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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเสี่ ยงด้านโครงสร้างทาง
การเงิ นของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ มดัชนี SET100 โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิซ่ ึ งเป็ นข้อมูลงบการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่มดัชนี SET100 ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 วิธีการวิจยั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis) โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเสี่ ยงด้านโครงสร้ างทางการเงิ น (อัตราส่ วนหนี้ สินต่อ
สิ นทรัพย์รวม) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติมีสี่ปัจจัย คือ อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ มีความสัมพันธ์เชิ ง
บวก อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ือหุ น้ มีความสัมพันธ์เชิงลบ สภาพคล่องทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบ
และผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หนี้สินมีความสัมพันธ์เชิ งบวก ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ สาหรับ
อัตราก าไรจากการดาเนิ นงาน อัตราการเติ บ โตและอัตราส่ วนสิ นทรั พย์ถาวรมี ค วามสัม พันธ์ อย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติกบั อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม
คาสาคัญ : โครงสร้างเงินทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทนา
การประกอบธุ รกิจทุกประเภท สิ่ งที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจต้องการ คือ ผลตอบแทนหรื อผลกาไรเพื่อให้
ธุ รกิจเติบโตขึ้นเรื่ อยๆอย่างต่อเนื่ อง เกิดความมัน่ คงและยัง่ ยืนของธุ รกิจทั้งทางการเงินและฐานะทางสังคม
สิ่ งสาคัญที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจต้องคานึ งถึงอย่างหนึ่ ง คือ การบริ หารจัดการเงินทุน เพื่อให้ธุรกิจนั้นๆ สามารถ
ดาเนิ นงานให้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีสภาพคล่องโดยปราศจากความเสี่ ยง
ต่างๆ ดังนั้น ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องมีความเข้าใจในธุ รกิจของตนเองเป็ นอย่างดี รวมทั้งในส่ วนงบประมาณใน
การลงทุน สภาพคล่องของธุ รกิ จ ขนาดของธุ รกิ จ ผลตอบแทนหรื อกาไรและความเสี่ ยง ซึ่ งจะทาให้การ
บริ หารจัดการเงินทุนมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด การบริ หารจัดการเงินทุนเพื่อลดความเสี่ ยงทางการเงิน ส่ งผล
ให้มีการวางแผนธุ รกิจเพื่อขยายธุ รกิจด้วยความระมัดระวังมากยิง่ ขึ้น สิ่ งสาคัญที่ผปู ้ ระกอบการควรคานึงถึง
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คือ แหล่งเงินทุนต่างๆ โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมกับธุ รกิจใน
ประเภทอุตสาหกรรมเดี ยวกันได้ และควรให้ความสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงให้เหมาะกับโครงสร้าง
ธุ รกิจ แต่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจบางราย ไม่ค่อยให้ความสาคัญเรื่ องของปั จจัยที่มีอิทธิ ต่อความเสี่ ยงด้านโครงสร้ าง
ทางการเงิ นและโครงสร้ า งเงิ นทุ นของกิ จการ การประกอบธุ รกิ จที่ ไม่มีก ารจัดโครงสร้ างทางการเงิ นที่
เหมาะสม อาจส่ งผลทาให้ธุรกิจต้องพบเจออุปสรรคด้านความเสี่ ยงต่างๆ และการขาดสภาพคล่อง เนื่องจาก
ธุ รกิ จมีภาระหนี้ สินที่มากเกิ นไป ปั จจุบนั เหล่านักวิชาการ นักลงทุน และผูบ้ ริ หาร ล้วนให้ความสนใจกับ
โครงสร้างทางการเงินเป็ นสาคัญ เนื่องจากการประกอบธุ รกิจ ทุกบริ ษทั ต้องมีเงินทุนเป็ นปั จจัยหลัก ในส่ วน
นี้ ภาระหน้าที่ จะอยู่ในความรั บผิดชอบของผูบ้ ริ หาร เพราะผูบ้ ริ หารมี หน้าที่ รับผิดชอบในการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการบริ หารเงินทุน ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ การจัดหาเงินทุน การกาหนดโครงสร้างทางการเงิน
และการออกหุ ้ น กู้ ผู บ้ ริ ห ารต้อ งค านึ ง ว่า ในการประกอบธุ ร กิ จ จ าเป็ นต้อ งอาศัย เงิ น ทุ น ในการเริ่ ม ต้น
