อุทัยวรรณ เสมอจิตร และคณะ
Vol.5 No.2 July-December 2019

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถอื หุ้นกับต้นทุนเงินทุนของ
บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Relationship between Ownership Structures and Cost of Equity of
Thai Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand
อุทัยวรรณ เสมอจิตร 1 และสุภาวดี สุขีชีพ มอสส์ 2
10.14456/jrgbsrangsit.2019.24
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นกับต้นทุนเงินทุน ตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรต้นคือ ผู้ถือหุ้นที่เป็นธุรกิจครอบครัวผู้ถือหุ้นที่เป็ นบริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน
การเงิน ผู้ถือหุ้นที่เป็นหน่วยงานของรัฐ และผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ ส่วนตัวแปรตามคือ ต้นทุนเงินทุน ที่ใช้วิธี
คานวณจากแบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) และมีตัวแปรควบคุมคือ ขนาดของกิจการ และอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ โดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลของทดสอบสมมติฐานพบว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบครอบครัว (FO) มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติกับต้นทุนเงินทุน ซึ่งอธิบายได้ว่าการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นแบบครอบครัวมีอานาจในการบริหารกิจการ
เนื่อ งจากมีผู้บริห ารและเจ้าของที่มาจากครอบครัวเดียวกัน ทาให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจที่
คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก จึงทาให้นัก ลงทุนเกิดความมั่นใจว่าความเสี่ยงในการลง ทุนผิดพลาดจะ
ลดลง และเมื่อความเสี่ยงในการลงทุนของกิจการน้อยลง ก็จะทาให้นักลงทุนเรียกร้องผลตอบแทนน้อยลง จึงเป็น
สาเหตุให้ต้นทุนของเงินลงทุนของกิจการน้อยลงตามไปด้วย และพบว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
(GO) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับต้นทุนเงินทุน ซึ่งการเป็นเจ้าของโดยรัฐบาล จะเกิดแรงขับเคลื่อนต่าง ๆ เช่นแรงจูงใจ
ในการจัดหาเงินทุน ดังนั้นหากกิจการใดมีผู้ถือหุ้นที่เป็นรัฐบาลมากก็จะทาให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้ใจจาก
นัก ลงทุน จึงทาให้นัก ลงทุนเกิดความมั่นใจในการลงทุน จะเป็นผลทาให้ต้นทุนของเงินลงทุน ของกิจ การลดลง
ส่วนตัว แปรต้นอื่นๆ เช่นผู้ถือหุ้นที่เป็นบริหาร (MO) ผู้ถือ หุ้นที่เ ป็นสถาบัน (IO) และผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ
(ForO) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุน
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Abstract
The objective of this study is to examine the relationship between ownership structures and cost of equity
capital. Independent variables namely; family ownership, managerial ownership, institutional ownership,
government ownership, and foreign ownership are used in this study. Also, cost of equity capital which is measured
from CAPM model is used as a dependent variable. Furthermore, firm sizes and return on asset ratio are applied as
control variables. The research methodology contains the descriptive statistics and multiple regression analysis to
examine the relationship among factors. The results of this study reveal that family ownership is negatively
associated with cost of equity capital. This result suggests that family shareholders have a strong power to
influence company. This is because shareholders that come from the same family are likely to work as a team in
order to enhance firm performance and have a better monitoring function which consequently reduce cost of equity
capital of the firm. This study also finds that government ownership is also negatively associated with cost of
equity capital. This result suggests that investors trust government and their monitoring process which are reducing
in cost of equity capital. Apart from these, managerial ownership, institutional ownership and foreign ownership
have no relationship with cost of equity.
