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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน รวมทั้งระบุ
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการจัดโครงสรางเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางป  2539 - 2552 วิธีการวิจัยใชการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินและ time-
series regression ผลการวิจัยพบวาโครงสรางเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง
ประกอบดวยหนี้สินและทุน การใชหนี้สินมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในป 2540 – 2544 และลดลงในป 2545 – 2548 อยางไร
ก็ตาม เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นบริษัทจดทะเบียนกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางมีการใชหนี้สินเพิ่มขึ้น ปจจัย
สําคัญที่มีผลตอการจัดโครงสรางเงินทุน คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชย และขนาดของกิจการ ซึ่งมี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับการเปลี่ยนแปลงสัดสวนหนี้สิน และกิจกรรมลงทุนมีความสัมพันธในเชิงลบ 

 
คําสําคัญ :  โครงสรางเงินทุน  บริษัทจดทะเบียนกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

 
Abstract 

 The objectives of this research were to study and analyse the change in capital structure 
including identifying the key factors affecting the capital structure management of listed company in the 
property and construction sector in the Stock Exchange of Thailand. Financial ratio and Time-series 
regression were employed to reach the research objectives. The results revealed that the capital 
structure of all listed companies in the property and construction group consists of debt and equity. 
Importantly, debt financing tends to increase in the period from B.E. 2540 – 2544 and then decrease for 
4 years later (B.E. 2545 – 2548). After that it reverts until B.E. 2552. Loan interest rate, firm size and 
investment activity are key factors affecting the capital structure management of listed company. They 
showed the positive relation to the change in debt proportion except investment activity showed the 
negative relation. 

 
Keywords : Capital Structure, Listed Company in the Property and Construction Sector 
E-mail : jiranasuk@yahoo.com 

                                                            
1 แขนงวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 Business Administration, School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 

 

 1564 

บทนํา 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนภาคธุรกิจหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศ เพราะมีความ

เกี่ยวของทั้งกับภาคธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการจางงาน ภาคการเงิน เปนตน และยังมี
ความเกี่ยวของกับภาคการบริโภคของประชาชนอีกดวย  การจัดโครงสรางเงินทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึงนับวา
มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนกลยุทธหนึ่งที่จะทําใหธุรกิจดํารงอยูอยางยั่งยืนในระยะยาว ภายใต
สภาพแวดลอมทางการแขงขัน และสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เมื่อเศรษฐกิจดี ตัวเลขการ
ลงทุนและการใชจายในภาคอสังหาริมทรัพยก็จะสูง สงผลใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยเขาสูยุคที่เฟองฟู แตเมื่อ
เศรษฐกิจตกต่ํา การใชจายในภาคอสังหาริมทรัพยก็ลดลง โครงการตาง ๆ ที่ผลิตเสร็จแลวก็ขายไมได และโครงการ
ที่อยูระหวางดําเนินการก็เปนอันตองหยุดชะงัก ภาคอสังหาริมทรัพยจึงไดรับผลกระทบที่รุนแรง และสะทอนผลนั้น
ไปสูภาคธุรกิจที่เกี่ยวของอีกตอหนึ่ง ทําใหเกิดความเสียหายเปนวงกวางในระบบเศรษฐกิจ ตัวอยางที่เห็นชัดเจนคือ 
วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู        ป 2540 ซึ่งทําใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยหลาย ๆ กิจการประสบปญหาทางการเงิน 
(Financial Distress) บางกิจการถึงขั้นตองปดกิจการลง และยังสงผลกระทบไปสูภาคการลงทุน ภาคแรงงาน และ
ภาคการเงินโดยเฉพาะดานสินเชื่อและ NPLs ความเสียหายนี้เปนผลกระทบโดยตรงมาจากการจัดโครงสรางเงินทุน     
ที่ไมเหมาะสมของธุรกิจโดยแทจริง 

การศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนไดรับความนิยมอยางมากโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดเริ่มตนมา
ตั้งแตป 1958 โดย MM (Franco Modigliani และ Merton Miller) ซึ่งเปนเจาของทฤษฎี Trade-off Theory of 
Leverage งานวิจัยตาง ๆ ที่สนับสนุนทฤษฎีนี ้ไดแก งานวิจัยของ Hackbarth และคณะ (2004) Frank และ Goyal 
(2007) Lyandres และ Zhdanov (2007) ซึ่งทั้งหมดยืนยันวา ผลประโยชนดานภาษีจากการกอหนี ้(Tax Shield)
และตนทุนการลมละลาย (Bankruptcy Cost) มีนัยสําคัญตอการจัดโครงสรางเงินทุนของบริษัทในสหรัฐอเมริกา 
นอกจากนี ้Ju และคณะ (2004) ยังไดศึกษาพบวาระดับความผันผวนของสินทรัพยมีความสัมพันธที่ผกผันกับระดับ
การกอหนี้ และการเพิ่มระยะเวลาชําระหนี้มีผลกระทบตอ Leverage ในโครงสรางเงินทุนอยางมีนัยสําคัญอีกดวย 
แตสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2544) กลับพบวา ทฤษฎี Trade-off ไมสามารถอธิบายลักษณะ
โครงสรางเงินทุนในกรณีของประเทศไทยได เนื่องจากการกอหนี้ไดถูกใชเปนเครื่องมือเพื่อควบคุมผูบริหาร ซึ่ง
เปนไปตามทฤษฎีตนทุนตัวแทน (Agency Cost Theory) และในเวลาตอมา รจเลข กัลปากรณชัย (2545) ก็ได
ยืนยันวา บริษัทในประเทศไทยจะกอหนี้สินเพื่อเปนเครื่องมือควบคุมผูบริหารในยามที่เศรษฐกิจเฟองฟู โดยเฉพาะ
ในกิจการที่มีขอจํากัดทางการเงิน และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ Paudyal และคณะ(2004) ซึ่งพบวาระดับ
หนี้สินในโครงสรางเงินทุนกรณีของประเทศไทยเปนไปตามทฤษฎีตนทุนตัวแทน นอกจากประเทศไทยแลว บริษัทที่
มีพื้นฐานมาจากเครือญาติหรือระบบครอบครัวในประเทศอินเดีย และกลุมประเทศในยุโรปที่ใชระบบกฎหมาย 
common law ก็มีลักษณะโครงสรางเงินทุนเปนไปตามทฤษฎีตนทุนตัวแทน ซึ่งปรากฎในงานวิจัยของ Kumar 
(2004) Foronda และ Iturriage (2007) ตามลําดับ 

นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีอื่นที่เกี่ยวของกับโครงสรางเงินทุน ไดแก ทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามลําดับขั้น 
(Pecking Order Theory) พบวาในกรณีของประเทศไทยมีการจัดหาเงินทุนตามทฤษฎีนี้ ซึ่งปรากฏในผลการวิจัย
ของ บุศรินทร บูรณศักดา (2545) และ มงคล กมลชัยศักดิ์กุล (2551)  สวนทฤษฎีการจับจังหวะตลาด (Market 
Timing Theory) ซึ่ง Baker และ Wurgler (2002) ไดศึกษาพบวาการจัดโครงสรางเงินทุนในกรณีของสหรัฐอเมริกา
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อาศัยการจับจังหวะตลาดในการออกตราสารทุนและตราสารหนี ้ซึ่งไดผลเชนเดียวกับการศึกษาในกรณีประเทศไทย 
มาเลเซีย และสิงคโปร โดย Paudyal และคณะ (2004) ซึ่งตรงขามกับผลการวิจัยของ อังคณา ธุวะเจริญพานิช 
(2545) ที่รายงานวาการจับจังหวะตลาดไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนในกรณีของประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนสวนใหญเปนการศึกษาในชวงระยะเวลาชวงหนึ่งซึ่งไม
ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาค อีกทั้งการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนในประเทศไทยยังมี
คอนขางนอย ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมุงเนนศึกษาลักษณะโครงสรางเงินทุน วิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางเงินทุนและเพื่อระบุปจจัยสําคัญที่มีผลตอการจัดโครงสรางเงินทุน โดยเลือกศึกษาเฉพาะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยซึ่งถือไดวาเปนภาคธุรกิจที่มีความสําคัญอยางยิ่ง        ภาคหนึ่งตอเศรษฐกิจของประเทศ และนํา
ผลที่ไดไปใชในทางปฏิบัติในการกําหนดโครงสรางเงินทุนหรือปรับโครงสรางเงินทุน เพื่อใหธุรกิจอสังหาริมทรัพย
สามารถยืนหยัดอยูไดในทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

 
การดําเนินวิธีวิจัย 

ขอมูลสําหรับการวิจัย 
1. ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยที่มีขอมูลงบการเงินครบถวนตั้งแตไตรมาสที ่4/2539 -2/2552 จํานวนทั้งสิ้น 29 บริษัท  
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย คือ  