โครงสร้ างเงิ นทุน (Capital Structure) เป็ นโครงสร้ างการจัดหาเงิ นจากแหล่ งเงิ นทุ นระยะยาว ไม่รวมถึ ง
แหล่งเงินทุนระยะสั้น โดยแหล่งที่มาของเงินทุนอาจมาจากแหล่งเงิ นทุนภายในและภายนอกกิ จการ แหล่ง
เงิ นทุนระยะยาว ประกอบด้วย เงิ นกูร้ ะยะยาว หุ ้นกู้ หุ ้นบริ มสิ ทธิ และส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ดังนั้น โครงสร้ าง
เงิ น ทุ น จึ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของโครงสร้ า งทางการเงิ น (Financial Structure) เงิ น ทุ น ส่ ว นนี้ เป็ นส่ ว นที่ จ ะ
นาไปใช้ในการลงทุ นในสิ นทรั พย์ถาวรเป็ นหลัก ซึ่ งธุ รกิ จจะต้องตัดสิ นใจจัดหาเงิ นทุ นระยะยาวให้ ไ ด้
โครงสร้ างที่ ดีที่สุด เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดตามเป้ าหมายการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผูเ้ ป็ นเจ้าของ การ
กาหนดโครงสร้างเงินทุนเป้ าหมายจากโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อมีตน้ ทุนการเงินที่ต่าที่สุดและมี
มูลค่าของบริ ษทั สู ง ดังนั้นการที่ธุรกิจสามารถกาหนดโครงสร้างเงินทุนได้เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพนั้น
จะทาให้ธุรกิจมีความมัน่ คงและมีโอกาสเติบโต สามารถสร้างรายได้ตามเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ ภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิ จถดถอยและเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประสบปั ญหาคู่คา้ ระหว่างจี นกับสหรั ฐหรื อ
ยุโรปสั่งซื้ อสิ นค้าจากประเทศไทยน้อยลง รวมถึ งการแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
บางรายต้องพยุงตัวเองให้ผา่ นพ้นวิกฤติน้ ี ไปให้ได้ ดังนั้นธุ รกิจมีความเสี่ ยงที่มากเกินไป อาจทาให้ธุรกิจพบ
กับการล้มละลายและต้องปิ ดตัวไปในที่สุด ทั้งนี้ ในการประกอบธุ รกิจสามารถแบ่งประเภทเงินทุนได้เป็ นน
2 ประเภท คือ 1. เงิ นทุนคงที่ (Fixed Capital) หมายถึ ง เงิ นทุ นที่ ใช้ในการซื้ ออสังหาริ มทรั พย์ เช่ น ที่ ดิน
อาคาร สานักงาน โรงงาน และเครื่ องใช้สานักงาน เป็ นต้น 2. เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) หมายถึง
เงินทุนที่มีไว้เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินงานตั้งแต่ตน้ น้ าถึงปลายน้ า โดยเริ่ มตั้งแต่การซื้ อวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่า
นายหน้า ค่าขนส่ งสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น ในการพิจารณาการจัดหาแหล่งเงินทุนสามารถทาได้หลาย
วิธี ซึ่ งแต่ละวิธีต่างมีขอ้ ดี และข้อเสี ยที่แตกต่างกันออกไป แหล่ งที่ มาของเงิ นทุ นที่สาคัญ แบ่งออกเป็ น 2
แหล่ ง ส าคัญ ได้แ ก่ แหล่ ง เงิ น ทุ น ภายใน (Internal Sources Fund) และแหล่ ง เงิ น ทุ น ภายนอก (External
Sources Fund) ในการจัดหาเงิ นทุนของบริ ษทั ขนาดใหญ่มกั คานึ งถึงจุดที่เหมาะสมของสัดส่ วนโครงสร้ าง
เงินทุนระหว่างหนี้ สินและทุนจากเจ้าของเพื่อให้มูลค่าธุ รกิจสู งสุ ด โดยเป็ นไปตามหลักการทฤษฎีการจัดหา
เงินตามลาดับขั้น (Pecking order theory) (Correa, Basso, & Nakamura, 2007) เมื่อทราบที่มาของเงินทุนแล้ว
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จะเห็นว่าเป็ นการลงทุนจานวนมากโดยเฉพาะบริ ษทั ขนาดใหญ่อย่างบริ ษทั มหาชน ผูบ้ ริ หารจึงต้องตระหนัก
ถึงการนาเงินทุนมาใช้ให้มีประสิ ทธิ ภาพและสร้างความมัง่ คัง่ สู งสุ ดเพื่อดึงดูดนักลงทุน ให้มาลงทุนหลังจาก
การวิเคราะห์มูลค่าหุ ้นบริ ษทั นั้นๆ ผูบ้ ริ หารจึงต้องวางแผนและออกแบบโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม
กับบริ ษทั ของตนและเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในแต่ละช่วง ในการจัดหาเงินทุนจากแห่งเงินทุนทั้ง
ภายในและภายนอกในสัดส่ วนที่เหมาะสม จะต้องคานึ งถึงต้นทุนของเงิ นทุนที่มีค่าต่าสุ ดและมีระดับความ
เสี่ ยงที่บริ ษทั ยอมรับได้ โดยโครงทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ว่ามีการ
เลือกใช้ทฤษฎีใดเพื่อใช้ในการบริ หาร จากบทความวิจยั ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุนที่ถูกเสนอขึ้นครั้งแรกโดย
