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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาป<จจัยที่มีอิทธิ พลต=อโครงสร?างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแห=งประเทศไทย และเพื่อศึกษาป<จจัยที่มีความสัมพันธกับโครงสร?างเงินทุนของบริษัท
จดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรั พยแห= ง ประเทศไทย โดยเก็ บ ข? อ มู ล จากงบการเงิ น ของบริ ษัทจดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพยแห=งประเทศไทยในระหว=างปF พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 กลุ=มตัวอย=างคือ กลุ=มสินค?าอุปโภค
บริ โ ภค จํ า นวน 39 บริ ษัท สถิ ติ ที่ ใ ช? ใ นการวิ เ คราะหข? อ มู ล ได? แ ก= ค= า เฉลี่ ย ส= ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ค=าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Person Correlation) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงเส?นพหุคูณ
(Multiple Linear Regression) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากการศึ ก ษาพบว= า ป< จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต= อ โครงสร? า งเงิ น ทุ น คื อ กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานซึ่ ง มี
ความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน แต=ความสามารถในการชําระหนี้ เป]นป<จจัยที่มีอิทธิพลต=อโครงสร?างเงินทุน
ที่มีความสัมพันธกันในทิศทางตรงข?าม สําหรับอัตราส=วนเงินป<นผลตอบแทน และผลประโยชนทางภาษีที่ไม=ใช=
หนี้สิ้นไม=มีอิทธิพลต=อโครงสร?างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห=งประเทศไทย เนื่องจาก
กลุ= ม ตั ว อย= า งมี ข นาดของบริ ษั ท ไม= เ ท= า กั น มี ทั้ ง บริ ษั ท ขนาดใหญ= และขนาดเล็ ก ทํ า ให? ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
การดําเนินงานไม=เท=ากัน
คําสําคัญ: โครงสร?างเงินทุน, อัตราส=วนเงินป<นผลตอบแทน, กําไรจากการดําเนินงาน
Abstract
The research were to study the determinants of capital structure of listed companies
on the stock exchange of Thailand and relationship with the capital structure of listed
companies on the stock exchange of Thailand between 2016 and 2018. The samples used in
this study included 39 listed consumer products companies on the stock exchange of
Thailand. Data were gathered from the companies financial statements and were analyzed
with mean, standard deviation, Pearson correlation and Multiple Linear Regression at the
statistically significant level of 0.05
The finding of this study revealed that the factors influencing capital structure were
operating profit positively relationship with the capital structure but debt service coverage
ratio negatively relationship with the capital structure. Dividend yield and non-debt tax
shields have not influence to capital structure of the listed company on the stock exchange
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of Thailand. Because the sample size of the company is different. There are both large and