2.1 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ-GDP 
2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชย (Loan interest rate of commercial bank) 
2.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (Cash flow from operation) 
2.4 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash flow from investment) 
2.5 มูลคาหลกัทรัพยตามราคาตลาด (Market capitalization) 

3. อัตราสวนทางการเงินที่เกี่ยวของกับโครงสรางเงินทุน ประกอบดวย  
3.1 อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (DA) ซึ่งคํานวณโดย  

    DA = Debt / Total Assets 
3.2 อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสวนของผูถือหุน (DE) ซึ่งคํานวณโดย 

    DE = Long-term Debt / Equity 
 
วิธีการวิจัย 
 ในการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี ้ไดแบงขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 
ขั้นตอน คือ 

1. วิเคราะหอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (DA) และอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสวนของผูถือหุน (DE) 
เพื่ออธิบายลักษณะโครงสรางเงินทุนและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนกลุม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

2. วิเคราะหขอมูลจากการ run Time-Series Regression เพื่อระบุปจจัยสําคัญที่มีผลตอการจัดโครงสราง
เงินทุน โดยชุดของสมการเปนดังนี ้
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DAt -DAt-1 = a + b(GDP)t-1 + ut    ...(1) 
DAt -DAt-1 = a + c(INT)t-1 + ut    ...(2) 
DAt -DAt-1 = a + d(CFO/Asset)t-1 + ut   ...(3) 
DAt -DAt-1 = a + e(CFI/Asset)t-1 + ut    ...(4) 
DAt -DAt-1 = a + f log(MCAP)t-1+ ut    ...(5) 
DAt -DAt-1 = a + b(GDP)t-1 + c(INT)t-1 + d(CFO/Asset)t-1 + e(CFI/Asset)t-1  
 + f log(MCAP)t-1+ ut   ...(6) 
DEt -DEt-1 = a + b(GDP)t-1 + ut    ...(7) 
DEt -DEt-1 = a + c(INT)t-1 + ut    ...(8) 
DEt -DEt-1 = a + d(CFO/Asset)t-1 + ut   ...(9) 
DEt -DEt-1 = a + e(CFI/Asset)t-1 + ut    ...(10) 
DEt -DEt-1 = a + f log(MCAP)t-1+ ut    ...(11) 
DEt -DEt-1 = a + b(GDP)t-1 + c(INT)t-1 + d(CFO/Asset)t-1 + e(CFI/Asset)t-1  
 + f log(MCAP)t-1+ ut   ...(12) 

เมื่อ  
DAt  = อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม ณ งวดเวลาที่ t 
DAt-1  = อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม ณ งวดเวลาที่ t-1 
DEt  = อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสวนของผูถือหุน ณ งวดเวลาที ่t 
DEt-1  = อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสวนของผูถือหุน ณ งวดเวลาที ่t-1 
GDPt-1  = อัตราการเติบโตของ GDP ณ งวดเวลาที ่t-1 
INTt-1  = อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย ณ งวดเวลาที ่t-1 
(CFO/Asset)t-1 = กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานตอสินทรัพย ณ งวดเวลาที ่t-1 
(CFI/Asset)t-1 = กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนตอสินทรัพย ณ งวดเวลาที ่t-1 
Log(MCAP) t-1 = ลอการิทึมของมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด ณ งวดเวลาที ่t-1 (เนื่องจาก 
   มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดมีการกระจายตัวคอนขางมาก จึงใสคา 
   ลอการิทึมเพื่อใหขอมูลนี้มีการกระจายแบบปกต)ิ  
ut  = คาความคลาดเคลื่อน  
 

ผลการวิเคราะห 
1. การวิเคราะหขอมูลอัตราสวนทางการเงิน 
  การวิเคราะหลักษณะและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนจะอธิบายตามความสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจ โดยแบงเปน 4 ชวงเวลา ดังนี ้ 
 ชวงที ่1 กอนวิกฤตคาเงินบาท (ไตรมาสที ่4/2539 – 2/2540)  
 ชวงที ่2 วิกฤตคาเงินบาท (ไตรมาสที ่3/2540 – 4/2544)  
 ชวงที ่3 เศรษฐกิจฟนตัว (ไตรมาสที ่1/2545 – 4/2548)  
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ชวงที ่1 ชวงที ่2 ชวงที่ 3 ชวงที ่4