Modigliani and Miller (1958) ได้กล่าวว่า ภายใต้ตลาดที่สมบูรณ์และมีประสิ ทธิ ภาพ การจัดหาเงิ นทุนของ
บริ ษทั จะไม่มีผลต่อ มูลค่าของบริ ษทั แต่มูลค่าของบริ ษทั จะขึ้นอยู่-กับความเสี่ ยง และการตัดสิ นใจลงทุน
ของกิ จการ แต่ตลาดในความเป็ นจริ งเป็ นตลาดที่ ไม่สมบู รณ์ เนื่ องจากมี การเก็บ ภาษี ปั ญหาต้นทุ นเรื่ อง
การเงิน (Financial Distress Problem) และปั ญหาเรื่ องตัวแทน ดังนั้นแล้วอย่างไรก็ตาม การจัดหาเงินทุนหรื อ
โครงสร้ า งเงิ นทุ นจึ ง มี ผ ลต่ อมู ล ค่า ของบริ ษ ทั (วัฒนา ศัก ยชี วกิ จและกอบกู ล จันทรโคลิ ก า) โครงสร้ าง
ทางการเงินสามารถแสดงถึ งมูลค่าสิ นทรัพย์ และความมัน่ คงของบริ ษทั ทาให้บริ ษทั ต่างๆ ต้องมีการวาง
โครงสร้ างทางการเงิ น ที่เหมาะสม จะต้องทาให้ราคาหุ ้นสู งสุ ด และมีตน้ ทุนของเงิ นทุนต่ าสุ ด โดยการ
แลกเปลี่ยนชดเชยระหว่าง ผลกาไร (ROE และ EPS) ที่สูงขึ้นพร้อมกับความเสี่ ยง (risk) ที่สูงขึ้นด้วย (สรวุฒิ
กอสุ วรรณศิริ, 2555)
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจะเห็ นได้ว่า การมีโครงสร้ างทางการเงินที่เหมาะสมนั้น จะทาให้ธุรกิจไม่
ต้อ งมี ค วามเสี่ ย งมากเกิ น ไป สามารถสร้ า งรายได้ใ ห้ ก ับ ธุ ร กิ จ ได้ต ามเป้ า หมายที่ ว างไว้ ส่ ง ผลให้ ก าร
ดาเนิ นงานของธุ รกิ จมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่ธุรกิ จหลี กเลี่ ยงไม่ได้น้ นั คือความ
เสี่ ยงทางธุ รกิจ (Business Risk) ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในภายธุ รกิจของแต่ละธุ รกิจ และส่ งผลกระทบกับ
อุตสาหกรรมที่ อยู่ในประเภทเดี ยวกัน เช่ น ความเสี่ ยงด้านโครงสร้ างทางการเงิ น (Financial risk) ซึ่ งเป็ น
ความเสี่ ยงทางธุ รกิจที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจที่มีภาระหนี้สินและมีตน้ ทุนทางการเงินที่สูงกว่าธุ รกิจอื่น เพราะ
มีภาระที่ตอ้ งจ่ายชาระดอกเบี้ยจ่าย โครงสร้ างทางการเงิ นที่มีหนี้ สินสู งกว่าส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อาจส่ งผลให้
ธุ รกิ จล้มละลาย ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นศึกษาปั จจัยใดบ้างที่มีอิทธิ พลต่อความเสี่ ยงด้านโครงสร้ างทาง
การเงิ นของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ มดัชนี SET100 ที่ ถือว่าเป็ นธุ รกิ จ
ขนาดใหญ่ เพื่ อใช้เป็ นแนวทางสาหรั บผูบ้ ริ หารการเงิ นได้รับ ทราบว่าธุ รกิ จที่ ตนเองประกอบอยู่ไ ด้รับ
ผลกระทบจากปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเสี่ ยงด้านโครงสร้างทางการเงินในเรื่ องใดสู งที่สุด และอาจจะทาให้
เกิดความเสี ยหายอย่างรุ นแรงให้กบั ธุ รกิจ เพื่อที่จะนาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเสี่ ยงด้านการเงิ นมาบริ หาร
เพื่ อลดความเสี่ ย งให้เหลื อน้อยที่ สุด รวมทั้ง ช่ วยในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ การก าหนดนโยบายและปรั บ
โครงสร้างทางการเงินของบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อีกทั้งยังใช้เป็ นแนวทางให้นกั ลงทุนและผู ้
ที่สนใจ สามารถนาความรู ้และความเข้าใจที่ได้จากงานวิจยั ไปใช้ประกอบเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจว่า
ควรเลือกลงทุนหรื อหลีกเลี่ยงในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แหล่งประเทศไทย
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเสี่ ยงด้านโครงสร้างทางการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั เรื่ องนี้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอัตรากาไรจากการดาเนินงาน อัตราผลตอบแทน
ต่อสิ นทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สภาพคล่องทางการเงิน อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ถาวร อัตรา
การเติบโต ผล ประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่ หนี้ สิน และขนาดธุ รกิ จ ที่มีผลต่อความเสี่ ยงด้านโครงสร้ างทาง
การเงินโดยใช้อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรัพย์รวมเป็ นตัววัดค่า โดยเก็บรวบข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ.
