อั ต ราส ว นทางการเงิ น และ
คะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาสรางตัวแบบสัญญาณ
เตือนภัยลวงหนาทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน โดยใช
วิธีการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคและโครงขายประสาท
เทียม เพื่อใหนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียมีเครื่องมือที่ชวย
ในการประเมินสถานะทางการเงินของบริษัทที่สนใจลงทุน
และบริษัทสามารถประเมินสถานการณ คนหาสาเหตุและ
แกไขปญหาไดทันทวงที
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ทําการวิจัยในหัวขอเรื่อง Financial Ratios As Predictors
of Failure โดยใชการวิเคราะหตัวแปรเดี่ยว (Univariate
Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหทีละอัตราสวน (Beaver,
1966) ตอมาในป ค.ศ. 1968 โดย Edward I. Altman
ซึ่งเปนผูชวยศาสตราจารยดานการเงิน ของมหาวิทยาลัย
นิวยอรก ไดทําการวิจัยในหัวขอเรื่อง Financial Ratios,
Discriminant Analysis and the Prediction of
Corporate Bankruptcy โดยใช ก ารวิ เ คราะห จํ า แนก
ประเภท (Discriminant Analysis) ซึ่งเปนการพิจารณา
5 อัตราสวนในเวลาเดียวกัน (Altman, 1968) กลาวไดวา
นักวิจัยทั้งสองทานเปนผูบุกเบิกเกี่ยวกับงานวิจัยดังกลาว
และเทคนิควิธีการที่ใชในการสรางตัวแบบพยากรณความ
ลมเหลวมีหลากหลายวิธี ไดแก (1) Statistical Models:
Univariate Analysis, Multiple Discriminant Analysis
(MDA), Linear Probability Model (LPM), Logit
Model, Probit Model, Cumulative Sums (CUSUM)
Procedures, Partial Adjustment Processes
(2) Artificially Intelligent Expert System Models
(AIES): Recursively Partitioned Decision Trees
(An Inductive Learning Model), Case Based
Reasoning (CBR) Models, Neural Networks (NN),
Genetic Algorithm (GA), Rough Sets Model และ
(3) Theoretical Models: Balance Sheet Decomposition
Measures (BSDM), Entropy Theory, Gambler’s Ruin
Theory, Cash Management Theory, Credit Risk
Theories (Including JP Morgan’s Credit Metrics,
Moody’s KMV Model (Aziz & Dar, 2006)
จากการทบทวนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งวิ ธี ที่ ไ ด รั บ ความ
นิยม คือ การวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant
Analysis) และการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค (Logistic
Regression Analysis)(Peeracheir, 2016) แต ก าร
วิ เ คราะห ค วามถดถอยโลจิ ส ติ ค ไม ต  อ งมี ข  อ สมมติ ฐ านใน
เรื่องการแจกแจงปกติของตัวแปรหลายตัว (Multivariate
Normality) และความเทากันของเมตริกซความแปรปรวนรวม

2. ทบทวนวรรณกรรม
Altman & Hotchkiss (2005) อธิบายความหมาย
ของความล ม เหลวทางธุ ร กิ จ (Business Failure) ไว
4 ประเภท ไดแก (1) ความลมเหลว (Failure) แบงได
2 ประเภท คือ ความลมเหลวเชิงเศรษฐกิจ (Economic
Failure) หมายถึง การที่ธุรกิจไดรับอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุ น ตํ่ า และต อ เนื่ อ งเมื่ อ เที ย บกั บ อั ต ราผลตอบแทน
จากการลงทุนทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกัน และความลมเหลว
ทางกฎหมาย (Legal Failure) หมายถึ ง กรณี ธุ ร กิ จ
ไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินตามกฎหมาย
ที่ มี ต  อ เจ า หนี้ (2) การไม ส ามารถชํ า ระหนี้ สิ น ได ต าม
กําหนด (Insolvency) คือ กรณีธุรกิจไมสามารถดําเนิน
กิจการเพื่อใหบรรลุตามภาระผูกพันทางการเงินที่ทําไวกับ
ปที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560
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เปน 5 หมวด ไดแก (1) สิทธิของผูถือหุน (2) การปฏิบัติ
ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
(4) การเปดเผยขอมูลที่โปรงใส และ (5) ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ (The Stock Exchange of Thailand,
2012; The Securities and Exchange Commission,
2016) สวนคะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้น นับตั้งแต
ป พ.ศ. 2544 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ทํ า การสํ า รวจ
การกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนอยางตอเนื่อง
โดยผลสํารวจแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวม
ไดนําเสนอไวในรายงาน Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies (CGR) โดยหลักเกณฑการ
สํารวจตั้งแตป พ.ศ. 2557 มีการพัฒนาใหมีความสอดคลอง
กับมาตรฐานของ ASEAN CG Scorecard เพื่อสงเสริม
ใหบริษัทจดทะเบียนไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการ
กํากับดูแลกิจการในระดับสากลไดมากยิ่งขึ้น โดยทําการ
เผยแพรรายชื่อเฉพาะบริษัทที่ไดคะแนนอยูในระดับ “ดี”
ขึ้นไป
การวิ เ คราะห ค วามถดถอยโลจิ ส ติ ค (Logistic
Regression Analysis) เปนการศึกษาระดับความสัมพันธ
ระหว า งตั ว แปรอิ ส ระกั บ ตั ว แปรตาม (โอกาสที่ จ ะเกิ ด
เหตุการณ) กลาวคือศึกษาวาตัวแปรอิสระตัวใดมีอิทธิพล
หรื อ ผลกระทบต อ ตั ว แปรตาม เพื่ อ พยากรณ ห รื อ ทํ า นาย
โอกาสที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ ที่ ส นใจ โดยการใช ส มการที่
เหมาะสมที่สรางขึ้นดวยตัวแปรอิสระที่มีผลตอตัวแปรตาม
ที่ไดจากการศึกษาความสัมพันธ การเลือกตัวแปรอิสระที่
เหมาะสม จะทําใหรอยละของความถูกตองในการพยากรณ
หรือทํานายมีคาสูงสุด (Vanichbuncha, 2009)
สํ า หรั บ การวิ เ คราะห ค วามถดถอยโลจิ ส ติ ค แบบทวิ
(Binary, Dichotomous) ตัวแปรตาม (Y) มีเพียง 2 คา
คือ ไมเกิดเหตุการณ (Y = 0) หรือเกิดเหตุการณ (Y = 1)
มีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระ (X) ไมไดอยูในรูปเชิงเสน
สมการดังนี้ (Kaiyawan, 2012)

Do

wn

loa

dจ

าก.

