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บทคัดยอ: ผลการศึกษาวิจัยของผูบริหารทางการเงินของบริษัทมหาชนจํากัด 57 กลุมตัวอยาง เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
ธุรกิจของบริษัทมหาชนจํากัด ที่นําไปใชในการตัดสินใจการลงทุนและงบประมาณลงทุนของธุรกิจ และลักษณะของกลุม
ประชากรมีความสัมพันธกับการใชนโยบายทางการเงินธุรกิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนดานงบประมาณเงินทุน
และโครงสรางเงินทุนในประเทศไทย มีอัตราการตอบกลับ 10.75% ซ่ึงใกลเคียงกับผลงานวิจัยในอดีต ผลการศึกษาวิจัย
พบวา NPV, IRR, Payback Period และ CAPM เปนเทคนิคที่องคกรสวนใหญนิยมใช ในการประเมินการลงทุนใน
โครงการตาง ๆ และเมื่อทดสอบความสัมพันธพบวา ถาบริษัทมียอดขายตางประเทศเพิ่มมากขึ้น การใชเทคนิคในการ
ตัดสินใจงบประมาณเงินทุนจะมีมากยิ่งขึ้น ในขณะที่อายุของผูบริหารมากขึ้นจะทําใหการใชเทคนิคในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับงบประมาณเงินทุนนอยลง และเมื่อทดสอบเกี่ยวกับปจจัยผลกระทบที่มีตอนโยบายหนี้สินพบวา ถาผูบริหาร
ทางการเงินมีการศึกษาสูงขึ้น จะทําใหกําหนดนโยบายโครงสรางเงินทุนดานนโนบายหนี้สินเพิ่มมากยิ่งขึ้น และบริษัทจะ
กูยืมเงินก็ตอเมื่อกําไรของบริษัทในปจจุบัน ซ่ึงเปนแหลงของเงินทุนภายในไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินงาน 
บริษัทจึงจะออกหุนกู แตเปนที่นาประหลาดใจเมื่อกลุมตัวอยางสวนใหญ จะพิจารณาการออกหุนสามัญก็ตอเมื่อราคาหุน
บริษัทปจจุบันสูงขึ้น จะทําใหราคาที่ออกหุนสามัญสูงขึ้น แตอาจจะไมไดคํานึงถึงกําไรตอหุน (EPS) ของบริษัทลดลง   
  
คําสําคัญ: นโยบายการเงินธุรกิจ งบประมาณเงินทุน โครงสรางเงินทุน มูลคาปจจุบนัสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  
  
ABSTRACT: A total of 57 questionnaires were returned for a 10.75 percent response rate from CFOs about the 
corporate finance policy on making investment decision and capital budgeting in public companies limited.  This 
response rate compares favorable to the Graham and Harvey (2001) research.  An empirical survey results also 
confirmed that most firms rely greatly on Net Present Value (NPV) Internal Rate of Return (IRR) Payback Period (PB) 
techniques and Capital Asset Pricing Model (CAPM).  Simple regression was used to analyze the relationship between 
the dependent variable corporate finance on capital budgeting and capital structure and several independent variable, 
gender, age, highest education, experience of work, current position, sales revenue, share outstanding, foreign sales, 
industry, ownership, pay dividends, regulated utility, and what percent of common stock would be owned by the top 
three officers?  The results show that if firms have more high foreign sales this positive impact is, the highest frequently 
firm use the techniques. Although age of CFOs increase positive impact is, but the lowest frequently executives use the 
techniques when deciding which projects or acquisitions to pursue.  Also if CFOs have more high education positive 
impact is, the more determine on debt policy. Firms issue debt when their recent profits (internal funds) are not 
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sufficient to fund our activities. Surprisingly, they seriously considered issuing common stock, if their stock price has 
recently risen; the price at which they can issue is “high”.  But they are not concern with earnings per share dilution.  
 