2561 ของบริ ษ ทั ที่ จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทยในกลุ่ ม ดัช นี SET 100 (ยกเว้นกลุ่ ม
อุตสาหกรรมธุ รกิ จการเงิ น บริ ษทั จดทะเบียนที่มีขอ้ มูลไม่ครบทั้ง 5 ปี บริ ษทั จดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการ
ฟื้ นฟูของกิจการ เนื่องจากกลุ่มธุ รกิจเหล่านี้มีขอ้ จากัดด้านโครงสร้างเงินทุนและโครงสร้างการเงินที่แตกต่าง
จากบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจอื่น โดยมีการใช้ขอ้ มูลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ ข้อมูลทางบัญชี ในงบการเงิน และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) จากฐานข้อมูล SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(www.set.or.th) และข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยพิจารณาข้อมูลเป็ นรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
ถึง ปี พ.ศ. 2561 โดยกาหนดสมมติฐานในการวิจยั ดังต่อไปนี้
H1: อัตรากาไรจากการดาเนินงานมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม
H2: อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม
H3: อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ือหุ น้ มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม
H4: สภาพคล่องทางการเงินมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม
H5: อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ถาวรมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม
H6: อัตราการเติบโตมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม
H7: ผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หนี้สินมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม
การวิเคราะห์ถดถอยแบ่งตามลักษณะของข้อมูล และสมการถดถอย หรื อโมเดลการวิเคราะห์ถดถอย
(regression analysis model) ซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้
สถิติการวิเคราะห์ถดถอยประเภทโมเดลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (multiple regression analysis model)
ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ถดถอยเพื่อใช้ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์
แบบเส้นตรง ตามสมการนี้
DA=a+β1EBIT+β2ROA+β3ROE+β4LIQ+β5FAT+β6GROW+β7NDTS+e
โดยกาหนดให้
ตัวแปรตาม ได้แก่ DA
ตัวแปรต้น ได้แก่ EBIT ROA ROE LIQ FAT GROW NDTS SIZE
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DA คือ อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม
a
คือ ค่าคงที่ (Constant)
EBIT คือ อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
ROA คือ อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
ROE คือ อัตราผลตอบแทนจากผูถ้ ือหุน้
LIQ คือ สภาพคล่องทางการเงิน
FAT คือ อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ถาวร
GROW คือ อัตราการเติบโต
NDTS คือ ผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หนี้สิน
e
คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
β1 เป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร DA เมื่อตัวแปรอิสระ EBIT เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย
β2 เป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร DA เมื่อตัวแปรอิสระ ROA เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย
β3 เป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร DA เมื่อตัวแปรอิสระ ROE เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย
β4 เป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร DA เมื่อตัวแปรอิสระ LIQ เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย
β5 เป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร DA เมื่อตัวแปรอิสระ FAT เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย
β6 เป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร DA เมื่อตัวแปรอิสระ GROW เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย
β7 เป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร DA เมื่อตัวแปรอิสระ NDTS เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเสี่ ยงด้านโครงสร้างทางเงินของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100 ในช่วงปี พ.ศ.2557 – 2561 โดย
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณจะได้ผลดังในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเสี่ ยงด้านโครงสร้ างทางการเงิ น โดยใช้อตั ราส่ วน
หนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม (DA)
Sum of
df
Mean Square
F
Sig.
Squares
Regression
3.521
4
.880 52.336
.000e
Residual
4.962
295
.017
Total
8.482
299
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Model

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
B

Constant
ROE %
ROA %
LIQ เท่า
NDTS เท่า

.662
-.025
.009
-.020
.328

Std. Error
.016
.002
.001
.004
.128

t

Sig.

Beta

-1.103
.837
-.216
.116

Collinearity
Statistics
Tolerance VIF

42.018
-12.029
9.152
-4.707
2.572

.000
.000
.000
.000
.011

.236
.237
.946
.972

4.244
4.215
1.058
1.029

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม DA คือ อัตราผลตอบแทนต่อ
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น (ROE) อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรั พย์รวม (ROA) สภาพคล่องทางการเงิ น (LIQ) และ
ผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หนี้สิน (NDTS)
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้นพหุ คูณ ของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเสี่ ยงด้านโครงสร้ างทาง
การเงิ นของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย กลุ่ ม ดัช นี SET100 พบว่า ปั จจัย ที่ มี
อิทธิ พลต่อความเสี่ ยงด้านโครงสร้างทางการเงินอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติมี 4 ปั จจัย ได้แก่
ปั จจัยอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (ROE) มีความสัมพันธ์เชิ งลบกับอัตราส่ วนหนี้ สินต่อ
สิ นทรัพย์รวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยเท่ากับ -0.025
หมายความว่า ถ้าหากอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.025 จะทา
ให้อตั ราส่ วนหนี้ ต่อสิ นทรัพย์รวมเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.025 ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยสภาพคล่องทางการเงิ น (LIQ) มีความสัมพันธ์เชิ งลบกับอัตราส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรัพย์รวม
(DA) อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ค่า Sig. มี ค่าเท่ากับ 0.000 และมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยเท่ากับ -0.020
หมายความว่า ถ้าหากสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงไป 0.020 เท่า จะทาให้ให้อตั ราส่ วนหนี้
ต่อสิ นทรัพย์รวมเปลี่ยนแปลงไป 0.020 เท่า ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยด้านอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (ROA) มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับอัตราส่ วนหนี้ สิน
ต่อสิ นทรัพย์รวม (DA) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
เท่ากับ 0.009 หมายความว่า ถ้าหากอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั เปลี่ ยนแปลงไปร้ อยละ
0.009 จะทาให้อตั ราส่ วนหนี้ ต่อสิ นทรัพย์รวมเปลี่ยนไปร้อยละ 0.009 ในทิศทางเดี ยวกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ปั จจัย ด้า นผลประโยชน์ ท างภาษี ที่ ไ ม่ ใ ช่ หนี้ สิ น (NDTS) มี ค วามสั ม พันธ์ เชิ ง บวกกับ อัตราส่ วน
หนี้ สินต่อสิ นทรั พย์รวม (DA) อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ค่า Sig. มี ค่าเท่ากับ 0.009 และมี ค่าสัมประสิ ทธิ์
ถดถอยเท่ากับ 0.328 หมายความว่า ถ้าหากผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่ หนี้ สินของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงไป
0.328 เท่า จะทาให้อตั ราส่ วนหนี้ ต่อสิ นทรัพย์รวมเปลี่ยนแปลงไป 0.328 เท่า ในทิ ศทางเดี ยวกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สาหรับปั จจัยที่ไม่มีอิทธิ พลต่อความเสี่ ยงด้านโครงสร้างทางการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ มี 3 ปั จจัย ได้แก่
ปั จจัยด้านอัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน (EBIT) ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติกบั
อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม (DA) ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ถ้าหากอัตรากาไรก่อนการ
ดาเนินงานของบริ ษทั จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดก็ตาม ก็ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์
รวม
ปั จจัยอัตราส่ วนสิ นทรั พย์ถาวร (FAT) ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติกบั อัตราส่ วน
หนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม (DA) ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ถ้าหากอัตราส่ วนสิ นทรัพย์ถาวรของ
บริ ษทั จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดก็ตาม ก็ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม
ปัจจัยอัตราการเติบโต (GROW) ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั อัตราส่ วนหนี้ สินต่อ
สิ น ทรั พ ย์ร วม (DA) ค่ า Sig. มี ค่ า มากกว่า 0.05 หมายความว่า ถ้า หากอัต ราการเติ บ โตของบริ ษ ัท จะ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางใดก็ตาม ก็ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม
อภิปรายผล
จากการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเสี่ ยงด้านโครงสร้ างทางการเงิ นของบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100 โดยใช้อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรัพย์รวม (DA) พบว่า
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเสี่ ยงด้านโครงสร้ างทางการเงิ นของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ มี 4 ปั จจัย ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ื อ
หุ ้น (ROE) อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA) สภาพคล่องทางการเงิน(LIQ) และผลประโยชน์ทางภาษี
ที่ไม่ใช่หนี้ สิน (NDTS) มีผลทาให้อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรัพย์รวม (DA) เปลี่ยนแปลงได้ โดยเป็ นไปตาม
สมมติฐานดังต่อไปนี้
1. อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรัพย์รวม (DA)
ผลการวิจยั พบว่า อัตราผลตอบแทนต่ อสิ น ทรั พ ย์ร วม (ROA) มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ อัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ
สิ นทรัพย์รวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ว่าอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อ
สิ นทรัพย์รวม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รทวรรณ อภิโชติธนกุล (2557) ที่ศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการจัดโครงสร้างเงินทุน ได้แก่ ความสามารถในการทากาไร มีผลเชิงบวกกับอัตราส่ วนหนี้สินรวม อย่าง
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มี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ทั้ง นี้ เป็ นเพราะบริ ษ ทั มี ค วามสามารถในการท าก าไร แสดงให้เห็ นว่า บริ ษ ทั นั้น มี
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานโดยใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ทาให้มีบริ ษทั มีกาไรสะสม
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ส่ งผลให้บริ ษทั เกิดความต้องการในการขยายธุ รกิจให้เจริ ญเติบโตหรื อเพิ่มการลงทุนในธุ รกิจ
ใหม่ๆ ดังนั้นบริ ษทั จะจัดหาเงินทุนจากภายในก่อนโดยใช้เงิ นทุนของตนเองจากกาไรสะสมก่อน ถ้าแหล่ง
เงินทุนภายในไม่เพียงพอ บริ ษทั จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกด้วยการก่อหนี้สินหรื อการเพิ่มทุน
ซึ่ งสนับสนุ นแนวคิดทฤษฎี การจัดหาเงิ นทุนตามลาดับขั้น (Pecking Order Theory) และแนวคิดทฤษฎี การ
