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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหาปCจจัยที่มีอิทธิพลตDอโครงสรางเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยเก็บขอมูลจากงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ระหวDางปO พ.ศ. 2559 - 2560 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 110 บริษัท สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแกD คDาเฉลี่ย สDวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คDาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Person Correlation) และ
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึ กษาพบวD า มี เ พี ย งปC จ จั ย อั ต ราสD ว นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นตD อสิ น ทรั พยรวมที่ มีอิ ทธิ พลตD อการ
โครงสรางเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขาม สําหรับอัตรากําไรสุทธิตDอยอดขาย อัตราสDวนกําไรสะสมตDอสินทรัพยรวม อัตราสDวนผลตอบแทน
จากสิน ทรัพย และอัต ราสDวนผลตอบแทนตD อสDวนของผูถือหุน ซึ่งเปcนดานวัดความสามารถในการทํ ากําไร
รวมทั้งอัตราสDวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสุทธิตDอหนี้สินรวม มีความสัมพันธกันแตDไมDมีอิทธิพลตDอ
โครงสรางเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) เนื่องจากตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ เปcนบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานนอยกวDาบริษัทขนาดใหญD
อยDางตลาดหลักทรัพยแหDงประเทศไทย
คําสําคัญ: โครงสรางเงินทุน, การกDอหนี้สิน, ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
Abstract
The purpose of this research aimed to Determinants of capital structure of the
listed company in Market for Alternative Investment (MAI). The samples used in this study
included 110 companies listed on the Market for Alternative Investment during 2016 - 2017.
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 research found that companies listed on the Market for Alternative Investment
(MAI), the findings also revealed that determinants for capital structure were Net Working
capital to Total Asset Ratio at the statistically significant level of 0.05. However, Cash Flow
from Operating Activities to Total Debt Ratio, Net Profit Margin, Retained Earning to Total