KEYWORDS: Corporate finance policy, Capital budgeting, Capital structure, NPV, IRR 
  

1.  รายละเอียดทั่วไป  
Ross, Westerfield, and Jordan, [1] กลาวไววา 

การเงินธุรกิจ (Corporate Finance) เปนส่ิงที่ผูถือหุน
หรือผูประกอบการจําเปนตองใหความสําคัญ เพราะ
บริษัทจะสามารถดําเนินกิจการใหบรรลุเปาหมายของ
องคกรได ก็ตอเมื่อบริษัทนั้นสามารถสรางความมั่งคั่ง
สูงสุดใหกับผูถือหุนอยางย่ังยืน และความมั่งคั่งของผูถอื
หุนสามารถวัดไดจากผลกําไรของกิจการที่จายในรูป
ของเงินปนผล  ในขณะเดียวกัน บริษัทสามารถไดรับ
ผลประโยชนจากการไดรับกําไรสะสม ทําใหมูลคาราคา
ตลาดของหุนสามัญเพิ่มสูงขึ้นดวย  ดังนั้นธุรกิจจะตอง
สรางความมั่งคั่งสูงสุดใหกับผูถือหุน  ผูบริหารสามารถ
ใชนโยบายในการตัดสินใจทั้งทางดานการเงิน การ
ลงทุนและการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2.  ระเบียบวิธีวิจัย 

จากการสงแบบสอบถามไปยังกลุมประชากร
ตัวอยาง คือ กรรมการบริหารฝายการเงิน (Chief 
Financial Officer: CFO) กรรมการผูจัดการใหญ (Chief 
Executive Officer: CEO) หรือหัวหนาแผนกทาง
การเงิน (Head of Finance) ของบริษัทมหาชนจํากัด 
จํานวน 530 กลุมตัวอยาง รวมระยะเวลาในการเก็บ
ประมาณ 4 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือน
มกราคม 2550 โดยทาง e-mail และ Fax จํานวน 18 
กลุมตัวอยาง  เปนรอบแรก  สวนรอบที่  2  สงทาง
ไปรษณีย จํานวน 525 กลุมตัวอยาง ซ่ึงบางกลุมตัวอยาง
ไดเคยสงในรอบแรกแลว แตไมไดรับการตอบกลับ 
และรอบที่ 3 โทรศัพทตามเก็บแบบสอบถามจากกลุม
ตั ว อ ย า งที่ เ ห ลื อ ให ส ง กลั บ คื นม า  ผู วิ จั ย ไ ด รั บ
แบบสอบถามสงกลับคืนมาจํานวน 57 ฉบับ คิดเปน
อัตราตอบกลับจํานวนรอยละ 10.75 มีความใกลเคียงกับ
ผลการวิจัยในอดีตของ Graham and Harvey [5] ซ่ึง
ไดรับกลับคืนมาประมาณรอยละ 8.83 
 

3.  ผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมประชากรตัวอยาง 

จํานวน 57 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนง
เปนกรรมการผูบริหารฝายการเงิน หรือ CFO และสวน
ใหญจบการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) 
มีอายุประมาณ 40-49 ป ซ่ึงผูบริหารมีประสบการณใน
ตําแหนงผูบริหารมากกวา 9 ป ยอดขาย (โดยเฉลี่ยตอป) 
เทากับ 1–5 พันลานบาท มีทุนจดทะเบียนสูงกวา 1,500 
ลานบาท ประเภทอุตสาหกรรมของกลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนกลุมสินคาอุตสาหกรรม เปนผูถือหุนใหญใน
ธุรกิจ (องคกร) รัฐบาล มีการจายเงินปนผล มีการควบคุม
จากภาครัฐบาง และผูบริษัทระดับทอปทรีสวนใหญเปนผู
ถือหุนสามัญจํานวนนอยกวา 5 เปอรเซ็นต 
3.1  งบประมาณเงินทุน (Capital Budgeting) 

งบประมาณเงินทุน หรืองบประมาณลงทุน (Capital 
Budgeting) หมายถึง คาใชจายในการลงทุน เพื่อที่จะลงทุน
ใหไดมาซึ่งสินทรัพยในการดําเนินงาน และสินทรัพย
เหลานั้นจะสามารถสรางรายได ในรูปของกระแสเงินสด 
และผลตอบแทนใหแกผู ถื อหุนตามที่ คาดหวั งไว  
Mukherjee and Henderson [2] และ Cheng et al. [3] ได
กลาวถึงกระบวนการของงบประมาณเงินทุน ประกอบดวย 
การชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของโครงการ การประมาณของ
ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ การเลือกโครงการ การ
จัดหาแหลงเงินทุนและเครื่องมือที่จะเลือกใชโครงการ 
และมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของโครงการนั้น 
นอกจากนี้ Brookfield [4] ไดใหขอสังเกตในเรื่องของความ
เส่ียงวาควรที่จะตองใหความสําคัญอยางมาก เพราะการ
ลงทุนของโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน โอกาสที่จะทํา
ใหโครงการนั้นลมเหลวจะคอนขางมาก ดังนั้นองคกร
ธุรกิจตาง ๆ จึงใหความสําคัญกับการตัดสินใจลงทุนใน
โครงการ หรือสินทรัพยถาวรตาง ๆ ซ่ึงจะมีผลตอกระแส
เงินสดของบริษัท เปนระยะเวลาหลายปหลังจากที่ได
ตัดสินใจไปเรียบรอยแลว เพราะการตัดสินใจดังกลาวมัก
ตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก  ถาหากการตัดสินใจผิดพลาด 
หรือการประมาณการกระแสเงินสดคลาดเคลื่อนจากความ
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เปนจริงมาก บริษัทจะสูญเสียสภาพคลองทางการเงิน 
และสูญเสียโอกาสจากการลงทุนที่ไมกอใหเกิดกระแส
เงินสดรับใหแกกิจการตามที่ประมาณการไว  