พิจารณาต้นทุ นและผลประโยชน์จากการก่อหนี้ (Trade-off Theory) จึงสะท้อนถึ งความสัมพันธ์เชิ งบวก
ระหว่างอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมกับอัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม
2. อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ื อหุ ้นมี ความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรัพย์รวม (DA)
ผลการวิจยั พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น (ROE) มี ความสัมพันธ์ กบั อัตราส่ วนหนี้ สินต่อ
สิ นทรัพย์รวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม
ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้วา่ อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ือหุ ้นมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้สิน
ต่อสิ นทรัพย์รวม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุไรวรรณ ตั้งสัมพันธ์ (2552) ที่ศึกษาพบว่า ประสิ ทธิ ภาพใน
การทากาไรเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลสู งสุ ดและมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม นอกจากนี้ บวรวิช สายชล
พิ ท กั ษ์ (2554) ที่ ศึ ก ษาพบว่า ประสิ ท ธิ ภาพในการท าก าไรมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ อัต ราส่ ว นหนี้ สิ น อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ในทิศทางตรงกันข้าม เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ ศศิธร เนื่ องจานงค์ (2556) ที่ศึกษาพบว่า
ความสามารถในการทากาไรมีอิทธิ พลต่อโครงสร้างเงิ นทุนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในทิศทางตรงกันข้าม
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะบริ ษทั มีความสามารถในการทากาไรได้ดี จะส่ งผลให้บริ ษทั มีกาไรสะสมเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เมื่อบริ ษทั ต้องการขยายธุ รกิจให้เติบโตหรื อลงทุนในโครงการใหม่ๆ บริ ษทั จะพิจารณาเงินทุน
จากกาไรสะสมซึ่ งเป็ นแหล่งเงินทุนภายในก่อนเป็ นลาดับแรก ถ้าบริ ษทั มีกาไรสะสมเพียงพอก็ไม่จาเป็ นต้อง
ก่อหนี้ จากแหล่งเงิ นทุนภายนอก แต่หากเงิ นทุนจากภายในไม่เพียงพอต่อความต้องการ บริ ษทั จึงจะจัดหา
เงิ นทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกด้วยการก่อหนี้ สินหรื อการเพิ่มทุน ซึ่ งสนับสนุ นแนวคิดทฤษฎี การจัดหา
เงินทุนตามลาดับขั้น (Pecking Order Theory) จึงสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิ งลบระหว่างอัตราผลตอบแทน
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ กับอัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม
3. สภาพคล่องทางการเงิ นมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรัพย์รวม (DA) ผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยด้านสภาพคล่องทางการเงิน (LIQ) มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรัพย์รวมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ที่ ระดับ ความเชื่ อมัน่ 95% โดยมี ความสัมพันธ์ ใ นทิ ศ ทางตรงข้า ม ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้วา่ สภาพคล่องทางการเงินมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ เนาวรัตน์ ศรี พนากุล (2556) ที่ศึกษาพบว่า สภาพคล่องของบริ ษทั มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ รทวรรณ อภิโชติธนกุล (2557) ที่ศึกษาพบว่า สภาพคล่องมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับโครงสร้างเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางในประเทศไทย เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ ธนวันต์ มุสิกกุล
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(2561) ที่ศึกษาพบว่า อัตราสภาพคล่องมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
จดทะเบี ยนในตลาด เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าบริ ษทั มี ค วามสามารถในการทาไร ทาให้บริ ษทั มี
ความสามารถในการชาระหนี้ ระยะสั้นได้ดี ซึ่ งแสดงว่าบริ ษทั มีสภาพคล่องดี จึงไม่มีความจาเป็ นต้องก่ อ