small companies. Resulting in unequal operational efficiency.
Keywords: capital structure, dividend yield, operating profit
บทนํา
ป<จจุบันการประกอบธุรกิจมีการแข=งขันกันเป]นอย=างมาก การที่จะดําเนินธุรกิจให?สําเร็จได?นั้นต?องมี
องคประกอบหลายส=วน โดยเริ่มจากผู?บริหารกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปnาหมาย ขององคกรเพื่อที่จะ
ดําเนินงานให?ได?ตามเปnาหมายแล?วนั้น การบริหารการเงินและโครงสร?างเงินทุนยังเป]นส=วนสําคัญที่มีผลต=อการ
ดําเนินธุรกิจ เมื่อกิจการมีความต?องการที่จะลงทุนในโครงการใหม=ๆ ผู?บริหารจําเป]นจะต?องจัดหาเงินทุนเพิ่ม
ซึ่งวิธีการจัดหาเงินทุนใหม=นั้นก็สามารถทําได?หลายทางด?วยกัน โดยแต=ละวิธีก็มีข?อดีข?อเสียที่แตกต=างกันไป
อาทิการจัดหาเงินทุนจากการก=อหนี้นั้น กิจการสามารถนําดอกเบี้ยจ=ายหักเป]นค=าใช?จ=ายเพื่อลดหย=อนภาษี
ได?อีก ในขณะเดียวกันก็มีข?อเสียเช=นกัน โดยเฉพาะกรณีที่กิจการประสบป<ญหาขาดทุนจากการดําเนินงาน
กิจการต?องจ=ายดอกเบี้ยและเงินต?นตามที่กําหนดไว?ในสัญญา ซึ่งเป]นการเพิ่มโอกาสตกอยู=ในภาวะล?มละลาย
มากขึ้น (Bankruptcy Risk) และเงื่อนไขบางอย=าง ในสัญญาอาจจะเป]นการเพิ่มความเสี่ยงในการดําเนินงาน
(Business Risk) และทําให?ความคล=องตัวใน การบริหารงานลดลง (ศิริวดี ประศาสตรอินทาระ, 2553, หน?า 2)
โครงสร?างเงินทุนที่ใช?ประกอบธุรกิจ ประกอบด?วยหนี้สินและทุน หนี้สินหลักประกอบด?วยหนี้สินที่เกิด
จากการกู?ยืมและที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบมาใช?ผลิตสินค?าหรือสินค?าสําเร็จรูป ส=วนทุนนั้นเป]นเงินของเจ?าของ
กิจการ โครงสร?างเงินทุนจะพิจารณาเรื่องการจัดสรรผลตอบแทน อํานาจการควบคุมและการกระจายความ
เสี่ยง ต?นทุนจากเงินกู?เป]นป<จจัยหนึ่งที่มีผลต=อโครงสร?างเงินทุนในช=วงที่ภาวะตลาดทุนไม=ดี การระดมทุนอาจ
ลําบากและมีต?นทุ นการเงินที่สูง อาจมีความจําเป]น ไปก=อหนี้ก=อน หรื อจะก=อหนี้ หรือออกหุ?นเพิ่มทุน ต?อง
คํานึงถึงต?นทุนการเงินทั้ง 2 ด?าน คือ ต?นทุนของหนี้หรือดอกเบี้ยจ=าย ต?นทุนสุทธิต?องหักภาษีที่เกิดจากรายจ=าย
ด?านดอกเบี้ยก=อน โดยทั่วไปต?นทุนของเจ?าของจะสูงกว=าต?นทุนการกู?ยืมเพราะมีความเสี่ยงสูงกว=าโครงสร?าง
เงินทุนที่เหมาะสมยังนิยมพิจารณาเทียบเคียงกับองคกรอื่นที่อยู=ในกลุ=มธุรกิจเดียวกัน(ยุทธ วรฉัตรธาร, 2557)
โครงสร?างเงินทุนของกิจการมีความสําคัญต=อการดําเนินธุรกิจ เจ?าของกิจการ ผู?บริหารและ นักลงทุน
ให? ค วามสนใจตั้ ง แต= อดี ต จนถึ ง ป< จ จุ บั น เนื่ อ งจากโครงสร? า งเงิ น ทุ น มี ผ ลต= อ มู ล ค= า ของบริ ษั ท ซึ่ ง นโยบาย
โครงสร?างเงินทุนจะถูกกําหนดโดยผู?บริหาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะทําให?เงินทุนมีต?นทุนต่ํา และมูลค=าของ
บริษัทสูงสุด การกําหนดโครงสร?างเงินทุนนั้น อาจพิจารณาจากทั้งป<จจัยภายในและ ภายนอก ป<จจัยภายใน
เช=น กําไรสะสม การขยายกิจการโดยการลงทุนในโครงการต=าง ๆ เพิ่ม หรือ อาจลงทุนในสินทรัพยที่มีตัวตน
การขาดแคลนกระแสเงิ น สดจากการดํ า เนิ น กิ จ การ ส= ว นป< จ จั ย ภายนอก ได? แก= อั ต ราดอกเบี้ ย อั ต ราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและต=างประเทศ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP)