.วา
รสา

เจ า หนี้ (3) การผิ ด นั ด (Default) หรื อ การผิ ด สั ญ ญา
จะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ละเมิดเงื่อนไข ขอตกลงตามสัญญาที่
ทําไวกับเจาหนี้ และ (4) ภาวะลมละลาย (Bankruptcy)
แบงได 2 ประเภท คือ มูลคาสุทธิของบริษัทติดลบ และ
บริ ษั ท ล ม ละลายตามกฎหมายล ม ละลาย (Leelahawas
& Phadoongsitthi, 2009) ส ว นสาเหตุ ข องภาวะ
ล ม เหลวทางการเงิ น มี นั ก วิ จั ย หลายท า นได เ สนอไว ดั ง นี้
ในป ค.ศ. 1974 Altman & McGough ระบุวาปญหา
ทางการเงินและปญหาการดําเนินงานเปนสัญญาณลวงหนา
ของความล ม เหลวของกิ จ การ จนกระทั่ ง นํ า ไปสู  ภ าวะ
ล ม ละลาย ในป ค.ศ. 1980 Dambolena & Khoury
กลาววาความลมเหลวของบริษัทมาจากปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก ในป ค.ศ. 1983 Altman เสนอแนะวา
ปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาคอาจสงผลตอการลมเหลว
ของบริ ษั ท ในป ค.ศ. 1994 Brigham & Gapenski
กลาววาสาเหตุความลมเหลวของบริษัทมาจากปจจัยทาง
เศรษฐกิ จ และป จ จั ย ทางการเงิ น และในป ค.ศ. 2002
Altman เปดเผยวาปจจัยทางการเงินทีส่ ง ผลตอการลมละลาย
ของบริ ษั ท Enron คื อ การมี ห นี้ สิ น จํ า นวนมากในงบดุ ล
(Gambrel, 2004)
อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratios) เปนตัวแทน
ของรายงานทางการเงินและเปนตัวชวยสําหรับผูทําหนาที่
ตั ด สิ น ใจ (Gambrel, 2004; อ า งอิ ง จาก Chen &
Shimerda, 1981; Elam, 1975; Horrigan, 1965) ไดมา
จากการปรับเปลี่ยนขอมูลรายงานทางการเงินเปนอัตราสวน
เพื่ อ ประเมิ น สถานะของบริ ษั ท และเพื่ อ การเปรี ย บเที ย บ
กั น ได ข องบริ ษั ท ที่ มี ค วามแตกต า งกั น ในเรื่ อ งขนาด
(Gambrel, 2004)
การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance:
CG) คื อ การบริ ห ารจั ด การบริ ษั ท เพื่ อ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เนนความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะชวยสราง
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจใหกับผูถือหุน นักลงทุน ผูมี
สวนไดเสีย ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และจะนําไปสูความมั่นคง
และความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน โดยมีเนื้อหาแบงออก
40
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ถา
P(y) < 0.5 สถานะ = 0 หมายถึง บริษัทที่ไมเขาขาย
อาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย
P(y) ≥ 0.5 สถานะ = 1 หมายถึง บริษัทที่เขาขาย
อาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย
0.5 เปนคาความนาจะเปนที่ใชเปนจุดตัด (Cutting Score)
แตอาจกําหนดคาอื่นๆ ไดตามสมควรของแตเรื่อง

ชี

เมื่อ
P(y) = ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ y
e = Exponential Function
(e = 2.718281828459…)
f(x) = ฟงกชันของตัวแปรทํานาย

หรือระบบประสาทของมนุษย โดยมีวัตถุประสงคที่จะสราง
เครื่องมือใหคอมพิวเตอรมีความชาญฉลาดในการเรียนรูและ
ฝกฝนเหมือนกับมนุษย สามารถนําความรูและทักษะจากการ
เรียนรูมาใชในการจดจํารูปแบบ (Pattern Recognition)
ความสามารถในการรับรู (Perception) การอุปมานความรู
(Knowledge Deduction) การจั ด กลุ  ม (Clustering)
การจัดหมวดหมู (Classification) การควบคุมเครื่องยนต
(Motor Control) และการพยากรณ ห รื อ การทํ า นาย
(Forecasting or Prediction) เป น ต น โดยโครงข า ย
ประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multi-Layer Perceptron)
เปนสถาปตยกรรมโครงขายที่ซับซอน ซึ่งสามารถนําไปแกไข
ปญหาที่มีความสลับซับซอนได (Haykin, 1999)
โครงข า ยประสาทเที ย มแบบแพร ย  อ นกลั บ (Backpropagation Artificial Neural Network) เปนโครงสราง
ของโครงข า ยประสาทเที ย มแบบแบบป อ นไปข า งหน า
(Feedforward Neural Network Structure) โดยการ
ทํางานคือเมื่อมีตัวแปรนําเขา (Input) เขาไปในโครงขาย
(Network) และคูณกับคาถวงนํ้าหนัก (Weight) ในการ
เชื่อมตอระหวางนิวรอน จากนั้นทําการรวม (Summing)
กอนที่จะสงไปฟงกชันถายโอน (Threshold Function)
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โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network:
ANN หรือ Neural Network) เปนศาสตรแขนงยอยของ
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) ซึ่งมีพื้นฐาน
มาจากการจําลองหรือเลียนแบบวิธกี ารทํางานของเซลลสมอง