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวากลุมตัวอยางมีการ
ตัดสินใจโดยใชนโยบายทางการเงินธุรกิจเกี่ยวกับการ
ลงทุนและงบประมาณการลงทุน โดยใชเทคนิคมูลคา
ปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ประมาณรอย
ละ 96.5 และไมเคยใชประมาณรอยละ 3.5 มีคาเฉลี่ย
สูงสุดเทากับ 3.59 และเมื่อเปรียบเทียบการศึกษาวิจัย
ของ Graham and Harvey [5] กรรมการบริหารฝาย
การเงิน หรือ CFO ของกลุมตัวอยางจํานวน 392 บริษัท 
มีเทคนิคการใช NPV จํานวนรอยละ 74.93 (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.08) ในขณะที่ผลการวิจัยของ Block [6] มีการ
วิเคราะห NPV เพียงรอยละ 15.2 เทานั้น 

การใชเทคนิคอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal 
Rate of Return: IRR) มีประมาณรอยละ 94.7 ไมเคยใช
ประมาณรอยละ 5.3 (คาเฉลี่ยเทากับ 3.58) ซ่ึงมีผลไม
แตกตางจากการใช NPV มากนัก และเมื่อเปรียบเทียบ
จากการศึกษาวิจัยของ Graham and Harvey [5] พบวามี
การใช IRR รอยละ 75.7 ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.09 จะ
เห็นไดวา กรรมการบริหารฝายการเงินสวนใหญ จะใช
เทคนิคในการประเมินโครงการทั้ง NPV และ IRR เมื่อ
เปรียบเทียบกันจะไมแตกตางกันเลย นั่นก็หมายความวา 
องคกรสวนใหญจะใชเทคนิคทั้ง 2 วิธีนี้ควบคูกัน  

ในขณะเดียวกัน ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
ยังเปนวิธีที่ผูบริหารใหความสําคัญอยูไมนอย ถึงแมวา
กลุมประชากรสวนใหญเปนบริษัทมหาชนจํากัด มีทุน
จดทะเบียนสูงกวา 1,500 ลานบาท แตยังมีผูใชประมาณ
รอยละ  98.2 (คาเฉลี่ย เทากับ  3.43 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .792 ทําใหมีความคลาดเคลื่อนมากกวาวิธี 
NPV และ IRR) จํานวนของผูที่ไมเคยใชวิธี Payback 
Period มีเพียงรอยละ 1.8 เพราะระยะเวลาคืนทุน
สามารถใหขอมูลในกรณีที่บริษัทมีเงินทุนจํากัด และ
เปนทางเลือกสําหรับการตัดสินใจที่เหมาะสมสําหรับ
การลงทุน ในกรณีที่มีการประเมินของความไมแนนอน
ของการลงทุนเขามาเกี่ยวของ และเนื่องมาจากบริษัท
ขนาดเล็กไมสามารถพยากรณโครงการไดมากเทากับ
บริษัทขนาดใหญ  เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ 