 ชวงที ่4 เหตุการณความไมสงบภายในประเทศ วิกฤตน้ํามันโลกและผลกระทบจาก Hamburger Crisis 
(ไตรมาสที ่1/2549 -2/2552)  
  จากขอมูลอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย(DA) และอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสวนของผูถือหุน (DE) 
สามารถสรุปลักษณะโครงสรางเงินทุนภาพรวมของอุตสาหกรรมไดดังภาพที ่1  
 
ภาพที่ 1 โครงสรางเงินทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยตามชวงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากภาพที่ 1 ในชวงที ่ 1 โครงสรางเงินทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีสัดสวนหนี้สินระยะยาวเฉลี่ย 0.63 
เทาของสวนของผูถือหุน โดยพบวาหนี้สินระยะยาวสวนใหญเปนหนี้สินในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ชวงนี้เปนยุคที่
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีความเจริญรุงเรืองอยางมาก มีการลงทุนโครงการตาง ๆ จํานวนมากเพื่อรองรับอุปสงคที่
ขยายตัวอยางรวดเร็วทั้งจากผูบริโภคและนักลงทุน ประกอบกับนโยบายเปดเสรีทางการเงินและอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดโลกที่ต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยในประเทศ ลวนเปนแรงผลักดันใหผูประกอบการระดมเงินทุนโดยการกูยืมจาก
ตางประเทศเปนสวนใหญ โดยมิไดมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
 ตอมาในชวงที ่ 2 หลังจากการประกาศคาเงินบาทลอยตัวเมื่อวันที ่ 2 กรกฎาคม 2542 ทําใหเงินบาทออน
คาลง เกือบทั้งอุตสาหกรรมเขาสูภาวะออนแอทางการเงิน (Financial Distress) และประสบปญหาสภาพคลอง
อยางรุนแรงเนื่องจากระดับหนี้สินระยะยาวไดเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมถึงกวา 1 เทาตัวหรือเทากับ 1.37 เทาของสวนของผู
ถือหุน การปรับโครงสรางหนี้จึงเปนทางเลือกเดียวในการอยูรอด  
 ชวงที ่3 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยรัฐบาลทักษิณ 1 ซึ่งประชาชน ผูประกอบการ และนักลงทุน
ตางใหความเชื่อมั่นในรัฐบาลชุดนี้อยางมาก การบริโภคและการลงทุนกลับมาคึกคักอีกครั้ง ทําใหเศรษฐกิจฟนตัว 
รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดทุนก็เปนที่ดึงดูดนักลงทนุใหเขามาทําการซื้อขายมากยิ่งขึ้น สงผลใหราคาหุน
ปรับตัวสูงขึ้นในรัฐบาลชุดนี ้ ระดับหนี้สินของธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึงลดลงเนื่องจากตราสารทุนไดรับความนิยม
มากกวา โดยพบวาโครงสรางเงินทุนมีสัดสวนหนี้สินระยะยาวเพียง 0.23 เทาของสวนของผูถือหุน  
 เมื่อเขาสูชวงที่ 4 ความไมสงบภายในประเทศ ประกอบกับวิกฤตราคาน้ํามัน และตอเนื่องดวยผลกระทบ
จากปญหาสภาพคลองในสหรัฐอเมริกาที่แผขยายไปทั่วโลก ลวนทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบปญหาอีก
ครั้ง ตนทุนที่สูงขึ้นทําใหการลงทุนตองใชเงินทุนสูงขึ้นตาม ประกอบกับนักลงทุนตางชาติพากันเทขายหุนเพื่อนําเงิน
กลับไปเสริมสภาพคลองใหแกกิจการในประเทศของตนทําใหการระดมทุนในตลาดทุนกระทําไดยากกวา สงผลให
โครงสรางเงินทุนมีสัดสวนหนี้สินเพิ่มขึ้นเปน 0.43 เทาของสวนของผูถือหุน 
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-0.2391
(-3.5446) ***

0.6039 0.5639 0.3167 0.5077 0.4004 -0.2767
(2.5949) ** (2.6398) ** (3.1402) *** (5.1492) *** (2.1881) ** (-2.0907) **

0.1791 -0.1266 -0.1807
(2.7200) *** (-2.5711) *** (-2.4291) **

0.5697
(2.6660) **

-0.0167 -0.0104 0.0204 0.0118
(-2.3636) ** -2.4071 ** 2.3106 ** 2.6169 **สมการท่ี 5