หนี้สินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ซึ่ งสนับสนุนแนวคิดทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามลาดับขั้น (Pecking Order
Theory)
4. ผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หนี้ สินมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรัพย์รวม (DA)
ผลการวิจยั พบว่า ผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่ หนี้ สิน (NDTS) ) มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อ
สิ นทรัพย์รวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้วา่ ผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หนี้ สินมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนหนี้ สิน
ต่อสิ นทรัพย์รวม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รทวรรณ อภิโชติธนกุล (2557) ที่ศึกษาพบว่า ผลประโยชน์ทาง
ภาษีที่ไม่ใช่หนี้ สิน (NDTS) มีผลเชิ งบวกกับอัตราส่ วนหนี้ สินรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่าบริ ษทั ขนาดใหญ่จะมีสินทรัพย์จานวนมากทาให้ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายมากขึ้นตามไปด้วย
และบริ ษทั อาจจะลงทุนในสิ นทรัพย์มากขึ้น จึงทาให้อตั ราส่ วนของหนี้สินเพิ่มขึ้นตาม สาหรับค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายที่สามารถช่วยประหยัดภาษีได้ ดังนั้นถ้าหากบริ ษทั นั้นสามารถที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการประหยัดภาษี ไ ด้ ธุ รกิ จก็จะจัดหาเงิ นทุ นมาลงทุ นในสิ นทรั พย์เพิ่ มจากการก่ อ หนี้ สิ น
มากกว่าการจัดหาเงินทุนจากการเพิ่มทุน สนับสนุ นแนวคิดทฤษฎีการพิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์จาก
การก่อหนี้ (Trade off Theory)
สาหรับปั จจัยด้านกาไรก่อนจากการดาเนิ นงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) อัตราส่ วนสิ นทรัพย์
ถาวร (FAT) และอัตราการเติบโต (GROW) ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ กับอัตราส่ วนหนี้สิน
ต่อสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
จากงานวิจยั นี้ ผลการศึกษายังไม่สามารถอธิ บายปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเสี่ ยงด้านโครงสร้างทาง
การเงิ นที่ เหมาะสม เพื่ อให้ก ารศึ ก ษาในอนาคตได้ผลที่ มี ความสมบู รณ์ ม ากยิ่งขึ้ น ผูว้ ิจยั มี ข ้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1. ควรจะมีการศึกษาของกลุ่มธุ รกิจอื่น เปรี ยบเทียบเทียบระหว่างกลุ่ม เพื่อที่จาทาให้ทราบถึงความ4
แตกต่างของการกาหนดโครงสร้างทางการเงิน ซึ่ งจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพและเป็ นประโยชน์มากยิง่ ขึ้น
2. ควรศึ ก ษาแยกกลุ่ ม อุ ตสาหกรรมและลัก ษณะธุ รกิ จ เพื่ อความเหมาะสมในการเปรี ย บเที ย บ
ระหว่างกันและเป็ นข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างเหมาะสม เนื่ องจากโครงสร้างทางการเงินมีขอ้ จากัดเฉพาะ
บริ ษ ทั โดยแนวทางการจัดกลุ่ ม นั้นให้ส ามารถสะท้อนประเภทธุ รกิ จของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นและให้ผล
การศึกษามีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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3. ควรมีการศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างอัตราส่ วนที่ใช้เป็ นตัวแทนโครงสร้ างทางการเงิน ว่ามี
อัตราส่ วนอื่นอะไรบ้าง เพื่อมาพิจารณาเลือกใช้อตั ราส่ วนที่ตอ้ งการศึกษาเป็ นตัวแทนของโครงสร้างเงินทุน
เช่ น อัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวม อัตราส่ วนหนี้ สินระยะยาวต่อมู ลค่าตามบัญชี เงิ นทุน
ระยะยาว เป็ นต้น ว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเสี่ ยงด้านโครงสร้างทางการเงินได้ผลหรื อแตกต่างกันหรื อไม่
4. ควรใช้คดั เลือกตัวแปรอื่นๆที่ใช้อธิ บายเกี่ยวกับการกาหนดโครงสร้างทางการเงินเพิ่ม เช่น อัตรา
ดอกเบี้ยจ่ายจากธนาคารพาณิ ชย์ สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน ระยะเวลาการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน เป็ นต้น
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