ภาพที่ 1 โครงขายประสาทเทียมแบบ 3 ชั้น
(ที่มา : Hagan & Demuth. 1996)
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เป น นั ก วิ จั ย ท า นแรกที่ ไ ด พั ฒ นาตั ว แบบโดยใช วิ ธี ก าร
วิเคราะหความถดถอยโลจิสติคเชิงพหุ (Multiple Logistic
Regression: Logit) ในการสรางตัวแบบพยากรณความ
ลมเหลว ตัวแบบสามารถพยากรณความถูกตองแมนยําถึง
รอยละ 96.12 (Ohlson, 1980) ในป ค.ศ. 1981 Scott
พบวาตัวแปรงบกระแสเงินสดสามารถประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตได และกระแสเงินสดในอดีตและปจจุบัน
สามารถพยากรณความลมเหลวได ในป ค.ศ. 1982 Earl
and Marais พบว า อั ต ราส ว นกระแสเงิ น สดต อ หนี้ สิ น
หมุนเวียน (Cash Flow to Current Liabilities Ratio)
ใชพยากรณได บรรดานักวิจัยที่ไดใชงบกระแสเงินสดในการ
สรางตัวแบบไดแก Casey and Bartczak ป ค.ศ. 1985;
Gentry และคณะ ป ค.ศ. 1985; Gombola และคณะ
ป ค.ศ. 1987; Aziz และคณะ ป ค.ศ. 1988 เป น ต น
(Pongsatat, Ramage, & Lawrence, 2004; Wijekoon
& Azeez, 2015)
ในชวงป ค.ศ. 1990 มีการใชคอมพิวเตอรกันอยาง
แพรหลาย วิธีปญญาประดิษฐ ไดแก Neural Networks
(NN), Support Vector Machine (SVM) และ Decision
Tree (DT) Models ได ถู ก นํ า มาใช กั น อย า งแพร ห ลาย
ในป ค.ศ. 1990 Odom และ Sharda พบวาอัตราความ
ถูกตองแมนยําของ Neural Networks Model สูงกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี MDA ในขณะที่ Min และ Lee
ในป ค.ศ. 2005 ได ใ ช วิ ธี SVM ในการพยากรณ ค วาม
ลมเหลว โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวาง SVM, MDA,
logit, และ NN ปรากฏวา SVM มีประสิทธิภาพเหนือกวา
วิธีอื่น แตงานวิจัยของ Joos และคณะ ในป ค.ศ. 1998
พบวา Decision Tree Model เหนือกวา Logit Model
เมื่อใชกับขอมูลระยะสั้น (Okay, 2015)
นักวิจัยหลายทานพบวาบริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการ
ไม ดี จะเป น สาเหตุ ใ หญ ป ระการหนึ่ ง ที่ เ กิ ด วิ ก ฤตการณ
ทางการเงินในเอเชียในป ค.ศ. 1997 โดยนักวิจัย Rajan
และ Zingales ป ค.ศ. 1998 และ Prowse ป ค.ศ. 1998
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เพื่อจะคํานวณหาคาสงออก (Output) ออกมา (Jongsiri,
2014)
สวนงานวิจัยที่เกี่ยวของในป ค.ศ. 1931 Fitzpatrick
อาจเปนนักวิจัยทานแรกที่ใชการวิเคราะหอัตราสวนในการ
เปรียบเทียบบริษัทที่ลมเหลวและบริษัทที่ไมลมเหลว โดยใช
วิธีการวิเคราะหขอมูลตัวแปรเดี่ยว (Univariate Analysis)
ประกอบดวย 13 อัตราสวนเปนตัวชี้วัดของความลมเหลว
แตตัวแบบดังกลาวไมไดเปดเผยความสัมพันธที่มีนัยสําคัญ
กับการลมเหลว ในป ค.ศ. 1966 Beaver ไดใชอัตราสวน
ทางการเงินกับวิธกี ารวิเคราะหขอ มูลตัวแปรเดีย่ ว (Univariate
Analysis) พบวาอัตราสวน Cash Flow to Total Debt
Ratio สามารถพยากรณ ไ ด ดี ที่ สุ ด ก อ นจะล ม เหลว 5 ป
งานดังกลาวไดรับการยอมรับวาเปนงานชิ้นแรกที่มีอิทธิพล
ตอการพยากรณความลมเหลวของธุรกิจ (Beaver, 1966)
ในป ค.ศ. 1968 Altman ไดศึกษาปรับปรุงตอยอดจาก
งานของ Beaver โดยใชอัตราสวนทางการเงินและวิธีการ
วิเคราะหจําแนกประเภทพหุ (Multiple Discriminant
Analysis: MDA) และไดพัฒนาตัวแบบ Z-Score ที่รูจักกัน
อยางแพรหลาย ผลการศึกษาพบวามี 5 อัตราสวนทาง
การเงินมีนัยสําคัญในการพยากรณความลมเหลวของบริษัท
(Altman, 1968) ในป ค.ศ. 1972 Deakin ไดทดสอบ
14 อัตราสวนทางการเงินของ Beaver (1966) แตใชวิธี
MDA พบวาสามารถพยากรณไดถูกตองกอน 3 ปที่ลมเหลว
ในป ค.ศ. 1977 Altman, Haldeman และ Narayanan
ไดพัฒนาตัวแบบ ZETA R Credit Risk Model ซึ่งประกอบ
ไปดวย 7 อัตราสวนทางการเงิน จากนั้นวิธี MDA ไดใช
ในการพยากรณค วามล มเหลวของบริษัท อยางแพรหลาย
ตัวอยางนักวิจัยที่ใชวิธี MDA ไดแก Deakin ป ค.ศ. 1972;
Edminster ป ค.ศ. 1972; Blum ป ค.ศ. 1974; Eisenbeis
ป ค.ศ. 1977; Taffler และ Tisshaw ป ค.ศ. 1977;
Altman ป ค.ศ. 1977; Micha ป ค.ศ. 1984; Gombola
และคณะ ป ค.ศ. 1987; Lussier ป ค.ศ. 1995; Altman
และคณะ ป ค.ศ. 1995 เปนตน ในป ค.ศ. 1980 Ohlson
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Analysis (MDA), Logistic Regression, Classical CBR
และ Support Vector Machine (Li & Sun, 2010)
ในป ค.ศ. 2012 Mazouz, Creane และ Gambrel
ทดสอบว า กระแสเงิ น สดมี อิ ท ธิ พ ลต อ การพยากรณ ค วาม
ลมเหลวของธุรกิจ โดยใชโครงขายประสาทเทียม และใช
อัตราสวนทางการเงินเปนตัวแปรนําเขา พบวา AccrualBased Model มีความถูกตองแมนยําในการจําแนกประเภท
รอยละ 92.55 ของตัวอยางทดลอง และรอยละ 77.5 ของ
ตัวอยางทดสอบ สวน Cash Flow-Based Model มีความ
ถูกตองแมนยําในการจําแนกประเภทรอยละ 94.15 ของ
ตัวอยางทดลอง และรอยละ 82.5 ของตัวอยางทดสอบ
(Mazouz, Crane, & Gambrel, 2012) Lakshan และ
Wijekoon ศึกษาผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอ
ความลมเหลวของบริษัท โดยใชตัวแปรที่เปดเผยจากรายงาน
ประจําปและใชการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค พบวา
ความลมเหลวของบริษัทมีความสัมพันธกับการกํากับดูแล
กิจการ (Lakshan & Wijekoon, 2012) และ Bagheri,
Valipour และ Amin ศึกษาการพยากรณความลมละลาย
ของบริษัท โดยใชโครงขายประสาทเทียมและการวิเคราะห
ความถดถอยโลจิสติค พบวาตัวแบบทั้งสองมีประโยชนใน
การพยากรณความลมเหลว และโครงขายประสาทเทียมมี
ความถูกตองแมนยํากวาการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค
(Bagheri, Valipour, & Amin, 2012)
ในป ค.ศ. 2013 Bee และ Abdollahi ศึกษาการ
พยากรณความลมเหลวทางการเงินโดยใชวิธีการวิเคราะห
ความถดถอยโลจิสติคและ 34 อัตราสวนทางการเงิน พบวา
สามารถพยากรณไดถูกตองแมนยํากอน 1 ปรอยละ 96.6
กอน 2 ปรอยละ 91.1 กอน 3 ปรอยละ 83.1 กอน 4 ป
รอยละ 83.0 กอน 5 ปรอยละ 75.0 (Bee & Abdollahi,
2013)
ในป ค.ศ. 2015 Okay ศึกษาและเปรียบเทียบความ
ถูกตองแมนยําของตัวแบบพยากรณ ไดแก Multivariate
Linear Discriminant, Quadratic Discriminant, Logit,
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สรุปวาการกํากับดูแลกิจการที่ไมดี จะนําไปถึงความวิกฤต
ในป ค.ศ. 2002 Becht, Bolton และ Roell พบวากลไก
การกํากับดูแลกิจการที่ดีไดรับความสนใจในงานวิจัยของการ
พยากรณความลมเหลวของบริษัทนับตั้งแตเกิดเหตุการณ
การล ม สลายของบริ ษั ท ในช ว งปลายป ค.ศ. 1990 ในป
ค.ศ. 2015 Wijekoon และ Azeez ไดใช 15 อัตราสวน
ทางการเงิ น และ 8 ตั ว แปรการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี กั บ
วิธีการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค พบวาตัวแบบมีความ
ถูกตองแมนยําของการพยากรณที่รอยละ 88.57 กอน 1 ป
ที่ลมเหลว และมีความถูกตองแมนยําของพยากรณทั้ง 3 ป
เกินรอยละ 80 (Wijekoon & Azeez, 2015)
ในป ค.ศ. 2008 Abou El Sood ศึกษาตัวแปรทาง
เศรษฐศาสตรมหภาค และการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยใช
การวิ เ คราะห ค วามถดถอยโลจิ ส ติ ค เป น เครื่ อ งมื อ ในการ
พยากรณความลมเหลวของบริษัท โดยโมเดลที่ 1 ประกอบ
ดวยสารสนเทศการบัญชีเทานั้น โมเดลที่ 2 ประกอบดวย
ตัวแปรทางเศรษฐกิจและสารสนเทศทางการบัญชี โมเดล
ที่ 3 ประกอบด ว ยการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การและสารสนเทศ
ทางการบัญชี และโมเดลที่ 4 ประกอบดวยตัวแปรทั้ง 3
พบวาตัวแปรทั้ง 3 สามารถพยากรณไดถูกตองแมนยําถึง
รอยละ 84.8 (Abou El Sood, 2008)
ในป ค.ศ. 2009 Muller, Steyn-Bruwer และ
Hamman ศึกษาการพยากรณความลมเหลวของบริษัท หรือ
ความลมเหลวทางการเงิน โดยใช Multiple Discriminant
Analysis (MDA), Recursive Partitioning (RP), Logit
Analysis (LA) and Neural Networks (NN) พบวา Logit
Analysis (LA) and Neural Networks (NN) Techniques
สามารถพยากรณไดถูกตองแมนยําสูงสุด (Muller, StenBruwer, & Hamman, 2009)
ในป ค.ศ. 2010 Li และ Sun พบวา HCBR (Hybrid
Case-Based Reasoning) สามารถพยากรณการลมเหลว
ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศจีนในระยะสั้น โดยสามารถ
พยากรณไดถูกตองแมนยํากวาวิธี Multiple Discriminant
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จากการทบทวนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง พบว า ข อ มู ล
อัตราสวนทางการเงินและการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความ
สํ า คั ญ ต อ การพยากรณ ส ถานะของบริ ษั ท โดยวิ ธี ก าร
วิ เ คราะห ค วามถดถอยโลจิ ส ติ ค มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
พยากรณ แ ละมี ค วามยื ด หยุ  น กว า วิ ธี ก ารวิ เ คราะห จํ า แนก
ประเภท และโครงขายประสาทเทียมเปนวิธีการสมัยใหมที่
มีความสามารถในการพยากรณสูง ผูวิจัยจึงไดนําอัตราสวน
ทางการเงินและคะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาสรางตัว
แบบสั ญ ญาณเตื อ นภั ย ล ว งหน า ทางการเงิ น ด ว ยวิ ธี ก าร
วิเคราะหความถดถอยโลจิสติคและโครงขายประสาทเทียม
และเปรียบเทียบตัวแบบทั้ง 2 วิธี เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะ
สมกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

3. วิธีการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า งและเปรี ย บเที ย บ
ตั ว แบบสั ญ ญาณเตื อ นภั ย ล ว งหน า ทางการเงิ น ของบริ ษั ท
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย โดยใช
วิธีการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคและโครงขายประสาท
เทียม ประชากรคือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยทุกกลุมอุตสาหกรรม ยกเวนกลุมอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน เนื่องจากขอมูลในงบการเงินมีความแตกตาง
จากบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมอื่น และกลุมอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากไมมีบริษัทตัวอยาง
กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม คือ
- กลุมบริษัทที่เขาขายอาจถูกเพิกถอน คือ บริษัทที่
ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance)
และเครื่ อ งหมาย SP (Suspension) เพื่ อ สั่ ง ห า มการ
ซื้ อ ขายและให เ วลาในการฟ  น ฟู กิ จ การ 3 ป ระหว า งป
พ.ศ. 2554–2559 จํานวน 14 บริษัท
- กลุมบริษัทที่ไมเขาขายอาจถูกเพิกถอน คือ บริษัท
ที่มีการดําเนินงานตามปกติในปที่เก็บขอมูล ไมเคยฟนฟู
กิ จ การ จดทะเบี ย นเข า ใหม ก  อ นป ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล และเป น
บริษทั ทีอ่ ยูห มวดธุรกิจเดียวกับบริษทั ทีเ่ ขาขายอาจถูกเพิกถอน
จํานวน 160 บริษัท
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Probit, Decision Tree, Neural Networks and
Support Vector Machine Models พบวาตัวแบบทั้ง
5 ประเภท สามารถพยากรณไดอยางถูกตองแมนยํารวม
ขั้นตํ่ารอยละ 75 ในขณะที่ Decision Tree Model มี
ความถูกตองแมนยําสูงสุด แตเมื่อใชกับกลุมทดสอบ (Holdout Samples) Neural Networks Model มี ค วาม
ถูกตองแมนยําในการพยากรณมากที่สุดในตัวแบบทั้งหมด
ที่ศึกษา (Okay, 2015)
ในป ค.ศ. 2016 Jones นํา Cash Flow Based
Model มาใช ใ นการพยากรณ ค วามล ม เหลวในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยใช 4 Cash Based Variables ตัวแบบที่
ไดสามารถพยากรณไดถูกตองแมนยําในระดับที่ดีมาก ซึ่ง
ดีกวา Complex Multivariate Models และตัวแบบได
ผลลัพธที่ดีกวา Logit Model ที่สรางมาจากตัวแปรของ
Altman’s Z score (Jones, 2016) Nouri และ Soltani
ศึกษาตัวแปรทางดานบัญชี การตลาด และเศรษฐศาสตร
มหภาค และใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค พบวา
ตั ว แบบที่ ใ ช ตั ว แปรทางด า นบั ญ ชี แ ละการตลาดสามารถ
พยากรณไดถูกตองแมนยํารอยละ 91.2 และรอยละ 82.1
ตามลําดับ สวนตัวแปรเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรมหภาคไมมี
ความสัมพันธทางสถิติ (Nouri & Soltani, 2016) และ
Mansouri, Nazari และ Ramazani ศึ ก ษาอั ต ราส ว น
ทางการเงิ น กั บ โครงข า ยประสาทเที ย มและการวิ เ คราะห
ความถดถอยโลจิสติค ใชพยากรณความลมเหลวของบริษัท
1-3 ปกอนลมเหลว พบวาวิธีโครงขายประสาทเทียมมีความ
ถูก ตองแมน ยํา กวา วิ ธีก ารวิ เ คราะหความถดถอยโลจิ ส ติค
(Mansouri, Nazari, & Ramazani, 2016)
สําหรับแบบจําลองประเภทตางๆ และความถูกตอง
แมนยําในการพยากรณสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากงานวิจัย
ของ Bellovary, Giacomino และ Akers เรื่อง A Review
of Bankruptcy Prediction Studies: 1930–Present
(Bellovary, Giacomino, & Akers, 2007) และงานวิจัย
ของ Aziz และ Dar เรื่ อ ง Predicting Corporate
Bankruptcy: Where We Stand? (Aziz & Dar, 2006)
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ตารางที่ 1 สรุปจํานวนบริษัทตัวอยางที่ใชในการวิจัย

- อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
(Current Assets to Total Assets Ratio:
CATA)
- อัตราสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอ
หนี้สินหมุนเวียน (Cash Flow from Operation
to Current Liabilities Ratio: CFOCL)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย
(Activity Ratios):
- อัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพย
(Total Assets Turnover Ratio: TITA)
อัตราสวนที่แสดงถึงความเสี่ยงจากการกูยืม
(Leverage Ratios):
- อัตราสวนหนี้สินไมหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
(Non-Current Liabilities to Total Assets
Ratio: NCLTA)
- อัตราสวนหนี้สินไมหมุนเวียนตอหนี้สินรวม
(Non-Current Liabilities to Total Liabilities
Ratio: NCLTL)
- อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
(Total Liabilities to Total Assets Ratio:
TLTA)
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
(Debt/Equity Ratio: TLTE)
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ในการเลือกกลุมตัวอยางจะใชวิธีการจับคู ระหวาง
บริษัทที่เขาขายอาจถูกเพิกถอนกับบริษัทที่ไมเขาขายอาจ
ถูกเพิกถอนที่อยูในหมวดธุรกิจเดียวกัน มีขอมูลงบการเงิน
ที่ ค รบถ ว น และมี ร อบระยะเวลาบั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคมของทุกป
ตัวแปรตามในงานวิจัยนี้เปนตัวแปรหุน ซึ่งมี 2 คา
คือ “1” หมายถึง บริษัทที่เขาขายอาจถูกเพิกถอน และ
“0” หมายถึ ง บริ ษั ท ที่ ไ ม เ ข า ข า ยอาจถู ก เพิ ก ถอน ตาม
คํานิยามขางตน สวนตัวแปรอิสระประกอบไปดวย 2 กลุม
คือ (1) อัตราสวนทางการเงินโดยเก็บขอมูลจากงบการเงิน
และ (2) คะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนตัวแปรหุน
ซึ่งมี 2 คา คือ “0” หมายถึง คะแนนตํ่ากวาระดับดีลงไป
และ “1” หมายถึง คะแนนระดับดีขึ้นไป โดยเก็บขอมูล
จากรายงานการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กอนหนา 1–2 ป
ที่บริษัทจะเขาขายอาจถูกเพิกถอน (ระหวางป พ.ศ. 2552–
2558) ซึ่งประกอบไปดวย 15 อัตราสวน จาก 5 หมวด
ดังนี้
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratios):
- อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratio: CACL)
- อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตอสินทรัพยรวม
(Net Working Capital to Total Assets
Ratio: WCTA)

รวม
15
23
64
25
41
6
174

ชี

บริการ
เทคโนโลยี
อสังหาริมทรัพยและกอสราง
ทรัพยากร
สินคาอุตสาหกรรม
สินคาอุปโภคบริโภค
รวม

บริษัทที่ ไมเขาขายฯ
13
21
61
23
37
5
160

บัญ

บริษัทที่เขาขายฯ
2
2
3
2
4
1
14

รวิช
าชีพ

กลุมอุตสาหกรรม

ปที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560

วารสารวิชาชีพบัญชี

45

บทความวิจัย

รวิช
าชีพ

บัญ

ชี

4. ผลการศึกษา
ในการใช วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ค วามถดถอยโลจิ ส ติ ค เพื่ อ
สรางตัวแบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนาทางการเงิน ไดใชวิธี
Forward Stepwise (Conditional) ในการคัดเลือกตัวแปร
อิสระเขาสมการครั้งละตัว ผลที่ไดปรากฏ ดังนี้
จากตารางที่ 2 จะเห็นวามีตัวแปรอิสระที่เปนอัตราสวน
ทางการเงินเพียง 3 อัตราสวน ที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติตอการจําแนกกลุมบริษัท โดยตัวแปรอิสระที่สงผล
ตอการจําแนกกลุมมากที่สุดคือ อัตราสวนสวนของผูถือหุน
ตอสินทรัพยรวม (TETA) รองลงมาคืออัตราสวนกระแส
เงิ น สดจากการดํ า เนิ น งานต อ หนี้ สิ น รวม (CFOTL) และ
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอหนี้สินรวม (EBTL)
ตามลํ า ดั บ เมื่ อ นํ า ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอยโลจิ ส ติ ค
มาสรางสมการโลจิสติค ไดดังนี้
จากสมการโลจิสติค

.วา
รสา

- อัตราสวนสวนของผูถือหุนตอสินทรัพยรวม
(Total Equity to Total Assets Ratio: TETA)
- อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอหนี้สินรวม
(Earnings before Interest and Taxes to
Total Liabilities Ratio: EBTL)
- อัตราสวนกระแสเงินจากการดําเนินงานตอ
หนี้สินรวม (Cash Flow from Operation to
Total Liabilities Ratio: CFOTL)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
(Profitability Ratios):
- อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย
(Return on Assets: ROA)
- อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน
(Return on Equity: ROE)
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance):
- คะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CGR)
ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค และ
โครงขายประสาทเทียม เพื่อสรางตัวแบบสัญญาณเตือนภัย
ลวงหนาทางการเงิน

P(y) =

าก.