Graham and Harvey จะพบวามีผูใชประมาณรอยละ 
56.74 คาเฉลี่ยเทากับ 2.53 เทานั้น 

และเมื่อทดสอบสมมติฐาน Simple Regression 
Analysisระหวางลักษณะประชากรศาสตรของกลุม
ตัวอยางมีผลกับนโยบายทางการเงินธุรกิจเปนรายขอ 
พบวายอดขายตางประเทศ  มีความสัมพันธทิศทาง
เดียวกัน ในขณะที่อายุมีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขามกับนโยบายทางการเงินธุรกิจเกี่ยวกับงบประมาณ
เงินทุน ดานเทคนิคที่องคกรใช เมื่อมีการตัดสินใจหรือ
เมื่อมีความตองการใช ดังนั้นจึงเห็นไดวา ถาบริษัทมี
ยอดขายตางประเทศเพิ่มมากขึ้น การใชเทคนิคในการ
ตัดสินใจงบประมาณเงินทุนจะมีมากยิ่งขึ้น ในขณะที่
อายุของผูบริหารย่ิงมากขึ้น จะทําใหการใชเทคนิคใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณเงินทุนนอยลง 

เมื่อศึกษาวิจัยในวิธีการงบประมาณการลงทุน โดย
การใชอัตราคิดลด เมื่อมีการประเมินโครงการใหมใน
ตลาดตางประเทศ จะพบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมมี
ยอดขายตางประเทศ คิดเปนรอยละเทากับ 44.6 และมี
ยอดขายประมาณ 1-24 เปอรเซ็นต จํานวนรอยละ 37.5 
จึงทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญใชอัตราคิดลด สําหรับทุก
หนวยงานของธุรกิจเมื่อมีการประเมินโครงการใหมใน
ตลาดตางประเทศเปนจํานวนสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 

จากการทดสอบสมมติฐาน Simple Regression 
Analysisระหวางลักษณะประชากรศาสตรของกลุม
ตัวอยางมีผลกับนโยบายทางการเงินธุรกิจเปนรายขอ 
พบวายอดขายตางประเทศมีความสัมพันธทิศทาง
เดี ยวกั นกั บนโยบายทางการ เ งิ น ธุ รกิ จ เกี่ ย วกั บ
งบประมาณเงินทุน ดานอัตราคิดลด เมื่อมีการประเมิน
โครงการใหมในตลาดตางประเทศ ดังนั้นจึงเห็นไดวาถา
บริษัทมียอดขายตางประเทศเพิ่มมากขึ้น การใชอัตราคิด
ลดในการตัดสินใจโครงการใหมในตลาดตางประเทศ
จะมีมากยิ่งขึ้นเชนกัน 

เมื่อศึกษาถึงการประมาณการตนทุนของเงินทุน
สวนของผูถือหุน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการ
ประมาณการตนทุนของเงินทุนสวนของผูถือหุน มี
จํานวนถึงรอยละ 78.2 จะพบวากลุมตัวอยางที่มีการ
ประมาณตนทุนของเงินทุนสวนของผูถือหุน และผูถือ
หุนใหญจะเปนองคกรรัฐบาลรอยละ 80.7 ในขณะที่
กลุมตัวอยางเลือกการใชแค็ปเอ็ม (CAPM) หรือตัวแบบ



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2550                                                                   วันที่ 6 สิงหาคม 2550 
 

161 

การประเมินราคาสินทรัพยทุน  โดยมีระดับความถี่
เทากับ  3.13 หรือประมาณ  80 เปอร เซ็นต  แต เมื่อ
เปรียบเทียบจากกลุมที่เลือกแค็ปเอ็ม แลวพบวาผูถือหุน
ใหญเปนองคกรเอกชนจํานวนมากกวา คาเฉลี่ยเทากับ 
3.00 ขณะที่องคกรรัฐบาลเทากับ 2.86  