710

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

Assets, Return on Asset and Return on Equity have no relationship with capital structure of
the listed company in Market for Alternative Investment
Keywords: Capital structure, Leverage ratio, Market for Alternative Investment
บทนํา
การประสบภาวะลมเหลวของบริ ษั ท จดทะเบี ย นถื อ เปc น ความเสี่ ย งสํ า คั ญ ของการลงทุ น ในหุ น
หนี้จัดเปcนการระดมทุนแบบหนึ่งเพื่อนําเงินมาใชในธุรกิจ โดยอาจจะอยูDในรูปแบบของเงินกูยืมจากธนาคาร
การออกหุนกู รวมไปจนถึงหนี้สินที่เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน หากธุรกิจราบรื่นไปไดดวยดี การกูหนี้มาลงทุนจะ
ชDวยเพิ่มผลตอบแทนจากสDวนทุนไดเมื่อเทียบกับไมDมีการกูหนี้เลย แตDในทางตรงกันขาม หากธุรกิจดําเนิ น
ไมDราบรื่น เชDน สภาพเศรษฐกิจไมDดีหรือมีความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ กิจการอาจขาดทุนได และภาวะขาดทุน
อาจจะนําไปสูDการลมละลายในอนาคตได ในปO พ.ศ. 2559 ภาพรวมเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทยอยูDใน
เกณฑดี ฐานะการเงินของภาคธุรกิจขนาดใหญDยังคงเขมแข็ง แตDอยDางไรก็ตาม มีความเปราะบางในบางจุดที่
ตองติดตาม ไดแกD ความสามารถในการชําระหนี้ของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยDอมที่
ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ฟxyนตัวชา (ธนาคารแหDงประเทศไทย, 2560) สําหรับปO พ.ศ. 2560 ระบบ
การเงินไทยโดยรวมมีเสถียรภาพดีทั้งจากเสถียรภาพดานตDางประเทศ และเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินที่มี
ความเขมแข็ง รวมถึงกลุDมธุรกิจขนาดใหญDที่ไดประโยชนจากเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น แตDยังตองติดตามการสะสม
ความเสี่ยงในบางจุดโดยเฉพาะ (1) ความสามารถในการชําระหนี้ที่ยังไมDปรับดีขึ้นของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยDอมในบางธุรกิจ (2) พฤติกรรม search for yield ที่ยังมีตDอเนื่องภายใตภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ําเปcน
เวลานาน และอาจนําไปสูDการประเมินความเสี่ยงที่ต่ําเกินควร (underpricing of risk) ในวงกวาง อาทิ
การระดมทุนและการลงทุนของกลุDมธุรกิจขนาดใหญD (ธนาคารแหDงประเทศไทย, 2561) ตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment – MAI) ตลาดทางเลือกในการระดมทุนที่เนนไปที่กิจการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (ตลาดหลักทรัพยแหDงประเทศไทย, 2559) เครื่องมือที่ตลาดหลักทรัพยใชในการ
ควบคุมบริ ษัทจดทะเบียน จะใชในการวิ เคราะหในรูปงบการเงินและอัตราสDว นทางการเงิน ซึ่งเปcนการสD ง
สัญญาณใหกับนักลงทุนที่มีขอมูลนอยกวDาผูบริหาร ดังนั้น ผูบริหารจึงมีหนาที่จัดการเพื่อใหนักลงทุนเขาใจ
สถานการณและสรางความนDาเชื่อถือใหแกDบริษัท เพื่อลดความผิดพลาดในตัดสินใจลงทุนในอนาคต
วัตถุประสงค$ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาโครงสรางเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปC จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พลตD อ โครงสรางเงิ น ทุ น ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย
เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีตนทุนการลมละลาย (Bankruptcy Theory) ภายใตงานวิจัยของจิรวัฒน แสงเป•า. (2560)
กลDาววDา การกDอหนี้สินที่เพิ่มขึ้นยDอมสDงผลทําใหตนทุนการลมละลายสูงขึ้นเชDนกัน เนื่องจากการกDอหนี้ที่เพิ่มขึ้น
จะตองมีจDายดอกเบี้ยที่มากจนทําใหไมDมีเงินเพียงพอที่จะมาใชในการดําเนินงาน ทําใหเกิดการขาดสภาพคลDอง
ของบริษัท จึงทําใหเจาหนี้จําตองฟ€องรองบริษัทเพื่อป•ดกิจการนําเงินมาจDายชําระหนี้ที่คาง จึงเปcนสาเหตุหนึ่งที่
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ทําใหบริษัทลมละลายและดวยเหตุผลอื่น ๆ อีกจากการกDอหนี้ที่มากขึ้นนั้น จะเปcนสาเหตุและแรงกดดันทําให
บริษัทตองลมละลาย