Key words: Family Business, Ownership Structure, Cost of Equity, Listed Companies,
Stock Exchange of Thailand
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1. บทนา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) เป็นตลาดรอง (Secondary
Market) สาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ที่เพิ่งนาเสนอขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (สกลพร พิบูลย์วงศ์ ,2554)
และถือได้ว่ามีบทบาทสาคัญในการเป็นแหล่งระดมเงินทุน เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ด้วยการทาหน้าที่ส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาว เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผู้ลงทุนต้องมีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาปัจจัยต่างๆ และประเมินผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected earning) การลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทน
ที่สูงย่อมมีความเสี่ยงสูง ตรงกับคากล่าวที่ว่า High risk - High expected return ดังนั้นนักลงทุนควรวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยง เพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพย์
โครงสร้างของผู้ถือ หุ้นนับเป็นอีกปัจ จัยหนึ่งที่นัก ลงทุนต้อ งพิจ ารณา โดยลักษณะโครงสร้างผู้ถือหุ้นมี
หลากหลาย ทั้งแบบกลุ่มครอบครัว สถาบัน ซึ่ งในแต่ล ะแบบนั้นสามารถแยกออกเป็นผู้ถือ หุ้น เช่น ผู้ถือ หุ้นใน
ประเทศ ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ผู้ถือ หุ้นที่เป็นผู้บริหาร เป็นต้น ผู้ ถือหุ้นเหล่านี้บางราย มีส่ วนในการบริห าร ทาให้
เกิดผลการดาเนินงานที่แตกต่างกัน บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างการถือหุ้นและอานาจ
ทางการบริหารเป็นแบบครอบครัวมาตั้งแต่เริ่มต้น โดยผู้ก่อตั้งเป็นบุคคลภายในครอบครัว และยังคงอานาจการบริหาร
ไว้ด้วยการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท การตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนภายนอกมาจากความเชื่อมั่นในกลุ่มของผู้
ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งมีข้อดีในด้านความคล่องตัวในการบริหารงาน และผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะมีความผูกพันกับบริษัท รวมทั้ง
มีแนวโน้มที่จะคานึงถึงผลประโยชน์และความอยู่รอดของบริษั ทในระยะยาวอีกด้ว ย (ศิลปพร ศรีจั่ นเพชร,2551)
ธุรกิจครอบครัว (Family businesses) เป็นรูปแบบธุรกิจพื้นฐานขนาดเล็กในระดับรากหญ้าของระบบเศรษฐกิจในทุก
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามวัฒนธรรมของประเทศแถบเอเชียหรือแม้แต่ในประเทศแถบยุโรปตะวันตก ธุรกิจ
ครอบครัวจึงเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีอยู่ทั่วโลก (Montgomery and Sinclair, 2000) โดยทั่วๆ ไปแล้ว ธุรกิจครอบครัวหรือ
การควบคุมโดยคนในครอบครัว หมายถึงความเป็นเจ้าของ หรือ หุ้นส่วนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่ทาให้เจ้าของหรือ
หุ้นส่วน มีอานาจในการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวได้ ด้วยการก่อตั้ งโดยเจ้าของที่เป็นคนในตระกูลหรือควบคุม
บริห ารจัดการโดยคนในตระกูล ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม หรือมีสมาชิก ครอบครัว เป็นผู้บริห ารจั ดการ และ/หรือ เป็น
ตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริหาร
การเลือกลงทุนในหลักทรัพย์แม้ว่าจะสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุนได้ แต่ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงที่อา จ
เกิดขึ้ นด้ว ย ยังผลให้ นัก ลงทุนไม่ สามารถบรรลุเ ป้าประสงค์ ที่ได้ ก าหนดไว้ ดังนั้ นก่อ นที่ จ ะตัดสิ น ใจลงทุนใน