ปจจัยความเสี่ยงในการประเมินโครงการโดยการใช
กระแสเงินสด พบวาปจจัยความเสี่ยงดานอัตราเงินเฟอที่
ไมไดคาดการณ ดานผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(GDP) หรือความเสี่ยงของวงจรธุรกิจ และดานความ
เส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนใชการประเมินโครงการโดย
กระแสเงินสดรอยละ 27.8 36.4 และ 50.9 ตามลําดับ 
และปจจัยที่มีความเสี่ ยงมากที่ สุด  คือ  ดานอัตรา
แลกเปลี่ยน เมื่อใชวิธีอัตราคิดลดและกระแสเงินสด 
พบวาปจจัยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยง
ของโครงสรางระยะเวลาโครงการ (การเปลี่ยนแปลงใน
อัตราดอกเบี้ยระยะยาว และดอกเบี้ยระยะสั้น) ซ่ึงปจจัย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยจะมีความสําคัญในการใช
มากถึงรอยละ  55.6 และ  36.4 ตามลําดับ  และเมื่อ
โครงการไมไดประเมินโดยการใชอัตราคิดลดและ
กระแสเงินสด พบวาปจจัยความเสี่ยงของราคาสินคา 
ความเสี่ยงดานปญหาทางการเงิน (การลมละลาย) ขนาด 
(ธุรกิจขนาดเล็กมีความเสี่ยงมากกวา) อัตราสวนราคา
ตลาดตอราคาบัญชี (อัตราสวนมูลคาทางการตลาดของ
ธุรกิจตอมูลค าทางบัญชีของสินทรัพย  และการ
เคลื่อนไหว (ลักษณะของราคาหุนปจจุบัน) จากการ
ทดสอบสมมติฐาน Simple Regression Analysis
ระหวางลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางมีผล
กับนโยบายทางการเงินธุรกิจเปนรายขอ พบวายอดขาย 
(โดยเฉลี่ยตอป) มีความสัมพันธทิศทางเดียวกัน ในขณะ
ที่ผูถือหุนใหญในธุรกิจมีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามกับนโยบายทางการเงินธุรกิจเกี่ยวกับ
งบประมาณเงินทุน ดานปจจัยความเสี่ยงในการประเมิน
โครงการโดยการใชอัตราคิดลดหรือกระแสเงินสด 
ดังนั้นจึงเห็นไดวา ถาบริษัทมียอดขาย (โดยเฉลี่ยตอป) 
เพิ่มมากขึ้น การใชอัตราคิดลดและกระแสเงินสดในการ
ตัดสินใจงบประมาณเงินทุนจะมีมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ผู
ถือหุนใหญในธุรกิจ ถาหากเปนองคกรรัฐบาลมากขึ้น
จะทําใหการใชอัตราคิดลดและกระแสเงินสดในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณเงินทุนนอยลง 
 

3.2 โครงสรางเงินทุน (Capital Structure)  
โครงสรางเงินทุน (Capital Structure) หมายถึง 

เงินทุนระยะยาวของกิจการ ซ่ึงอาจไดมาจากแหลง
ภายนอก และแหลงภายในของกิจการ การจัดหาเงินทุน
จากแหลงภายนอกกิจการ สามารถจัดหาไดจากการกูยืม
เงินระยะยาว หรือหนี้สินระยะยาว หุนกู ในสวนของ
การจัดหาเงินทุนจากแหลงภายในกิจการ คือ สวนของผู
ถือหุน ซ่ึงประกอบดวย หุนสามัญที่ไดจากการระดมทุน
จากผูถือหุน และกําไรสะสม   

จากการศึกษาวิจัยในการใชนโยบายทางการเงิน
ธุรกิจ เกี่ยวกับโครงสรางเงินทุน ถาหากธุรกิจตองการ
ใหกิจการมีความสมดุลของโครงสรางเงินทุน ธุรกิจจึง
จําเปนตองกําหนดโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม ปจจัยที่
มี ผลตอการตัด สินใจ เลือกอัตราหนี้ สินตอทุนที่
เหมาะสมของธุรกิจจึงมีความสําคัญมาก  จากการ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหระดับ
ความสําคัญของความผันผวนของรายไดและกระแสเงิน
สดของบริษัทมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 2.75 การยืดหยุน
ทางการเงิน (บริษัทมีการเขมงวดในหนี้สินเพื่อที่จะให
บริษัทมีแหลงเงินทุนภายในเพียงพอสําหรับโครงการ
ใหม ๆ เมื่อถึงเวลา) เปนอันดับรองลงมา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.73 ในขณะที่การศึกษาวิจัยของ Graham and 
Harvey [5] ใหระดับความสําคัญของการยืดหยุนทาง
การเงินมากที่ สุด  สวนอันอันสอง  คือ  ระดับความ
นาเชื่อถือของบริษัท ถาเปรียบเทียบกับการวิจัยในครั้งนี้ 
จะพบวาอยูอันดับที่ 5 สามารถสรุปไดวาประเทศไทย
ยังใหระดับความสําคัญของระดับความนาเชื่อถือของ
บริษัทปานกลาง และจากผลการวิจัยในการจัดอันดับ
สินเชื่อของบริษัท พบวามีจํานวนกลุมตัวอยางที่ไมมีการ
จัดอันดับสินเชื่อถึงรอยละ 61.5 ในขณะที่ในตางประเทศ
ระดับความนาเชื่อถือจะเปนส่ิงที่องคกรสวนใหญให
ความสําคัญ เพราะจะเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงโครงสราง
ของอัตราหนี้สินสวนทุนของบริษัท แตกลุมตัวอยางสวน
ใหญในการวิจัยคร้ังนี้ มีการกําหนดชวงเปาหมายสําหรับ
อัตราหนี้สินตอทุนคอนขางแนนอน  