ดังนั้นการพิจารณาเลือกแหล=งที่มาของเงินทุนที่ เหมาะสมสําหรับบริษัท ผู?บริหารอาจพิจารณาแหล=งที่มาของ
เงิ น ทุ น ภายใน คื อกํ า ไรสะสมเป] น อั น ดั บ แรก และแหล= งเงิ น ทุ น ภายนอกคื อการกู? ยื ม จากสถาบั น การเงิ น
การออกตราสารหนี้ และ การออกหุ?นเพิ่มทุน (ธนวันต มุสิกกุล, 2560)
จากความสําคัญของโครงสร?างเงินทุนซึ่งมีผลต=อการดําเนินกิจการและมูลค=าของกิจการ จะเห็นได?ว=ามี
ป<จจัยหลายด?านที่มีผลกระทบต=อโครงสร?างเงินทุน ผู?วิจัยจึงต?องการศึกษาป<จจัยที่มีอิทธิพลต=อโครงสร?างเงินทุน
และแต=ละป<จจัยมีความสัมพันธอย=างไร ตัวแปรตามคือโครงสร?าเงินทุนได?แก= ระดับการก=อหนี้ตามมูลค=าบัญชี
และอัต ราส=ว นหนี้สิ นต=อส= วนของผู?ถือหุ?น ตัว แปรอิ สระคื อ อัต ราส=ว นเงิน ป<นผลตอบแทน กํ าไรจากการ
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ดําเนินงาน ผลประโยชนทางภาษีที่ไม=ใช=หนี้สิน และความสามารถในการชําระหนี้ ว=าป<จจัยใดมีอิทธิพลต=อ
โครงสร?างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห=งประเทศไทย
วัตถุประสงค#ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาป<จจัยที่มีอิทธิพลต=อโครงสร?างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห=ง
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาป<จจัยที่มีความสัมพันธกับโครงสร?างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห=ง
ประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป] น การรวบรวมข? อ มู ล จากงบการเงิ น และอั ต ราส= ว นทางการเงิ น ของบริ ษั ทที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห=งประเทศไทย กลุ=มอุตสาหกรรมสินค?าอุปโภคบริโภค จํานวน 39 บริษัท
ระหว=างปF พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561
การทบทวนวรณกรรม
ทฤษฎีของ Modigliani & Miller (1958) ทฤษฎี ของ MM กล=าวว=า บริษัท 2 บริษัทที่มีโครงสร?าง
เงินทุนที่แตกต=างกัน โดยบริษัทแรก คือบริษัทที่ไม=มี การก=อหนี้เลยใช?ส=วนของผู?ถือหุ?นทั้งหมด บริษัทที่สอง คือ
บริษัทที่ก=อหนี้ในระดับหนึ่ง ยกเว?นเรื่องภาษี ไม=ว=าจะมีการก=อหนี้หรือไม=ก=อหนี้มูลค=าของบริษัทก็เท=ากันในทุกๆ
ปF เพราะการก=อหนี้ที่เพิ่มขึ้นจะทําให?ผู?ถือหุ?นมีความเสี่ยงมากขึ้น ทําให?ผู?ถือหุ?นต?องการผลตอบแทนมากขึ้น
โดยทฤษฎีนี้จะพิสูจนว=าการจัดหาเงินทุนไม=มีผลต=อมูลค=ากิจการในตลาดทุนที่สมบูรณ (Perfect Capital
Market) ต=อมาในปF1963 MM ได?นําป<จจัยภาษีเงินได?นิติบุคคลมาพิจารณาด?วย พบว=าการก=อหนี้จะทําให?ช=วย
ประหยัด ภาษีได? เมื่อนําภาษีเข?าคิดมูลค=าของกิจการย=อมทําให?ยิ่งก=อหนี้มากก็ยิ่งจะทําให?บริษัทมีมูลค=ามากขึ้น
ตามทฤษฎีนี้ไม=มีความเป]นไปได?ในโลกแห=งความเป]นจริง การกู?ยืมในแต=ละครั้งควรนําต?นทุนของการกู?ยืมมาคิด
ด?วย เป]นที่มาของทฤษฎี Trade-off Theory (วรกันต ทองสว=าง, 2554, หน?า 5)
Myers & Majluf (1984) อธิบายถึงป<ญหาของข?อมูลที่ไม=สมมาตร (Asymmetric Information) ว=าการที่
นักลงทุนมีข?อมูลเกี่ยวกับบริษัท ไม=เท=ากับผู?บริหารของบริษัทเอง ทําให?การออกหุ?นเพิ่มทุนเป]นการส=งสัญญาณว=า
หุ?นของบริษัทนั้นมีราคาเกินมูลค=าที่แท?จริงอยู= (Overvalued) จึงทําให?นักลงทุนให?ค=ากับหุ?นที่ออกมาใหม=ต่ํากว=าที่