Company
AP BLAND MK SCC SCP SPALI TASCO

สมการท่ี 1

สมการท่ี 2

สมการท่ี 3

สมการท่ี 4

univariate TGCI

-0.1701 -0.0490 0.0363 -0.0634 -0.0958 -0.2399 0.1470 -0.2636 -0.1228 -0.3290
(-2.5800) (-1.3517) (0.2416) (-2.0096) (-1.6808) (-2.6322) (0.6790) (-2.1029) (-0.9699) (-4.0587)

-0.9803
(-3.8393) ***

1.0797 0.3884 0.4176 0.9620 1.2311
(2.9487) *** (2.4331) ** (2.9966) *** (2.2243) ** (3.6960) ***

0.2144 0.8972
(2.7496) (2.6008) **

0.0115 0.0330 0.0477 0.0325 0.0292
(2.0988) ** (2.6251) ** (2.1192) ** (2.1151) ** (3.4028) ***

d(CFO/Asset)t-1

d(CFI/Asset)t-1

สมการที่ 6 SCP SPALI TASCO
Company

c(INT)t-1

e log(MCAP)t-1

VNGUV

Intercept

b(GDP)t-1

TFDAP TCMCMK SCC

 สรุปในภาพรวมจะเห็นไดวาลักษณะโครงสรางเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนกลุมอสังหาริมทรัพยและ
กอสรางมีทั้งหนี้สินและทุน โดยมีสัดสวนหนี้สินเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงที่ 1 จนถึงชวงที่ 2 (พ.ศ.2539-2544)  
และเมื่อมาถึงชวงที่ 3 (พ.ศ.2545 – 2548) พบวาเปนชวงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนโดยมีสัดสวน
หนี้สินต่ํา และในชวงที่ 4 (พ.ศ.2549 – 2552) ผลกระทบจากเศรษฐกิจมหภาคและการเมืองทําใหระดับหนี้สิน
เพิ่มขึ้นอีกระรอก อยางไรก็ตามพบวา สัดสวนหนี้สินในโครงสรางเงินทุนของธุรกิจดังกลาวมีแนวโนมลดลง 
 
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อระบุปจจัยสําคัญที่มีผลตอการจัดโครงสรางเงินทุน 
  การอธิบายผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อระบุปจจัยสําคัญที่มีผลตอการจัดโครงสรางเงินทุนสามารถแบงได
เปน 2 สวน ดังนี ้

2.1 ผลของการวิเคราะหอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (DA) สมการที ่1 ถึงสมการที ่6 
2.2 ผลของการวิเคราะหอัตราสวนหนี้สนิระยะยาวตอสวนของผูถือหุน (DE) สมการที ่7 ถึง สมการที ่12 
ผลการวิเคราะหมีดังนี ้

  2.1 ผลการวิเคราะห DA  โดย univariate และ multivariate regression เปนการวิเคราะหปจจัยที่มี
ผลตอโครงสรางการเงินโดยรวม ผลการวิเคราะหทั้งสองกรณีแสดงไวในตารางที ่1 และตารางที ่2 ตามลําดับ 
 

ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห DA โดย univariate regression  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห DA โดย multivariate regression  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:   ***   หมายถึง ระดับความเช่ือมั่น 99% 
                           **   หมายถึง ระดับความเช่ือมั่น 95% 
                         (   )   หมายถึง คา t-statistic 
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-2.9873
(-2.6336) **

2.5804 0.7804
(2.0725) ** (2.5364) **

-2.0015 1.4139
(-2.0135) ** (14.1847) ***

-0.0633 0.1063
(-2.2990) ** 2.6610 **

univariate AP SAMCO TASCO TIW

สมการท่ี 9

สมการท่ี 10

สมการท่ี 11

Company
TPIPL

สมการท่ี 7

สมการท่ี 8

-0.8651 -1.2857 0.3767 -2.2495 -0.0443 0.4655 -0.1324
(-1.2363) (-2.1961) (2.1218) (-1.9698) (-1.2754) (0.7909) (-1.6683)

-1.7729 -0.7691
(-2.2492) ** (-4.8041) ***

0.6290 -5.6203
(2.7091) ** (-3.7682) ***

0.0193 1.9891
(3.4854) ** (4.8898) ***

-2.2896 -1.6833 1.4002 -3.5695
(-2.2758) ** (-2.0524) ** (18.4027) *** (-4.1782) ***