จากการทดสอบสมมติฐาน Simple Regression 
Analysisระหวางลักษณะประชากรศาสตรของกลุม
ตัวอยางมีผลกับนโยบายทางการเงินธุรกิจเปนรายขอ 
พบวายอดขายตางประเทศมีความสัมพันธทิศทาง
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เดียวกัน ในขณะที่อายุและยอดขาย (โดยเฉลี่ยตอป) มี
ความสัมพันธ ในทิศทางตรงกันข ามกับนโยบาย
โครงสรางเงินทุนเกี่ยวกับการตัดสินใจดานปจจัยที่มีผล
ตอการเลือกอัตราหนี้สินตอทุนที่เหมาะสม ดังนั้นจึง
เห็นไดวาถาบริษัทมียอดขาย (โดยเฉลี่ยตอป) เพิ่มมากขึ้น 
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกอัตราหนี้สินตอทุนที่เหมาะสม
ในการตัดสินใจโครงสรางเงินทุนจะมีมากยิ่งขึ้น ในขณะ
ที่อายุและยอดขาย (โดยเฉลี่ยตอป) เพิ่มมากขึ้น จะทําให
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกอัตราหนี้สินตอทุนที่เหมาะสม
ในการตัดสินใจโครงสรางเงินทุนนอยลง 

หากพิจารณาจากโครงสรางเงินทุนในสวนของ
หนี้สิน ปจจัยที่มีผลกระทบกับนโยบายหนี้สินที่มีระดับ
ความสําคัญมากที่สุด คือ บริษัทออกหุนกูเมื่อกําไรของ
บริษัทในปจจุบัน (ซ่ึงเปนแหลงของเงินทุนภายใน) ไม
เพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินงาน และอันดับ
รองลงมา คือ บริษัทออกหุนกูเมื่ออัตราดอกเบี้ยคอนขาง
ต่ํา ซ่ึงผลของการวิจัยไมคอยแตกตางจากงานวิจัยใน
อดีตที่ผานมา เพราะการศึกษาวิจัยของ Graham and 
Harvey [5] จะใหความสําคัญกับการที่บริษัทออกหุนกู
เมื่ออัตราดอกเบี้ยคอนขางต่ํามากที่สุด จากการทดสอบ
สมมติฐาน Simple Regression Analysis ระหวาง
ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางมีผลกับ
นโยบายทางการเงินธุรกิจเปนรายขอ พบวาการศึกษา
ข้ันสูงสุดมีความสัมพันธทิศทางเดียวกัน ในขณะที่
สัดสวนการ เปนผู ถื อ หุนของผูบริหารทอปทรีมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับนโยบายทางการ
เงินธุรกิจเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนดานปจจัยที่มี
ผลกระทบตอนโนบายหนี้สิน ดังนั้นจึงเห็นไดวา ถา
ผูบริหารการเงินมีการศึกษาสูงขึ้น จะทําใหกําหนด
นโยบายโครงสรางเงินทุนดานปจจัยที่มีผลกระทบตอน
โนบายหนี้สินเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในขณะที่สัดสวนการเปน
ผูถือหุนของผูบริหารทอปทรีเพิ่มมากขึ้น จะทําให
นโยบายการตัดสินใจโครงสรางเงินทุน ดานปจจัยที่มี
ผลกระทบตอนโนบายหนี้สินลดลง 

เมื่อกิจการมีนโยบายเกี่ยวกับโครงสรางดานหนี้สิน 
และตองการที่จะออกหุนกู ในกรณีที่บริษัทตองการที่จะ
แปลงสภาพของหุนกู จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญไมมีการพิจารณาอยางชัดเจนที่จะออกหุนกู
แปลงสภาพ คิดเปนรอยละ 66.7 ในขณะที่กลุมตัวอยาง