เมื่อ

1
1 + e–Z

Z = 0.062 – 15.061(TETA)
– 3.295(EBTL) + 7.701(CFOTL)

Variables

dจ

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค ของปที่ t–1
B
–15.061
–3.295
7.701
.062

Sig.
.000
.002
.001

Do

wn

loa

TETA
EBTL
CFOTL
Constant
Model Chi-Square
= 69.080
Hosmer and Lemeshow Test Chi-Square = 2.847
Nagelkerke R Square
= 0.764
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Tolerance
.852
.370
.336
Sig. = 0.000
Sig. = 0.944

VIF
1.173
2.699
2.976

ตัวแบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนาทางการเงิน: การเปรียบเทียบระหวางวิธีการถดถอยโลจิสติคและโครงขายประสาทเทียม…

รวิช
าชีพ

บัญ

ชี

ผูวิจัยไดทดสอบความถูกตองของตัวแบบที่ไดขางตน ถูกตอง 11 บริษัท จากจํานวนทั้งหมด 14 บริษัท คิดเปน
ในการจําแนกกลุมบริษัท พบวาตัวแบบที่ไดมีการจําแนก รอยละ 78.57 โดยมีความผิดพลาดประเภท Type I Error
กลุมบริษัทที่ไมเขาขายอาจถูกเพิกถอนไดถูกตอง 159 บริษัท เทากับรอยละ 21.43 และความผิดพลาดประเภท Type II
จากจํ า นวนทั้ ง หมด 160 บริ ษั ท คิ ด เป น ร อ ยละ 99.38 Error เทากับรอยละ 0.62 ดังแสดงในตารางที่ 3
ในขณะที่ จํ า แนกกลุ  ม บริ ษั ท ที่ เ ข า ข า ยอาจถู ก เพิ ก ถอนได
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความถูกตองของตัวแบบดวยวิธีการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค ของปที่ t–1
Predicted Group

Total
Non-Potential
Potential
159
1
160
Non-Potential Delisting
(99.38%)
(0.62%)
(100%)
3
11
14
Potential Delisting
(21.43%)
(78.57%)
(100%)
Cutting Score
0.5
Total Correct Classification
97.70%
Type I Error*
21.43%
Type II Error**
0.62%
* ความผิดพลาดประเภทที่ 1 คือการจัดกลุมบริษัทที่เขาขายอาจถูกเพิกถอนเปนบริษัทที่มีการดําเนินงานปกติ
** ความผิดพลาดประเภทที่ 2 คือการจัดกลุมบริษัทที่มีการดําเนินงานปกติเปนบริษัทที่เขาขายอาจถูกเพิกถอน

าก.

.วา
รสา

Actual Group

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค ของปที่ t–2
Variables

B
–17.380
–2.419

loa

dจ

ROA
Constant
Model Chi-Square
= 38.589
Hosmer and Lemeshow Test Chi-Square = 6.610
Nagelkerke R Square
= 0.464

Sig.
.000

Tolerance
1.000

VIF
1.000

Sig. = 0.000
Sig. = 0.579

Do

wn

จากตารางที่ 4 จะเห็นวามีตัวแปรอิสระที่เปนอัตราสวน จากสินทรัพย (ROA) หรือ อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยจาย
ทางการเงินเพียงอัตราสวนเดียวที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ และภาษีเงินไดตอ สินทรัพยรวม (EBTA) เมือ่ นําคาสัมประสิทธิ์
ทางสถิตติ อ การจําแนกกลุม บริษทั คือ อัตราสวนผลตอบแทน ความถดถอยโลจิสติคมาสรางสมการโลจิสติค ไดดังนี้
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เมื่อ

1
1 + e–Z

Z = –2.419 – 17.380(ROA)

.วา
รสา

ผูวิจัยไดทดสอบความถูกตองของตัวแบบที่ไดขางตน
ในการจําแนกกลุมบริษัท พบวาตัวแบบที่ไดมีการจําแนก
กลุมบริษัทที่ไมเขาขายอาจถูกเพิกถอนไดถูกตอง 158 บริษัท
จากจํ า นวนทั้ ง หมด 160 บริ ษั ท คิ ด เป น ร อ ยละ 98.75
ในขณะที่ จํ า แนกกลุ  ม บริ ษั ท ที่ เ ข า ข า ยอาจถู ก เพิ ก ถอนได
ถูกตอง 5 บริษัท จากจํานวนทั้งหมด 14 บริษัท คิดเปน
รอยละ 35.71 โดยมีความผิดพลาดประเภท Type I Error
เทากับรอยละ 64.29 และความผิดพลาดประเภท Type II
Error เทากับรอยละ 1.25 ดังแสดงในตารางที่ 5

รวิช
าชีพ

P(y) =

ในการใช โ ครงข า ยประสาทเที ย ม เพื่ อ สร า งตั ว แบบ
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาทางการเงิน ไดใชวธิ ี The Multilayer
Perceptron (MLP) ใชโครงสราง Feedforward Architecture
ใช Scaled Conjugate Gradient Backpropagation
เป น Training หรื อ Optimization Algorithm ใช
Hyperbolic Tangent เปน Activation Function ใน
Hidden Layer และใช Softmax เป น Activation
Function ใน Output Layer รายละเอียดจํานวนโหนด
(Node) ปรากฏดังนี้
ในปที่ t–1 ประกอบไปดวย 3 ชั้น ไดแก (1) Input
Layer จํานวน 16 โหนดรวม Bias (2) Hidden Layer
1 ชั้น จํานวน 5 โหนดรวม Bias และ (3) Output Layer
จํานวน 2 โหนด โดยตัวแปรอิสระที่มีคา Normalized
Importance รอยละ 100 คืออัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุน (TLTE) และแสดง Network Diagram ตาม
ภาพที่ 2

ชี

จากสมการโลจิสติค

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความถูกตองของตัวแบบดวยวิธีการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค ของปที่ t–2

Potential Delisting

dจ

Non-Potential Delisting

Predicted Group

Do

wn

loa

Cutting Score
Total Correct Classification
Type I Error
Type II Error

Non-Potential
158
(98.75%)
9
(64.29%)
0.5
93.68%
64.29%
1.25%

าก.

Actual Group
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Potential
2
(1.25%)
5
(35.71%)

Total
160
(100%)
14
(100%)
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loa

dจ

าก.

.วา
รสา
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Sympatic Weight > 0
Sympatic Weight < 0

Hidden layer activation function: Hyperbolic tangent
Output layer activation function: Softmax

ภาพที่ 2 Network Diagram ของปที่ t–1
ปที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560
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ในปที่ t–2 ประกอบไปดวย 3 ชั้น ไดแก (1) Input
Layer จํานวน 16 โหนดรวม Bias (2) Hidden Layer
1 ชั้น จํานวน 2 โหนดรวม Bias และ (3) Output Layer
จํานวน 2 โหนด โดยตัวแปรอิสระที่มีคา Normalized
Importance ร อ ยละ 100 คื อ อั ต ราส ว นผลตอบแทน
จากสินทรัพย (ROA) หรืออัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและ
ภาษีตอ สินทรัพยรวม (EBTA) และแสดง Network Diagram
ตามภาพที่ 3

รวิช
าชีพ

ผูวิจัยไดทดสอบความถูกตองของตัวแบบที่ไดขางตน
ในการจําแนกกลุมบริษัท พบวาตัวแบบที่ไดมีการจําแนก
กลุมบริษัทที่ไมเขาขายอาจถูกเพิกถอนไดถูกตอง 160 บริษัท
จากจํานวนทั้งหมด 160 บริษัท คิดเปนรอยละ 100 ใน
ขณะที่จําแนกกลุมบริษัทที่เขาขายอาจถูกเพิกถอนไดถูกตอง
14 บริษัท จากจํานวนทั้งหมด 14 บริษัท คิดเปนรอยละ
100 ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความถูกตองของตัวแบบดวยวิธีโครงขายประสาทเทียม ของปที่ t–1
Predicted Group

Testing

Non-Potential Delisting
Potential Delisting
Non-Potential Delisting
Potential Delisting

dจ

Total

Potential Delisting

าก.