ทฤษฎี Trade off Theory ภายใตงานวิจัยของ Hennessy&Whited (2005) ที่กลDาววDา บริษัทจะ
เพิ่มสัดสDวนหนี้สินเมื่อขาดสภาพคลDองและลดสัดสDวนหนี้สินลง เมื่อสามารถทํากําไรไดเพิ่มขึ้น ปCจจัยในการ
กําหนดสัดสDวนหนี้สินของบริษัทจะพิจารณาจากสภาพคลDอง และความเสี่ยงการลมละลายเปcนประเด็นหลัก
ทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามลําดับขั้น (Pecking Order Theory) โดยมีงานวิจัยของ Nijenhuis,
Koert te. (2013) พบวDา ขนาดของกิจการและสภาพคลDอง เปcนปCจจัยที่สําคัญที่สุดในการกําหนดโครงสราง
เงินทุนบริษัทของประเทศเนเธอรแลนดโดยบริษัทขนาดใหญDใชเงินทุนสDวนใหญDจากหนี้สิน นอกจากนี้ยังมี
ปCจจัยสําคัญอื่นที่มีผลตDอการกําหนดโครงสรางเงินทุน ไดแกD ภาษี กําไรสะสม ความสามารถในการทํากําไร
และความเปcนผูถือหุนใหญDของกิจการ, Laura Serghiescua, Viorela-Ligia Vaidean (2014) พบวDา
อัตราสDวนความสามารถในการทํากําไร และอัตราสDวนสภาพคลDอง มีผลผกผันตDออัตราสDวนหนี้สินของบริษัทใน
ประเทศโรมาเนีย ซึ่งปCจจัยที่มีสDวนสําคัญที่สุดในการกําหนดโครงสรางเงินทุนคือความสามารถในการ ทํา
กําไร
สุริยนต จิตราภัณฑ (2553) พบวDา โครงสรางเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนกลุDมอสังหาริมทรัพยและ
กDอสราง โดยสัดสDวนการใชหนี้สินในการจัดหาเงินทุนของบริษัทขนาดใหญDมีมากกวDาบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ซึ่งปCจจัยสําคัญที่มีผลตDอการจัดโครงสรางเงินทุน อาทิ ปCจจัยกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมี
ความสัมพันธในเชิงลบกับการเปลี่ยนแปลงสัดสDวนหนี้สิน
ดร.วัฒนา ศักยชีวกิจ (2559) กลDาววDา ปCจจัยที่กําหนดโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอาเซียน รวม 5 ประเทศ ปCจจัยสินทรัพยที่มีตัวตน และปCจจัยสภาพคลDองทาง
การเงิน สDงผลกระทบตDอสัดสDวนหนี้สินระยะสั้นและระยะยาวในทุกประเทศ แตDมีความสัมพันธในทิศทางที่
แตกตDางกัน สDวนปCจจัยความสามารถในการทําไรมีความสําคัญอยDางมีนัยสําคัญในสัดสDวนหนี้สินทุกประเทศ
ธนวันต มุสิกกุล (2561) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปCจจัยที่ มีอิทธิพลตDอสัดสDวนหนี้สินของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย เอ็ ม เอ ไอ ในประเทศไทย ในปO 2559 พบวD า อัต ราสDวนสภาพคลDอง มี
ความสั ม พั น ธเชิ ง ลบอั ต ราสD ว นหนี้ สิ น ตD อ สD ว นของผู ถื อ หุ น สD ว นกระแสเงิ น สดจากการดํ า เนิ น งาน ไมD มี
ความสัมพันธอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จิราวัฒน แสงเป•า (2560) ที่พบวDา ปCจจัยดานความสามารถในการทํากําไรมีอิทธิพลในทิศทางตรงกัน
ขามกับโครงสรางเงินทุนเฉพาะในตลาดหลักทรัพยแหDงประเทศไทย กลุDม SET100 เพราะเปcนบริษัทที่มีขนาด
ใหญDมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากกวDาบริษัทในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ที่เปcนบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก
ขอบเขตการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เปc น การรวบรวมขอมู ล จากงบการเงิ น และอั ต ราสD ว นทางการเงิ น ของบริ ษั ทที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ปO พ.ศ. 2559 - 2560 จํานวน 110 บริษัท ยกเวนกลุDม
อุตสาหกรรมการเงินที่มีโครงสรางทางการเงินที่แตกตDางจากกลุDมอุตสาหกรรมอื่น
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จัยครั้งนี้ เปc นแบบการวิจัย เชิงปริมาณ เพื่อใหไดขอมูลปCจ จัยที่ มีอิทธิพลตDอโครงสราง
เงินทุนของของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)
2. ขั้นตอนการวิจัย
(1) นํ าขอมู ลจากงบการเงิ นของบริษัทที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย เอ็ ม เอ ไอ (MAI)
ระหวDางปO พ.ศ. 2559 - 2560 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 110 บริษัท มาคํานวณหาอัตราสDวนทางการเงินของแตDละ
ตัวแปร