0.1389 -0.0455 0.3271 0.0291
(2.1086) ** (-2.3629) ** (2.0742) ** (3.2395) ***

UV

b(GDP)t-1

c(INT)t-1

สมการท่ี 12 AP BLAND DCC TASCO TIW TPIPL

d(CFO/Asset)t-1

d(CFI/Asset)t-1

e log(MCAP)t-1

Company

Intercept

 ผลจากตารางที่ 1 และ 2 สามารถอธิบายไดวา อัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชย(INT) และขนาดของ
กิจการ(MCAP) เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดโครงสรางการเงินโดยรวมของอุตสาหกรรม กลาวคือ ในกรณี 
multivariate regression อัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชย(INT)มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราสวนหนี้สินตอ
สินทรัพยรวม(DA) อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยมีคาสัมประสิทธิ์อยูระหวาง 0.3884 – 1.2311 
และมีคา t-statistic ระหวาง 2.2243 – 3.6960 และเมื่อพิจารณาจากกรณีของ univariate regression ก็พบวา
อัตราดอกเบี้ย (สมการที่ 2) สามารถอธิบายความสัมพันธดังกลาวนี้ไดเชนเดียวกัน สําหรับขนาดของกิจการ
(MCAP) ในกรณี multivariate พบวามีความสัมพันธ เชิงบวกกับอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย(DA) เชนเดียวกับ
อัตราดอกเบี้ย ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยมีคาสัมประสิทธิ์ระหวาง 0.0115 – 0.0477 คา t-statistic ระหวาง 
2.0988 – 3.4028 แตในกรณีของ univariate  โดยสมการที ่5 ไมสามารถอธิบายความสัมพันธดังกลาวไดดีนัก  
  2.2 ผลการวิเคราะห DE  โดย univariate และ multivariate regression เปนการวิเคราะหปจจัยที่มี
ผลตอโครงสรางเงินทุน ผลการวิเคราะหทั้งสองกรณีแสดงไวในตารางที ่3 และตารางที ่4 ตามลําดับ 
 
ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห DE โดย univariate regression  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่4 ผลการวิเคราะห DE โดย multivariate regression  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ:   ***   หมายถึง ระดับความเช่ือมั่น 99% 
                           **   หมายถึง ระดับความเช่ือมั่น 95% 
                         (   )   หมายถึง คา t-statistic 
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 จากตารางที่ 3 และ 4 แสดงใหเห็นวาทุกตัวแปรอาจเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการจัดโครงสราง
เงินทุนของบริษัทจดทะเบียนกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง แตอยางไรก็ตามพบวาในกรณีของ multivariate 
regression กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน(CFI) และขนาดของกิจการ(MCAP) เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการจัด
โครงสรางเงินทุนของอุตสาหกรรม โดยที่ CFI มีความสัมพันธเชิงลบกับอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสวนของผูถือ
หุน(DE) มีคาสัมประสิทธิ์ระหวาง -1.6833 ถึง -3.5695 มีคา     t-statistic ระหวาง -2.0524 ถึง -4.1782 ณ ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ยกเวน บมจ.ไทยแลนดไอออนเวิคส เพียงบริษัทเดียวที่มีความสัมพันธของตัวแปรดังกลาวในทิศ
ทางตรงขามกับอุตสาหกรรม สําหรับ MCAP มีความสัมพันธเชิงบวกกับ DE โดยมีคาสัมประสิทธิ์ระหวาง 0.0291 
ถึง 0.3271 มีคา t-statistic ระหวาง 2.0742 ถึง 3.2395 ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% และในกรณีของ univariate ไม
สามารถอธิบายความสัมพันธดังกลาวไดดีนัก 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
ลักษณะโครงสรางเงินทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย  
 โครงสรางเงินทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการพึ่งพาแหลงเงินทุนทั้งจากหนี้สินและสวนของผูถือหุน โดย
มีสัดสวนหนี้สินที่แตกตางกันออกไปในแตละสภาวะทางเศรษฐกิจและแรงกระตุนจากปจจัยตาง ๆ เชน อัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดโลก อัตราดอกเบี้ยในประเทศ ภาวะตลาดทุน เปนตน ลักษณะการกอหนี้สินมีหลายรูปแบบ เชน 
การออกตั๋วสัญญาใชเงิน การออกหุนกู การกูยืมจากตางประเทศโดยผานธุรกิจวิเทศธนกิจ เปนตน สําหรับการกูยืม
จากตางประเทศนี้พบวาเปนตนเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทเกือบทั้งอุตสาหกรรมประสบปญหาสภาพคลองอยางรุนแรง
ในชวงเกิดวิกฤตคาเงินบาท  
 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน 
   ในภาพรวมพบวาสัดสวนหนี้สินระยะยาวในโครงสรางเงินทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีแนวโนมลดลง 
ชวงกอนเกิดวิกฤตคาเงินบาทผูประกอบการมุงลงทุนและใชแหลงเงินทุนจากหนี้สินเปนหลัก แตเมื่อผานพนวิกฤต
คาเงินบาทและเขาสูภาวะปกติ สภาวะตลาดทุนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนมากขึ้น กลาวคือ เมื่อ
ตลาดทุนนิยมตราสารทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะใชแหลงเงินทุนจากหนี้สินลดลง ตอเมื่อตลาดทุนไมนิยมตราสาร
ทุน ระดับหนี้สินของธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะเพิ่มขึ้น 
 