Training

Non-Potential Delisting

Non-Potential
118
(100%)
0
(0%)
42
(100%)
0
(0%)
160
(100%)
0
(0%)
100%
0%
0%

Do

wn

loa

Total Correct Classification
Type I Error
Type II Error
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0
(0%)
11
(100%)
0
(0%)
3
(100%)
0
(0%)
14
(100%)

.วา
รสา

Actual Group
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Total

118
(100%)
11
(100%)
42
(100%)
3
(100%)
160
(100%)
14
(100%)

ตัวแบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนาทางการเงิน: การเปรียบเทียบระหวางวิธีการถดถอยโลจิสติคและโครงขายประสาทเทียม…
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Sympatic Weight > 0
Sympatic Weight < 0

Hidden layer activation function: Hyperbolic tangent
Output layer activation function: Softmax

ภาพที่ 3 Network Diagram ของปที่ t–2
ปที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560
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13 บริษัท จากจํานวนทั้งหมด 14 บริษัท คิดเปนรอยละ
92.86 โดยมีความผิดพลาดประเภท Type I Error เทากับ
รอยละ 7.14 และความผิดพลาดประเภท Type II Error
เทากับรอยละ 1.25 ดังแสดงในตารางที่ 7

รวิช
าชีพ

ผูวิจัยไดทดสอบความถูกตองของตัวแบบที่ไดขางตน
ในการจําแนกกลุมบริษัท พบวาตัวแบบที่ไดมีการจําแนก
กลุมบริษัทที่ไมเขาขายอาจถูกเพิกถอนไดถูกตอง 158 บริษัท
จากจํานวนทั้งหมด 160 บริษัท คิดเปนรอยละ 98.75 ใน
ขณะที่จําแนกกลุมบริษัทที่เขาขายอาจถูกเพิกถอนไดถูกตอง

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความถูกตองของตัวแบบดวยวิธีโครงขายประสาทเทียม ของปที่ t–2
Predicted Group

Actual Group

Total

Non-Potential Delisting
Potential Delisting
Non-Potential Delisting
Potential Delisting

dจ

Total Correct Classification
Type I Error
Type II Error

Do

wn

loa

ผู  วิ จั ย ได เ ปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของตั ว แบบ
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาทางการเงิน ที่สรางมาจากวิธีการ
วิเคราะหความถดถอยโลจิสติคและโครงขายประสาทเทียม
ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 8
จากตารางที่ 8 เมื่อพิจารณาคาความถูกตองในการ
พยากรณบริษัทที่ไมเขาขายอาจถูกเพิกถอนและคา Type II
Error พบวาคาที่ไดของทั้ง 2 วิธีไมแตกตางกัน แตเมื่อ
พิจารณาคาความถูกตองในการพยากรณบริษัทที่เขาขาย
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Potential
1
(0.89%)
11
(91.67%)
1
(2.08%)
2
(100%)
2
(1.25%)
13
(92.86%)

.วา
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Testing

Potential Delisting

าก.

Training

Non-Potential Delisting

Non-Potential
111
(99.11%)
1
(8.33%)
47
(97.92%)
0
(0%)
158
(98.75%)
1
(7.14%)
98.28%
7.14%
1.25%

ปที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560

Total

112
(100%)
12
(100%)
48
(100%)
2
(100%)
160
(100%)
14
(100%)

อาจถูกเพิ กถอน พบว าทั้ ง 2 วิ ธี มีความแตกต างกันมาก
กลาวคือวิธีการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคไดคาถูกตอง
เฉลี่ยรอยละ 57.14 และไดคา Type I Error เทากับ
รอยละ 42.86 ในขณะที่โครงขายประสาทเทียมไดคาถูกตอง
เฉลี่ยรอยละ 96.43 และไดคา Type I Error เทากับ
รอยละ 3.57 สรุปคือโครงขายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพ
ในการส ง สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ล ว งหน า ทางการเงิ น ได ดี ก ว า
วิธีการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค
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Predicted Group

Type II Error

Potential

99.38%
98.75%
99.06%

78.57%
35.71%
57.14%

21.43%
64.29%
42.86%

0.62%
1.25%
0.94%

100.00%
92.86%
96.43%

0.00%
7.14%
3.57%

0.00%
1.25%
0.63%
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100.00%
98.75%
99.37%
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Non-Potential
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การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค
ปที่ t–1
ปที่ t–2
คาเฉลี่ย
โครงขายประสาทเทียม
ปที่ t–1
ปที่ t–2
คาเฉลี่ย

Type I Error

ชี

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการทดสอบความถูกตองของตัวแบบ
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า งและเปรี ย บเที ย บ
ตั ว แบบสั ญ ญาณเตื อ นภั ย ล ว งหน า ทางการเงิ น ของบริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ยกเวน
บริ ษั ท ในกลุ  ม อุ ต สาหกรรมธุ ร กิ จ การเงิ น และเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร) โดยใชวิธีการวิเคราะหความถดถอย
โลจิสติค (Logistic Regression Analysis) และโครงขาย
ประสาทเทียม (Artificial Neural Network) และใชขอมูล
ทุติยภูมิที่เปนขอมูลอัตราสวนทางการเงินจํานวน 14 ตัวแปร
และคะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนตัวแปรอิสระ เพื่อ
หาตัวแปรที่สามารถสรางและเปรียบเทียบตัวแบบสัญญาณ
เตือนภัยลวงหนาทางการเงิน โดยผูวิจัยใชอัตราสวนทาง
การเงินและคะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดี 1–2 ปกอนที่
บริษัทเขาขายอาจถูกเพิกถอน เพื่อสรางตัวแบบสัญญาณ
เตือนภัยลวงหนาทางการเงิน การวิเคราะหความถดถอย
โลจิสติคใชวิธี Forward Stepwise (Conditional) และ
โครงขายประสาทเทียมใชวิธี The Multilayer Perceptron
ใชโครงสราง Feedforward Architecture ปรากฏผล
การศึกษาดังนี้