มีการพิจารณาที่จะออกหุนกูแปลงสภาพมีเพียงรอยละ 
33.3 ซ่ึงผูออกหุนกูจะแปลงสภาพหุนกูเปนตราสารชนดิ
อื่น ๆ แทน และจากการศึกษาถึงปจจัยในการออกหุนกู
แปลงสภาพ พบวากลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญ
มากที่สุด เมื่อหุนกูแปลงสภาพมีราคาต่ํากวาตราสารหนี้
ปกติ และระดับความสําคัญรองลงมา เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ลดลงของสวนของผูถือหุนระยะสั้น และเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ Graham and Harvey 
[5] พบวาบริษัทสวนใหญในสหรัฐอเมริกาออกหุนกู
แปลงสภาพในราคาต่ํา เพื่อชะลอการออกหุนสามัญ แต
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้กลุมตัวอยางใหระดับ
ความสําคัญในระดับปานกลางเทานั้น  

หากพิ จ า รณาการออกหุ นกู ในต า งประ เทศ 
หมายความวากิจการจะตองกูยืมเงินในรูปของสกุล
เงินตราตางประเทศ โดยจะตองเผชิญกับความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
พบวาบริษัทกลุมตัวอยางสวนใหญไมมีความชัดเจนที่
จะออกหุนกูในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 71.9    และมี
ความชัดเจนในการออกหุนกูในตางประเทศเพียงรอยละ 
28.1 ปจจัยในการที่ออกหุนกูในตางประเทศสวนใหญ 
คือ การจัดการถัวความเสี่ยงแบบปกติ เชน ถามูลคา
อัตราแลกเปลี่ยนลดลง บริษัทไมตองจายดอกเบี้ยสกุล
สหรัฐอเมริกา และรักษาแหลงที่ไดมาของเงินทุนให
ใกลเคียงกับแหลงใชไปของเงินทุน  

นอกจากนี้ ธุรกิจสามารถกําหนดโครงสรางหนี้ ได
โดยการกูยืมเงินระยะสั้น หรือระยะยาว ซ่ึงปจจัยในการ
ใชทางเลือกหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาวของ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญให
ระดับความสําคัญของความสอดคลองของระยะเวลาไถ
ถอนของหุนกูกับอายุของหลักทรัพยมากที่สุด ซ่ึงจะ
เหมือนกับการศึกษาวิจัยในอดีตที่ผานมา 

จากการทดสอบสมมติฐาน Simple Regression 
Analysisระหวางลักษณะประชากรศาสตรของกลุม
ตัวอยางมีผลกับนโยบายทางการเงินธุรกิจเปนรายขอ 
พบวายอดขายตางประเทศมีความสัมพันธทิศทาง
เดี ยวกัน  ในขณะที่ อ า ยุและการจ าย เ งินปนผลมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับนโยบายทางการ
เงินธุรกิจเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนดานปจจัยในการ
เลือกหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว ดังนั้น จึงเห็น
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ไดวายอดขายตางประเทศเพิ่มมากขึ้น จะทําใหนโยบาย
โครงสรางเงินทุนดานปจจัยในการเลือกหนี้สินระยะสั้น
และหนี้สินระยะยาวเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อายุของกลุม
ตัวอยางและการจายเงินปนผลเพิ่มมากขึ้น จะทําให
นโยบายการตัดสินใจโครงสรางเงินทุน ดานปจจัยใน
การเลือกหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาวลดนอยลง 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการออกหุนสามัญ พบวากลุม
ประชากรสวนใหญพิจารณาอยางชัดเจนที่จะไมออกหุน
สามัญ รอยละ 55.4 และจะออกหุนสามัญเพียงรอยละ 
44.6 สาเหตุในการออกหุนสามัญ คือ ถาราคาหุนบริษัท
ปจจุบันสูงขึ้น จะทําใหราคาที่ออกหุนสามัญสูงขึ้น 
รองลงมาคือ การรักษาเปาหมายของอัตราสวนหนี้สิน
ตอทุน ในขณะที่ กําไรตอหุน (EPS) ลดลงอยูในระดับ
ความสําคัญที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบจากการศึกษาของ 
Graham and Harvey [5] พบวามีระดับความสําคัญอยูใน
อันดับแรก จึงเห็นไดวาลักษณะของกลุมตัวอยางใน
ประเทศไทยครั้งนี้ ตองการใหราคาหุนของบริษัทมี
ราคาสูงเพื่อที่จะมีราคาที่ออกขายหุนสามัญในราคา
สูงขึ้น  แตอาจจะไมได คํานึงถึงกําไรตอหุนลดลง 
เนื่องจากจํานวนผูถือหุนเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหกําไรตอ
หุนลดลงดวย  นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวนใหญมี
อัตราสวนราคาตอกําไร (Price / Earning Ratio) ในชวง
เวลา 3 ปที่ผานมาสูงสุดเทากับ 10 เทา  

