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โครงสร้ างเงินทุนของกิจการและต้ นทุนของเงินทุนที่ส่งผลต่ อผลการดําเนิน
ของกิจการของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ
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อรวรรณ เชื ้อเมืองพาน 1

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างเงินทุนของกิจการและ
ต้ นทุนของเงินทุนที่ส่งผลต่อผลการดําเนิ นงานของกิจการของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้จะต้ องเป็ นบริษัทที่มีงบการเงินที่มีข้อมูลสมบูรณ์เพียงพอในการคํานวณหาค่าตัวแปรตามที่
ในงานวิจัย จํานวน 98 บริ ษัท ซึ่งจะใช้ เพื่อศึกษาข้ อมูลช่วงปี 2556-2558 สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ
พบว่าโครงสร้ างของเงินทุนมีความสัมพันธ์และส่งผลในทิศทางเดียวกันกับผลการดําเนินงาน ต้ นทุนของเงินทุนของกิจการ
ที่มีโครงสร้ างเงินทุนที่มีระดับสูงมีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อผลการดําเนินงานของกิจการและต้ นทุนของเงินทุนของ
้
กิจการที่มีโครงสร้ างเงินทุนที่มีระดับตํ่ามีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อผลการดําเนินงานของกิจการด้ วยเช่นกัน ดังนันหาก
พิจารณาถึงการลงทุนปั จจัยที่สําคัญที่จะสะท้ อนถึงการดําเนินงานของกิจการควรคํานึงถึงโครงสร้ างเงินทุนด้ วย โดยหาก
กิจการมีหนี ้สินในโครงสร้ างเงินทุนมากก็จะส่งผลให้ ผลการดําเนินงานตํ่า และหากกิจการมีต้นทุนทางการเงินสูงก็จะส่งผล
ให้ ผลการดําเนินงานของกิจการดี
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Abstract
The purposes of this research were to study and analyze the relationship between
capital structure and capital cost of the company which affected the business’s performance.
The samples were 98 companies with complete financial statements enough to calculate the
variables in the research from 2013-2015. The statistical analysis of multiple regression
models has been found capital structure related and affected the same with performance. The
cost of capital with high capital structure related and affected with performance. The cost of
capital with low capital structure also related and affected with performance. So the investor
must consider the factors that affecting to the operation and capital structure of the company.
The companies who have high dept. in capital structure will affect to low performance. The
companies who have high financial cost will receive good performance.
Keywords: Capital structure, Cost of capital, Performance
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