ควรเป]น ดังนั้นเพื่อแก?ป<ญหา Asymmetric Information บริษัทจึงจัดลําดับขั้นในการจัดหาแหล=งเงินทุน ดังนี้
บริ ษัทจะใช? แหล= งเงิ นทุ นจากภายในจากกํ าไรสะสมก= อนการจั ดหาจากแหล= งอื่ น และถ? าต? องการแหล= งเงิ นทุ น
ภายนอก บริษัทจะกู?ยืมจากสถาบันการเงินก=อน หลังจากนั้นอาจจะออกหุ?นกู? หรือหุ?นกู?แปลงสภาพ และการออก
หุ?นสามัญบริษัทจะทําเป]นอันดับสุดท?าย (ธนวันต มุสิกกุล, 2560)
จิรวัฒน แสงเปzา (2560) ศึกษาป<จจัยที่มีอิทธิพลต=อโครงสร?างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแห=งประเทศไทย กลุ=ม SET 100 และ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในช=วงปF พ.ศ. 2556 -2558
พบว= า ขนาดบริ ษัทมี อิทธิ พล และมี ความสั มพั น ธในทิ ศทางเดี ย วกั น กั บ ระดั บ การก= อหนี้ สิ น ของบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห=งประเทศไทย กลุ=ม SET 100 และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ความสามารถ
ในการทํากําไร ผลประโยชนทางภาษีที่ไม=ใช=หนี้สิน ความสามารถในการชําระหนี้ มีอิทธิพลและมีความสัมพันธ
ในทิศทางตรงข?ามกับระดับการก=อหนี้สินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห=งประเทศไทย กลุ=ม SET
100 และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
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นลิ นี เวชวิ ริย กุล (2551) ศึกษาป<จ จัย ที่มีผลต=ออัต ราการจ= ายป<น ผลของบริษัทกลุ=ม อุ ตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห=งประเทศไทย ในช=วงปF พ.ศ. 2546 ถึง
2550 พบว=าอัตราส=วนหนี้สินมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันข?ามกับอัตราการจ=ายเงินป<นผล และจํานวนผู?ถือ
หุ?นมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราการจ=ายเงินป<นผล ส=วนขนาดของบริษัทนั้นไม=มีผลต=ออัตราการ
จ=ายป<นผล
ปาลิต า นิ่ มมณี (2560) ศึกษาป<จจั ยที่มีอิทธิพลต=ออัตราการจ=ายเงินป< นผลของหลักทรั พยในกลุ= ม
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห=งประเทศ ในช=วงปF พ.ศ.
2550-2559 พบว=าอัตราส=วนหนี้สินต=อส=วนของผู?ถือหุ?นมีผลในทิศทางตรงกันข?ามกับอัตราการจ=ายเงินป<นผล
เนื่องจากอัตราส=วนหนี้สินต=อส=วนของผู?ถือหุ?นนั้น แสดงถึงหนี้สินที่บริษัทมีอยู= หากบริษัทมีภาระหนี้สินปริมาณ
มากย=อมส=งผลให?บริษัทมีความสามารถในการจ=ายเงินป<นผลลดลง
สุริยนต จิตราภัณฑ (2553) ศึกษาเกี่ยวกับป<จจัยที่มีอิทธิพลต=อโครงสร?างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียน
ในกลุ=มบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพยและรับเหมาก=อสร?างในตลาดหลักทรัพยแห=งประเทศไทยในช=วงปF พ.ศ.
2548 – 2551 จากการศึกษาพบว=า ป<จจัยที่มีอิทธิพลต=อโครงสร?างเงินทุน ประกอบด?วย 4 ป<จจัย คือ ป<จจัย
อัต ราการชํา ระหนี้ ป<จ จั ยขนาดของกิ จ การ และป<จ จั ยอั ตราการเปลี่ย นแปลงต=อสิ นทรัพยรวม โดยป<จ จั ย
ทั้งหมดมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับโครงสร?างเงินทุน ส=วนป<จจัยอัตราเงินทุนหมุนเวียนของกิจการต=อ
สินทรัพยรวมนั้นมีความสัมพันธตรงข?ามกับโครงสร?างเงินทุน ในขณะที่ป<จจัยอื่นๆ ไม=มีอิทธิพลในการกําหนด