(2) นํ า ขอมู ลที่ คํา นวณไดจากอั ต ราสD ว นทางการเงิ น ของแตD ล ะตั ว แปรมาตรวจสอบปC ญ หา
Multicollinearity และตรวจสอบปCญหา Autocorrelation เพื่อทดสอบความเปcนอิสระตDอกันของตัวแปร
(3) นํ า ขอมู ล ที่ คํา นวณไดจากอั ต ราสD ว นทางการเงิ น ที่ ไดจากการตรวจสอบปC ญ หาทั้ งหมด
มาวิเคราะหหาคDาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) และการวิเคราะหการถดถอย
เชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ดวยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social
Science for Windows)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการวิจัยจะทําการรวบรวมขอมูลจากงบการเงิน รายงานประจําปO และขอมูลสรุป
ขอสนเทศบริ ษั ท จดทะเบี ย น ในชD ว งปO พ.ศ. 2559 – 2560 ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย
เอ็ ม เอ ไอ (MAI) จํ า นวน 110 บริ ษั ท แหลD ง ที่ ม าของขอมู ล จากตลาดหลั ก ทรั พ ยแหD ง ประเทศไทย
www.set.or.th
4. การวิเคราะหขอมูล
(1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแกD คDาสูงสุด (Maximum) คDาต่ําสุด (Minimum) คDาเฉลี่ย (Mean)
และสDวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอธิบายลักษณะทั่วไปของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
(MAI)
(2) สถิติเชิงอนุมาน ไดแกD การวิเคราะหหาคDาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson
Correlation) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวDางตัวแปรที่นํามาศึกษา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษาปCจจัยที่มีอิทธิพลตDอโครงสราง
เงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ปCจจัยที่มีอิทธิพลผลตDอโครงสรางเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตัวแปรที่นํามาศึกษา ไดแกD ตัวแปรอิสระทั้งหมด 6 ตัวแปร ประกอบดวย อัตรากําไรสุทธิตDอ
ยอดขาย อั ต ราสD ว นกระแสเงิ น สดจากการดํ า เนิ น งานสุ ทธิ ตD อ หนี้ สิ น รวม อั ต ราสD ว นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นตD อ
สินทรั พยรวม อัตราสDว นกําไรสะสมตDอสิ นทรั พยรวม อั ตราสDวนผลตอบแทนจากสิ นทรั พย และอัตราสDว น
ผลตอบแทนตDอสDวนของผูถือหุน ตัวแปรตาม คือ โครงสรางเงินทุนของบริษัทบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ประกอบดวย การกDอหนี้สินตามมูลคDาทางบัญชี และการกDอหนี้สินตามมูลคDา
ทางตลาด
ผลการศึกษาพบวDา ในปO พ.ศ. 2559 – 2560 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
(MAI) มีอัตราสDวนกําไรสุทธิตDอยอดขาย มีคDาเฉลี่ยรอยละ -5.76 และ -11.63 ตามลําดับ อัตราสDวนกระแส
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เงินสดจากการดําเนินงานสุทธิตDอหนี้สินรวม มีคDาเฉลี่ยรอยละ 0.18 และ 0.20 ตามลําดับ อัตราสDวนเงินทุน
หมุนเวียนตDอสินทรัพยรวม มีคDาเฉลี่ย 1.16 เทDา และ 1.17 ตามลําดับ อัตราสDวนกําไรสะสมตDอสินทรัพยรวม
มีคDาเฉลี่ยรอยละ 0.02 และ -0.14 ตามลําดับ อัตราสDวนผลตอบแทนจากสินทรัพย มีคDาเฉลี่ยรอยละ 2.20
และ 0.44 ตามลํ า ดั บ อั ต ราสD ว นผลตอบแทนตD อ สD ว นของผู ถื อ หุ น มี คD า เฉลี่ ย รอยละ -1.79 และ -6.33
ตามลําดับ การกDอหนี้สินตามมูลคDาทางบัญชี มีคDาเฉลี่ยรอยละ 0.082 และ 0.084 ตามลําดับ การกDอหนี้สิน
ตามมูลคDาทางตลาด มีคDาเฉลี่ยรอยละ 0.05 และ 0.06 ตามลําดับ
การทดสอบความเปc น อิ ส ระของตั ว แปรที่ นํ า มาศึ ก ษาดวยการทดสอบสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ
แบบเพียรสัน และ Variance Inflation (VIF) พบวDา ไมDเกิดปCญหา Multicollinearity การทดสอบความเปcน
อิสระตDอกันของความคลาดเคลื่อนดวยคDา Durbin-Watson พบวDา ไมDเกิดปCญหา Autocorrelation
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานสมการถดถอยพหุคูณของปCจจัยที่มีอิทธิพลตDอโครงสรางเงินทุนของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในชDวงปO พ.ศ.2559 - 2560