ในการทดสอบสมมติฐาน Simple Regression 
Analysisระหวางลักษณะประชากรศาสตรของกลุม
ตัวอยางมีผลกับนโยบายทางการเงินธุรกิจเปนรายขอ 
พบวายอดขาย (โดยเฉลี่ยตอป) และประเภทอุตสาหกรรม
มีความสัมพันธทิศทางเดียวกัน ในขณะที่การศึกษาขั้น
สูงสุด ประสบการณตําแหนงผูบริหาร ทุนจดทะเบียน 
การจายเงินปนผล ระดับการถูกควบคุมจากภาครัฐ และ
สัดส วนการ เปนผู ถื อ หุ นของผู บริหารทอปทรี มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับนโยบายทางการ
เงินธุรกิจเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนดานการออกหุน
สามัญ ดังนั้นจึงเห็นไดวาถายอดขาย (โดยเฉลี่ยตอป) และ
แยกประเภทอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น จะทําใหนโยบาย
โครงสรางเงินทุนดานการออกหุนสามัญเพิ่มมากขึ้น 
ในขณะที่ถาผูบริหารมีการศึกษาสูงขึ้น มีประสบการณ
มากขึ้น อยูในตําแหนงผูบริหารเปนเวลานาน มีทุนจด
ทะเบียนสูง มีการจายเงินปนผล มีระดับการถูกควบคุม

จากภาครัฐ และสัดสวนการเปนผูถือหุนของผูบริหารท
อปทรี เพิ่มมากขึ้น  จะทําใหนโยบายการตัดสินใจ
โครงสรางเงินทุน ดานการออกหุนสามัญนอยลง 
 
4.  การนําไปใชและขอเสนอแนะ  

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะทําใหผูบริหารของ
องคกร ไมวาจะเปนรัฐบาล เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ จะ
สามารถนําผลของการวิจัยที่ไดรับนี้ ใชเปนขอมูลอางองิ
ในการกําหนดนโยบายทางการเงินธุรกิจทั้งทางดาน
งบประมาณเงินทุนและโครงสรางเงินทุน  ถาเปนการ
ประมาณการของเงินทุนที่จะลงทุนในโครงการตาง ๆ 
ไมวาจะเปนดานเทคนิคที่ใช เชน NPV, IRR หรือ 
Payback Period และการประมาณการตนทุนของเงนิทนุ
สวนของผูถือหุน กรรมการบริหารทางการเงินจะใช
แค็ปเอ็ม (CAPM) เปนตน 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะกลุม
ตัวอยางที่เปนบริษัทจดทะเบียนมหาชนจํากัดเทานั้น  ถา
หากการศึกษามีการเปรียบเทียบระหวางขนาดของบริษัท
ที่มีขนาดใหญและขนาดเล็ก จะทําใหการเปรียบเทียบ
ของนโยบายทางการเงินธุรกิจเกี่ยวกับงบประมาณ
เงินทุนและโครงสรางเงินทุนเห็นไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 
5.  เอกสารอางอิง  
[1] Ross, S.A., R.W. Westerfield, and J.F. Jaffe, 2005. 

Corporate Finance. 7 ed, ed. I. Edition.  New 
York: McGraw-Hill/Irwin. 

[2] Mukherjee, T.K. and G.V. Henderson, 1987. The 
Capital Budgeting Process: Theory and Practice. 
Interfaces: 78-90. 

[3] Cheng, C.S.A., D. Kite, and R. Radtke, 1994. The 
Applicability and Usage of NPV and IRR Capital 
Budgeting Techniques. Managerial Finance,  
20(7): 10-36. 

[4] Brookfield, D., 1995. Risk and Capital Budgeting: 
Avoiding the Pitfalls in Using NPV When Risk 
Arises. Management Decision,  33(8): 56-59. 

[5] Graham, J. and C. Harvey, 2001. The Theory and 
Practice of Corporate Finance: Evidence from the 
Field. Journal of Financial Economics, 60: 187-243. 

[6] Block, S.B., 1999. A Study of Financial Analysts: 
Practice and Theory. Financial Analysts Journal,  
55(4): 86-95. 

 