โครงสร?างเงินทุนของบริษัท
ดวงรัตน โศภิตวจนะ (2552) ศึกษาเกี่ยวกับป<จจัยที่กําหนดโครงสร?างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนใน
กลุ=มพลังงานและป}โตรเคมีในตลาดหลักทรัพยแห=งประเทศไทย ในช=วงปF พ.ศ. 2547 – 2550 จากการศึกษา
พบว=าป<จจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดโครงสร?างเงินทุน ประกอบด?วย 2 ป<จจัยคือ ป<จจัยความสามารถในการ
ทํากําไร มีทิศทางความสัมพันธตรงข?ามกับโครงสร?างเงินทุน และป<จจัยด?านการเจริญเติบโตของกิจการ มี
ทิศทางความสัมพันธเดียวกับโครงสร?างเงินทุน ในขณะที่ป<จจัยอื่นๆ ไม=มีอิทธิพลในการกําหนดโครงสร?างเงิน
ของกิจการ
รทวรรณ อภิโชติธนกุล (2557) ศึกษาเกี่ยวกับป<จจัยที่มีอิทธิพลต=อการกําหนดโครงสร?างเงินทุนของ
วิสาหกิจขนาดกลางในประเทศไทย ทําการศึกษาในช=วงปF พ.ศ. 2544 -2555 จํานวน 3,394 บริษัท จาก
การศึกษาพบว=า ป<จจัยที่มีอิทธิพลต=อการกําหนดโครงสร?างเงินทุนในรูปของอัตราหนี้สินระยะยาวในภาพรวม
ของทั้ง 3 อุตสาหกรรม มีความสอดคล?องกันทั้งในปF พ.ศ. 2544 -2555 ซึ่งป<จจัยที่มีอิทธิพลต=อโครงสร?าง
เงินทุนในทิศทางเดียวกัน ได?แก= ผลกระทบของอัตราภาษี ผลประโยชนทางภาษีที่ได?รับที่ไม=ใช=หนี้สิน อัตราการ
เติบโต ความสามารถในการทํากําไร โครงสร?างของสินทรัพยหมุนเวียน และอัตราการจ?างงาน ส=วนป<จจัยที่มี
อิทธิพลต=อโครงสร?างเงินทุนในทิศทางตรงข?ามได?แก= เงินกู?ยืมระยะสั้น ในขณะที่ป<จจัยความเสี่ยงทางการเงินมี
อิทธิพลต=อโครงสร?างเงินทุนในทิศทางเดียวกันเฉพาะปF พ.ศ. 2555 เท=านั้น
อุไรวรรณ ตั้งสัมพันธ (2552) ศึกษาป<จจัยที่มีอิทธิพลต=อการกําหนดโครงสร?างเงินทุนมี 5 ป<จจัย คือ
อัตราการจ=ายป<นผล สภาพคล=อง ประสิทธิภาพในการทํากําไร ขนาดของกิจการ และ อัตราภาษี โดยป<จจัย
ด?านประสิทธิภาพในการทํากําไร เป]นป<จจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาคือ อัตราภาษี และอัตราการจ=ายป<นผล
ตามลําดับ โดยมีทิศทางความสัมพันธของประสิทธิภาพในการทํากําไร อัตราภาษี อัตราการจ=ายป<นผล และ
สภาพคล=อง มีทิศทางเป]นลบ ส=วนป<จจัยด?านขนาดของกิจการ พบว=ามีทิศทางเป]นบวก
กฤษดี ป}ยะวัฒนะนนท (2546) การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาป<จจัยที่มีอิทธิพลต=อการ
กําหนดระดับโครงสร?างเงินทุนที่เหมาะสมของธุรกิจ 2) ศึกษาป<จจัยที่มีอิทธิพลต=อการปรับตัวเข?าสู=ระดับ
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โครงสร?างเงินทุนที่เหมาะสมของธุรกิจ และ 3) ศึกษาถึงข?อจํากัดในการเข?าสู=แหล=งเงินทุนภายนอก จากการ
กู?ยืมเงินธนาคารของธุรกิจขนาดเล็ก โดยได?ใช?ข?อมูลจากงบการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย=อม ใน
ภาคอุตสาหกรรม จํานวนทั้งสิ้น 200 บริษัท ในช=วงปF พ.ศ. 2541-2544 ผลการศึกษาพบว=าป<จจัยความ
แปรปรวนของรายได? และความสามารถในการทํากําไร มีความสัมพันธเชิงลบกับโครงสร?างเงินทุนของธุรกิจ
และป<จจัยสินทรัพยที่มีตัวตน โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ และขนาดของธุรกิจนั้น มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
โครงสร?างเงินทุนของธุรกิจ ซึ่งเป]นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว? แต=ป<จจัยผลประโยชนจากภาษีในส=วนที่ไม=ใช=หนี้สิน