อัตรากําไรสุทธิตDอยอดขาย
อัตราสDวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
สุทธิตDอหนี้สินรวม

การกDอหนี้สินตามมูลคDา
ทางบัญชี
Beta
t
P-value
0.093 0.728
0.469

การกDอหนี้สินตามมูลคDา
ทางตลาด
Beta
t
P-value
-0.138 -1.100 0.274

-0.102

-0.867

0.388

-0.014

-0.119

0.905

เงินทุนหมุนเวียนตDอสินทรัพยรวม

-0.260

-2.622

0.010*

-0.279

-2.887

0.005*

อัตราสDวนกําไรสะสมตDอสินทรัพยรวม

0.088

0.584

0.561

0.227

1.549

0.124

อัตราสDวนผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราสDวนผลตอบแทนตDอสDวนของผูถือหุน

-0.146
0.004

-0.654
0.514
0.024
0.981
R = 0.316
R² = 0.100
F = 1.926
D.W. = 2.081

-0.378
0.125

-1.732 0.086
0.778 0.438
R = 0.377
R² = 0.142
F = 2.868
D.W. = 1.972

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 1 ชDวงปO พ.ศ.2559 – 2560 พบวDา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับการกDอหนี้สินตาม
มูลคDาทางบัญชีและการกDอหนี้สินตามมูลคDาทางตลาด รอยละ 31.6 และ รอยละ 37.7 ตามลําดับ สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของการกDอหนี้สินตามมูลคDาทางบัญชีการกDอหนี้สินตามมูลคDาทางบัญชีไดรอยละ 1.00
และรอยละ 1.42 ตามลําดับ และการทดสอบความเปcนอิสระตDอกันของความคลาดเคลื่อนดวยคDา DurbinWatson มีคDา 2.081 และ 1.972 ตามลําดับ ซึ่งมีคDาใกลเคียง 2 แสดงวDาไมDเกิดปCญหา Autocorrelation
ผลการศึกษาพบวDา ปCจจัยที่มีอิทธิพลตDอโครงสรางเงินทุน ซึ่งประกอบดวยการกDอหนี้สินตามมูลคDาทาง
บัญชีและการกDอหนี้สินตามมูลคDาทางตลาด ชDวงปO พ.ศ. 2559 – 2560 มี 1 ปCจจัย คือ อัตราสDวนเงินทุน
หมุนเวียนตDอสินทรัพยรวม ที่มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามตDอการกDอหนี้สินตามมูลคDาทางบัญชีและ
มูลคDาทางตลาด สามารถอธิบายความผันแปรของการกDอหนี้สิน โดยมีคDาอิทธิพลเทDากับ -0.260 และ -0.279
ตามลําดับ ไดอยDางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง ปC จ จั ย ที่ มีอิ ทธิ พลตD อโครงสรางเงิ น ทุ น ของบริ ษัท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรั พ ย
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในชDวงปO พ.ศ.2559 - 2560 มีการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
อัตราสDวนเงินทุนหมุนเวียนตDอสินทรัพยรวม มีอิทธิพลตDอโครงสรางเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีตนทุนการ
ลมละลาย (Bankruptcy Theory) ที่กลDาววDา การกDอหนี้เพิ่มขึ้นทําใหเกิดการขาดสภาพคลDองของบริษัท
ทฤษฎี Trade off Theory ภายใตงานวิจัยของ Hennessy&Whited (2005) ที่กลDาววDา บริษัทจะเพิ่มสัดสDวน