ปที่ t–1 ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญใน
การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค คือ อัตราสวนสวนของ
ผูถือหุนตอสินทรัพยรวม (TETA) อัตราสวนกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานตอหนี้สินรวม (CFOTL) และอัตราสวน
กํ า ไรก อ นดอกเบี้ ย และภาษี ต  อ หนี้ สิ น รวม (EBTL) และ
เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของตัวแบบโดยพิจารณาจากคา
ความถูกตองโดยตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวในสมการโลจิสติค
พบวาสามารถจําแนกกลุมบริษัทไดถูกตองรอยละ 97.70
สวนตัวแปรอิสระที่มีคา Normalized Importance รอยละ
100 ในโครงขายประสาทเทียม คือ อัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุน (TLTE) โดยตัวแบบสามารถจําแนกกลุม
บริษัทไดถูกตองรอยละ 100
ป ที่ t–2 ตั ว แปรอิ ส ระที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย า งมี นั ย สํ า คั ญ
ในการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคและตัวแปรอิสระที่มี
คา Normalized Importance รอยละ 100 ในโครงขาย
ประสาทเทียม คือ คืออัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย
(ROA) หรื อ อั ต ราส ว นกํ า ไรก อ นดอกเบี้ ย และภาษี ต  อ
สินทรัพยรวม (EBTA) โดยตัวแบบสามารถจําแนกกลุมบริษัท
ไดถูกตองรอยละ 93.68 และรอยละ 98.28 ตามลําดับ

ปที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560

วารสารวิชาชีพบัญชี

53

บทความวิจัย

รวิช
าชีพ

บัญ

ชี

ร ว มกั บ ป จ จั ย อื่ น ที่ ส  ง ผลกระทบต อ ความอยู  ร อดของ
บริษัท โดยสามารถนําสมการโลจิสติคคํานวณใน Microsoft
Excel ได สวนผูบริหารของบริษัท ตองใหความสําคัญกับ
อั ต ราส ว นส ว นของผู  ถื อ หุ  น ต อ สิ น ทรั พ ย ร วม (TETA)
อัตราสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอหนี้สินรวม
(CFOTL) อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอหนี้สินรวม
(EBTL) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (TLTE) และ
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) หรืออัตราสวน
กํ า ไรก อ นดอกเบี้ ย จ า ยและภาษี เ งิ น ได ต  อ สิ น ทรั พ ย ร วม
(EBTA) รวมทั้งคนหาสาเหตุและแกไขปญหาอยางเรงดวน
หากอัตราสวนดังกลาวเริ่มสงสัญญาณไมดี เพื่อไมใหบริษัท
เขาสูภาวะลมเหลวทางการเงิน
อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้ยังมีขอจํากัดอยูที่ขนาดของ
กลุมตัวอยางบริษัทที่เขาขายอาจถูกเพิกถอนมีจํานวนนอย
เมื่ อ เที ย บกั บ บริ ษั ท ที่ ไ ม เ ข า ข า ยอาจถู ก เพิ ก ถอน จึ ง ควร
ขยายกลุมตัวอยางไปยังบริษัทในตลาด mai หรือวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในการสรางตัวแบบครั้งนี้
ได นํ า เฉพาะอั ต ราส ว นทางการเงิ น และคะแนนการกํ า กั บ
ดูแลกิจการที่ดีมาศึกษา แตไมไดนําปจจัยอื่นมาพิจารณา
จึงควรนําตัวแปรดานคุณภาพหรือปจจัยอื่นที่เกี่ยวของมา
ศึกษาในการสรางตัวแบบ เพื่อไดตัวแปรที่ครบถวนและมี
ประสิทธิภาพในการพยากรณ สวนคะแนนการกํากับดูแล
กิ จ การที่ ดี ไม ส ามารถเก็ บ ข อ มู ล ของทุ ก ระดั บ คะแนนได
จึงควรนํากลไกการกํากับดูแลกิจการในมิติอื่นมาสรางตัวแบบ
และควรศึ ก ษาเฉพาะเจาะจงในแต ล ะกลุ  ม อุ ต สาหกรรม
เนื่องจากการประกอบการไมเหมือนกัน เพื่อไดตัวแปรที่มี
นัยสําคัญในแตละกลุม อุตสาหกรรม รวมทัง้ นําวิธี Artificially
Intelligent Expert System Models ไดแก Hybrid
Case Based Reasoning Model และ Rough Set
Model มาใช ส ร า งตั ว แบบของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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จากผลการศึ ก ษาพบว า ตั ว แบบของป ที่ t–1 มี
ประสิทธิภาพสูงกวาตัวแบบของปที่ t–2 ซึ่งอาจเปนไปไดวา
ขอมูลในงบการเงินของปที่ t–2 สงสัญญาณเพื่อเตือนภัย
ลวงหนาทางการเงินไมชัดเจนเทาของป t–1 และบริษัท
ที่ เ ข า ข า ยอาจถู ก เพิ ก ถอนในระยะแรกจะประสบป ญ หา
ความสามารถในการทํ า กํ า ไร (Profitability) ต อ มาจะ
ประสบปญหาโครงสรางของเงินทุน (Capital Structure)
และความสามารถในการชําระหนี้สินของบริษัท
นอกจากนี้ เ มื่ อ นํ า ตั ว แบบสั ญ ญาณเตื อ นภั ย ล ว งหน า
ทางการเงินทั้ง 2 วิธีมาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะหตัวแบบที่
สามารถสงสัญญาณเตือนภัยลวงหนาทางการเงินไดดีกวา
พบวาตัวแบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนาทางการเงินที่สราง
มาจากโครงข า ยประสาทเที ย มมี ค  า ความถู ก ต อ งสู ง สุ ด ทั้ ง
2 ป และมีคาความผิดพลาดประเภท Type I Error ตํ่าสุด
ทั้ง 2 ป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Bagheri, Valipour,
& Amin (2012), Okay (2015) Mansouri, Nazari,
& Ramazani (2016) และ Kamolratthada (2010)
อย า งไรก็ ต ามผู  วิ จั ย เห็ น ว า ตั ว แบบสั ญ ญาณเตื อ นภั ย
ลวงหนาทางการเงินที่สรางมาจากการวิเคราะหความถดถอย
โลจิสติคงายตอการทําความเขาใจและการนําไปใช ซึ่งแตละ
วิธีมีจุดแข็งและขอจํากัดที่แตกตางกันไป
งานวิจัยนี้ใชประโยชนจากขอมูลงบการเงินที่เกิดขึ้น
ในอดีต เพื่อพยากรณสถานะของบริษัทในอนาคต โดยใช
เครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ แ ละป ญ ญาประดิ ษ ฐ ทํ า ให ผู  เ กี่ ย วข อ ง
ทุกฝายทราบอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญตอสถานะของ
บริษัทในอนาคต เชน ผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย นอกจาก
พิจารณาคาความถูกตอง จะตองพิจารณาคา Type I Error
ดวย เนื่องจากเปนคาอันตรายตอการนําตัวแบบไปใช ซึ่ง
สร า งความเสี ย หายในการลงทุ น ได และต อ งพิ จ ารณาค า
Type II Error ดวย เนื่องจากอาจทําใหพลาดโอกาสในการ
ลงทุนหรือเสียโอกาสในการลงทุนได รวมถึงตองพิจารณา
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