นั้น พบว=าไม=มีความสัมพันธกับโครงสร?างเงินทุนของธุรกิจ ในส=วนของป<จจัยกําหนดความเร็วในการปรับตัวนั้น
พบว=า โครงสร?างเงินทุนของธุรกิจ SMEs นั้นไม=ได?อยู=ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จัยครั้งนี้ เป] นแบบการวิจัย เชิงปริมาณ เพื่อให?ได?ข?อมูลป<จ จัยที่ มีอิทธิพลต=อโครงสร?า ง
เงินทุนของของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห=งประเทศไทย
2. ขั้นตอนการวิจัย
(1) นํ า ข? อมู ล จากงบการเงิ น ของบริ ษัท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรั พยแห= งประเทศไทย
ระหว=างปF พ.ศ. 2559 - 2561 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 39 บริษัท มาคํานวณหาอัตราส=วนทางการเงินของแต=ละ
ตัวแปร
(2) นํ า ข? อมู ลที่ คํา นวณได? จ ากอั ต ราส= ว นทางการเงิ น ของแต= ล ะตั ว แปรมาตรวจสอบป< ญ หา
Multicollinearity และตรวจสอบป<ญหา Autocorrelation เพื่อทดสอบความเป]นอิสระต=อกันของตัวแปร
(3) นําข?อมูลที่คํานวณได?จากอัตราส=วนทางการเงินที่ได?จากการตรวจสอบป<ญหาทั้งหมด มา
วิเคราะหหาค=าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) และการวิเคราะหการถดถอยเชิง
เส?นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ด?วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social
Science for Windows)
3. การเก็บรวบรวมข?อมูล
ข?อมูลที่ใช?ในการวิจัยจะทําการรวบรวมข?อมูลจากงบการเงิน รายงานประจําปF และข?อมูลสรุป
ข?อสนเทศบริษัทจดทะเบียน ในช=วงปF พ.ศ. 2559 – 2561 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห=ง
ประเทศไทย จํานวน 39 บริษัท แหล=งที่มาของข?อมูลจากตลาดหลักทรัพยแห=งประเทศไทย www.set.or.th
4. การวิเคราะหข?อมูล
(1) สถิติเชิงพรรณนา ได?แก= ค=าสูงสุด (Maximum) ค=าต่ําสุด (Minimum) ค=าเฉลี่ย (Mean)
และส=วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช?อธิบายลักษณะทั่วไปของตลาดหลักทรัพยแห=งประเทศไทย
(2) สถิติเชิงอนุมาน ได?แก= การวิเคราะหหาค=าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson
Correlation) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหว=างตัวแปรที่นํามาศึกษา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงเส?นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษาป<จจัยที่มีอิทธิพลโครงสร?าง
เงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห=งประเทศไทย ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ป<จจัยที่มีอิทธิพลผลต=อโครงสร?างเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แห=งประเทศไทย ตัวแปรที่นํามาศึกษา ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว ได?แก= อัตราเงินป<นผลตอบแทน กําไรจากการ
ดําเนินงาน ผลประโยชนทางภาษีที่ไม=ใช=หนี้สิน และความสามารถในการชําระหนี้ ตัวแปรตาม คือโครงสร?าง
เงินทุนประกอบด?วย การก=อหนี้สินตามมูลค=าทางบัญชี และอัตราส=วนหนี้สินต=อส=วนของผู?ถือหุ?น
ผลการศึกษา ในระหว=าง ปF พ.ศ. 2559 – 2561 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห=งประเทศ
ไทย พบว=า ระดับการก=อหนี้ตามมูลค=าบัญชี มีค=าเฉลี่ย 2,107.7225 อัตราส=วนหนี้สินต=อส=วนของผู?ถือหุ?น