หนี้สินเมื่อขาดสภาพคลDองและลดสัดสDวนหนี้สินลงเมื่อสามารถทํากําไรไดเพิ่มขึ้น และทฤษฎีการจัดหาเงินทุน
ตามลําดับขั้น (Pecking Order Theory) โดยมีงานวิจัยของ Nijenhuis, Koert te. (2013) Laura
Serghiescua, Viorela-Ligia Vaidean (2014) สุริยนต จิตราภัณฑ (2553) ดร.วัฒนา ศักยชีวกิจ (2559)
และธนวันต มุสิกกุล (2561) ที่พบวDา สภาพคลDองเปcนปCจจัยที่สําคัญที่สุดในการกําหนดโครงสรางเงินทุน ถา
บริษัทที่มีการใชเงินทุนหมุนเวียนการดําเนินงานก็จะสDงผลใหหนี้สินลดลง ลดภาระการระดมทุนจากการกDอหนี้
และลดโอกาสในการลมละลาย ในทางกลับกันบริษัทจะเพิ่มสัดสDวนหนี้สินเมื่อขาดสภาพคลDอง
อัตราสDวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสุทธิตDอหนี้สินรวมไมDมีอิทธิพลตDอโครงสรางเงินทุนของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวันต มุสิกกุล
(2561) ที่พบวDา ปCจจัยกระแสเงินสดคงเหลือจากการดําเนินงานไมDมีความสัมพันธกันกับโครงสรางเงินทุน
อั ต รากํ า ไรสุ ท ธิ ตD อ ยอดขาย อั ต ราสD ว นกํ า ไรสะสมตD อ สิ น ทรั พ ยรวม อั ต ราสD ว นผลตอบแทนจาก
สินทรัพย และอัตราสDวนผลตอบแทนตDอสDวนของผูถือหุน เปcนอัตราสDวนทางการเงินที่วัดดานความสามารถใน
การทํากําไร ไมDมีอิทธิพลตDอโครงสรางเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ซึ่งสอดคลองกั บงานวิจัยของจิราวัฒน แสงเป•า (2560) ที่พบวDา ปCจจัยดานความสามารถในการทํากําไรมี
อิทธิพลในทิศทางตรงกันขามกับโครงสรางเงินทุนเฉพาะในตลาดหลักทรัพยแหDงประเทศไทย กลุDม SET100
เพราะเปcนบริษัทที่มีขนาดใหญDมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากกวDาบริษัทในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
ที่เปcนบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก
ขอเสนอแนะ
1. ปCจจัยที่สามารถบริหารโครงสรางเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
(MAI) ไดอยDางเหมาะสม คือ อัตราสDวนเงินทุนหมุนเวียนตDอสินทรัพยรวม ซึ่งเปcนการวัดดานสภาพคลDองของ
บริษัท เมื่อบริษัทมีสภาพคลDองเพิ่มขึ้นบริษัทไมDมีความจําเปcนตองจัดหาเงินทุนจากภายนอก ดังนั้น ผูบริหารจึง
มีหนาที่จัดการเพื่อใหนักลงทุนเขาใจสถานการณและสรางความนDาเชื่อถือใหแกDบริษัท เพื่อลดความผิดพลาด
ในตัดสินใจลงทุนในอนาคต
2. การศึ ก ษาครั้ งนี้ รวมถึ ง งานวิ จั ย ที่ ผD า นมาพบวD า ตั ว แปรที่ นํ า มาศึ ก ษาดานความสามารถใน
การทํ า กํ า ไรจะมี อิ ท ธิ พ ลตD อ โครงสรางเงิ น ทุ น ของบริ ษั ท เฉพาะตลาดหลั ก ทรั พ ยแหD ง ประเทศไทย (SET)
อาจมี ปC จจั ย ตัว อื่น ที่ นอกเหนื อจากการศึ กษาในครั้ งนี้ ที่ มีอิทธิ พลตD อโครงสรางเงิ น ทุน ในตลาดหลั กทรั พย
เอ็ม เอ ไอ (MAI)
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