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการจัดโครงสรางเงินทุน 

ผลจากการวิเคราะหโดยสมการที ่1 – 12 สามารถสรุปผลไดดังตารางที ่5 
 
ตารางที ่5 ปจจัยที่มีผลตอการจัดโครงสรางเงินทุน 
 
 
 
  

GDP INT CFO CFI MCAP
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (DA) + +
อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอผูถือหุน (DE) - +



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 

 

 1571 

 จากตารางที ่ 5 การที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชย (INT) มีความสัมพันธในเชิงบวกกับ
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (DA) นั้น แสดงใหเห็นวาธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการพึ่งพาแหลงเงินกูที่ไมใชสถาบัน
การเงินในประเทศ เนื่องจากเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสัดสวนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นตามอาจไดมาจากแหลงเงินกูอื่นที่มี
ตนทุนเงินทุนต่ํากวา เชน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือแมแตแหลงเงินกูตางประเทศ เปนตน สําหรับปจจัยขนาดของ
กิจการ(MCAP) พบวาเมื่อกิจการมีขนาดใหญขึ้นทําใหระดับหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นตามทั้งในสวนของหนี้สินระยะสั้นและ
หนี้สินระยะยาว อาจเปนเพราะเมื่อกิจการมีขนาดใหญขึ้นความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนก็จะสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Hackbarth , Hennessy and Leland (2004)  John and Litov (2005)  และ Rajan 
and Zingales (1995) สวนปจจัยกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน(CFI) พบวามีความสัมพันธในเชิงลบกับ
อัตราสวน DE อธิบายไดวาเมื่อธุรกิจมีการลงทุนลดลงจะทําใหระดับหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็น
วาการกอหนี้สินระยะยาวของธุรกิจดังกลาวอาจนําเงินทุนที่ไดไปใชผิดวัตถุประสงค 

 
ขอเสนอแนะ 

1. หนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (กลต.) กระทรวงพาณิชย เปนตน ควรมีการกําหนดเพดานอัตราหนี้สินตอทุน
ของแตละอุตสาหกรรมใหมีความแตกตางกันตามระดับความเสี่ยงทางธุรกิจของแตละอุตสาหกรรม เชน ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยควรมีเกณฑอัตราหนี้สินตอทุนต่ํากวาธุรกิจคาสงคาปลีก หรือต่ํากวาธุรกิจผลิตสินคา เปนตน และ
ควรมีการปรับอัตราดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนที่เปลี่ยนไป เพื่อ
ปองกันความเสี่ยงทางการเงิน 

2. สําหรับผูประกอบการ/ผูบริหาร การใชแหลงเงินทุนจากหนี้สินในโครงสรางเงินทุนควรใชหลักทฤษฎีใน
การตัดสินใจ ควรมีการกําหนดระดับหนี้สินเปาหมาย หรือโครงสรางเงินทุนเปาหมายเพื่อใหการกอหนี้สินนั้นสราง
ประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน และควรใชเงินทุนที่จัดหามาใหตรงตามวัตถุประสงค 

3. สําหรับการวิจัยครัง้ตอไป ควรใชตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน ราคาน้ํามัน อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน(ROE) อัตราผลตอบแทนหุนสามัญ (Stock Return) 
ระดับความผันผวนของสินทรัพย  เปนตน 
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