มี ค=า เฉลี่ ย 0.4386 อั ต ราส= ว นเงิ น ป< น ผลตอบแทน มี ค= า เฉลี่ ย 3.6195 กํ าไรจากการดํ า เนิ น งาน มี ค=า เฉลี่ ย
238.8497 ผลประโยชนทางภาษีที่ไม=ใช=หนี้สิน มีค=าเฉลี่ย 0.0289 ความสามารถในการชําระหนี้ มีค=าเฉลี่ย
192.8575 ป<จจัยที่มีอิทธิพลต=อโครงสร?างเงินทุน ซึ่งประกอบด?วยระดับการก=อหนี้สินตามมูลค=าทางบัญชี ได?แก=
กําไรจากการดําเนินงานมีค=าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท=ากับ 0.9325 หมายความว=า กําไรจากการดําเนินงานมี
อิทธิพลและมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับการก=อหนี้สินตามมูลค=าทางบัญชี อย=างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และอัตราส=วนหนี้สินต=อส=วนของผู?ถือหุ?น ได?แก= กําไรจากการดําเนินงานและความสามารถ
ในการชําระหนี้มีค=าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท=ากับ -0.4020, -0.3991 ตามลําดับ หมายความว=า กําไรจากการ
ดําเนินและความสามารถในการชําระหนี้มีอิทธิพลและมีความสัมพันธในทิศทางตรงข?ามกับอัตราส=วนหนี้สินต=อ
ส=วนของผู?ถือหุ?น อย=างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ป<จจัยอื่น ๆ ไม=มีอิทธิพลต=อระดับการก=อ
หนี้สินตามมูลค=าทางบัญชีและอัตราส=วนหนี้สินต=อส=วนของผู?ถือหุ?นอย=างมีนัยสําคัญทางสถิติ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ป<จจัยที่มีอิทธิพลต=อโครงสร?างเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห=ง
ประเทศไทย ในช=วงปF พ.ศ.2559-2562 มีการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
ป<จจัยอัตราเงินป<นผลตอบแทน พบว=าระดับการก=อหนี้ตามมูลค=าบัญชี และอัตราส=วนหนี้สินต=อส=วน
ของผู?ถือหุ?นไม=มีอิทธิพลกับอัตราเงินป<นผลตอบแทน อาจมีสาเหตุมาจากความแตกต=างของขนาดบริษัทของ
กลุ= มตั ว อย= า งที่ ใช? ในการศึ กษา ส= งผลให? โ ครงสร? า งเงิ น ทุ น มี ความแตกต= า งกั น ประสิ ทธิ ภ าพในการดํ า เนิ น
ไม=เท=ากัน การบริหารเงินทุนของกิจการในส=วนของผู?เป]นเจ?าของได?นําไปลงทุน และได?บริหารการลงทุนเพื่อ
ก=อให?เกิดประโยชนต=อกิจการจะมีประสิทธิภาพหรือไม=นั้น ไม=ส=งผลต=อการจ=ายเงินป<นผล ซึ่งไม=สอดคล?องกับ
งานวิจัยของ นลินี เวชวิริยกุล (2551) ที่พบว=าอัตราส=วนหนี้สินมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันข?ามกับอัตรา
การจ=ายเงินป<นผล และปาลิตา นิ่มมณี (2560) พบว=าอัตราส=วนหนี้สินต=อส=วนของผู?ถือหุ?นมีผลในทิศทางตรงกัน
ข?ามกับอัตราการจ=ายเงินป<นผล เนื่องจากอัตราส=วนหนี้สินต=อส=วนของผู?ถือหุ?นนั้น แสดงถึงหนี้สินที่บริษัทมีอยู=
หากบริษัทมีภาระหนี้สินปริมาณมากย=อมส=งผลให?บริษัทมีความสามารถในการจ=ายเงินป<นผลลดลง
ป<จจัยกําไรจากการดําเนินงาน พบว=าระดับการก=อหนี้ตามมูลค=าบัญชีมีอิทธิพลและมีความสัมพันธใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งาน และอั ต ราส= ว นหนี้ สิ น ต= อ ส= ว นของผู? ถื อ หุ? น มี อิ ท ธิ พ ลและมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงข?ามกับกําไรจากการดําเนินงาน ซึ่งสอดคล?องกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ ตั้งสัมพันธ
(2552) พบว=าป<จจัยด?านประสิทธิภาพในการทํากําไร เป]นป<จจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาคือ อัตราภาษี และ
อัตราการจ=ายป<นผล ตามลําดับ โดยมีทิศทางความสัมพันธเป]นลบ แสดงให?เห็นว=าบริษัทจดทะเบียนฯ ใน
ประเทศไทยจะมีการกําหนดโครงสร?างเงินทุนโดยพิจารณาจากป<จจัยด?านประสิทธิภาพในการทํากําไรเป]นหลัก
คือ ถ?ากิจการมีการทํากําไรได?มาก จะมีแนวโน?มที่จะใช?เงินทุนจากแหล=งหนี้สินน?อยลง แหล=งเงินทุนภายใน

699

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

(กําไรสะสม) มีมาก พอที่ใช?ลงทุนในกิจการและป<ญหาความไม=เท=าเทียมกันของข?อมูลข=าวสาร ทําให?กิจการ
เลือกที่จะใช?แหล=งเงินทุนจากภายในก=อน
ป<จจัยผลประโยชนทางภาษีที่ไม=ใช=หนี้สิน พบว=าระดับการก=อหนี้ตามมูลค=าบัญชี และอัตราส=วนหนี้สิน
ต=อส=วนของผู?ถือหุ?นไม=มีอิทธิพลกับผลประโยชนทางภาษีที่ไม=ใช=หนี้สิน ซึ่งสอดคล?องกับงานวิจัยของ กฤษดี
ป}ยะวั ฒนะนนท (2546) พบว=า ป< จจัย ผลประโยชนจากภาษีในส= วนที่ ไม=ใช= หนี้สิ นนั้น ไม=มีความสัมพั นธกั บ
โครงสร?างเงินทุนของธุรกิจ แต=ไม=สอดคล?องกับงานวิจัยของ จิรวัฒน แสงเปzา (2560) ที่พบว=า ผลประโยชนทาง
ภาษีที่ไม=ใช=หนี้สินมีอิทธิพลในทิศทางตรงข?ามกับระดับการก=อหนี้สินตามมูลค=าตลาด และ รทวรรณ อภิโชติธนกุล
(2557) พบว=าผลประโยชนทางภาษีที่ไม=ใช=หนี้สินมีอิทธิพลต=อการกําหนดโครงสร?างเงินทุนในทิศทางเดียวกัน
แสดงให? เ ห็ น ว= า กิ จ การสามารถประหยั ด ภาษี จ ากการก= อ หนี้ สิ น ได? โดยเลื อ กที่ จ ะจั ด หาเงิ น ทุ น จาก
การก=อหนี้สินมากกว=าจัดหาเงินทุนจากการเพิ่มทุน และเมื่อกิจการมีจํานวนค=าเสื่อมราคา และค=าตัดจําหน=าย
มากขึ้น กิจการจะก=อหนี้น?อยลง
ป<จจัยความสามารถในการชําระหนี้ พบว= าอัตราส=วนหนี้สินต= อส=วนของผู? ถือหุ?นมี อิทธิพลและมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงข?ามกับความสามารถในการชําระหนี้ ซึ่งสอดคล?องกับงานวิจัยของ จิรวัฒน แสง
เปzา (2560) ที่พบว=า ความสามารถในการชําระหนี้มีอิทธิพลในทิศทางตรงข?ามกับระดับการก=อหนี้สินตามมูลค=า
บัญชี แสดงให?เห็นว=าเมื่อกิจการมีสภาพคล=องและมีความสามารถในการทํากําไรที่ดี จึงทําให?ความสามารถใน
การชํ า ระหนี้ มี ม าก และดวงรั ต น โศภิ ต วจนะ (2552) ที่ พ บว= า ความสามารถในการชํ า ระหนี้ มี ทิ ศ ทาง
ความสัมพันธตรงข?ามกับระดับการก=อหนี้สิน และสุริยนต จิตราภัณฑ (2553) ที่พบว=า กิจการที่มีการก=อหนี้สูง
ย=อมมีความสามารถในการชําระหนี้ที่สูงขึ้นด?วย
ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งนี้เลือกกลุ=มธุรกิจสินค?าอุปโภคบริโภค ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห=ง
ประเทศไทย โดยไม=คํานึงถึงความแตกต=างของอุตสาหกรรม การวิจัยครั้งต=อไปควรเลือกกลุ=มอุตสาหกรรม
เฉพาะธุรกิจการเงินซึ่งมีโครงสร?างเงินทุนที่แตกต=างจากกลุ=มอุตสาหกรรมอื่น
2. ควรคัดเลือกตัวแปรที่คาดว=าน=าจะเกี่ยวข?องกับโครงสร?างเงินทุนที่นอกเหนือจากงานวิจัยนี้ เช=น
ป<จจัยภายในและภายนอกบริษัท สัดส=วนของผู?ถือหุ?น
3. การวิจัยครั้งต=อควรเลือกศึกษาออกเป]นกลุ=มอุตสาหกรรมทั้งในตลาดหลักทรัพยแห=งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เพื่อให?ได?ข?อมูลเชิงลึกมากขึ้น
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