หลัก ทรัพย์ใดๆ นัก ลงทุนจึงต้อ งมีเครื่อ งมือ ที่ใช้วิเ คราะห์ข้อ มูล เพื่อ เป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อ ให้ได้รับ
ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง และเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน ซึ่งการใช้แบบจาลอง Capital asset
pricing model (CAPM) ที่เป็นแบบจาลองดุลยภาพบนเส้นตลาดหลักทรัพย์ (Security market line: SML) และเป็น
เครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการสาหรับการนามาใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์การลงทุน ซึ่ง
แบบจ าลอง CAPM เป็นตัว แบบการกาหนดราคาหลักทรัพย์ด้ว ยการประเมินเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยามากขึ้น (เบญจภรณ์
แสงประสาทผล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, 2556)
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ในส่วนของต้นทุนเงินทุน ซึ่งหมายถึงจานวนเงินที่กิจการจ่ายไปเพื่อการใช้เป็นทุนของกิจการ หรืออีกนัย
หนึ่งก็คือค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่นาเงินมาลงทุนในกิจการ ดังนั้นยังมีองค์ประกอบอื่นที่ใช้ในการ
พิจารณา เพื่อการทาความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต้นทุนของเงินทุน เช่น คุณภาพของรายงานทางการเงิน ที่ส่งผล
ให้เกิดความไม่มั่นใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้น และความไม่มั่นใจดังกล่าวผู้ถือหุ้นจะต้องการผลตอบแทนหรือเงินปัน
ผลที่สู งขึ้นเพื่อ ชดเชยความเสี่ยงในการลงทุนและผลที่ตามมาก็คื อ การที่กิจการมีต้นทุนการใช้เงินลงทุนที่สูงขึ้น
ดังนั้นธุรกิจจะมีการวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของเงินทุนหรือต้องการทราบค่าของเงินทุน เพื่อตัดสินใจเลือกลงทุนใน
โครงการที่มีค่าของเงินทุนต่าที่สุด โดยที่ค่าของเงินทุน (Cost of capital) เป็นการคานวณหาต้นทุนหรือรายจ่ายในการ
จัดหาเงินทุน (Capital) และสามารถแบ่งเงินทุ นของธุรกิจได้เป็น 2 แหล่งใหญ่ คือเงินทุนจากเจ้าหนี้ (Cost of debt)
และเงินทุนจากเจ้าของ (Cost of equity) ซึ่งค่าของเงินทุนก็คือ รายจ่ายที่ธุรกิจต้องจ่าย ในกรณีที่หาเงินทุนจากการกู้ยืม
จะมีค่ าของเงินทุนที่เรียกว่า ดอกเบี้ย (Interest) แต่ถ้าออกทุนเรือ นหุ้นก็ จ ะมีค่ าของเงินทุนที่เ รียกว่า เงินปันผล
(Dividend) รายจ่ายประเภทดอกเบี้ยเป็นรายจ่ายที่จ่ายก่อนหักภาษี ค่าของทุนของหนี้สินจึงเป็นค่าของทุนก่อนหักภาษี
ส่วนรายจ่ายประเภทเงินปันผลเป็นรายจ่ายที่จ่ายหลังหักภาษี จึงเป็นค่าของทุนหลังจากหักภาษีเงินได้เรียบร้อยแล้ว จึ ง
มีการใช้แบบจาลอง CAPM ในการคานวณหาผลความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนกับความเสี่ยง เพื่อนาไปสู่
การบริหารการเงินในธุรกิจให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ
จากการตรวจเอกสารของผู้วิจัย พบงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นและต้นทุนเงินทุนของผู้ถือ
หุ้น (Costs of equity) ในประเทศไทย มีจานวนน้อย จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างผู้ถือ
หุ้น (Ownership Structure) ในลักษณะต่างๆที่อาจส่งผลต่อต้นทุนเงินทุนของผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) อนึ่งในการดาเนินงานของกิจ การในลัก ษณะที่ แตกต่างกัน การมีต้นทุนของเงินทุนที่มาจากแหล่งที่
แตกต่างกัน จะถูกจัดหามาเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกิจการในการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้กับกิจการและผู้ถือหุ้น ด้วย
การกาหนดโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทมีต้นทุนถัวเฉลี่ยทางการเงิน (Weighted average
cost of capital: WACC) ที่ต่าที่สุด
สาหรับงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึก ษาอิทธิพลของโครงสร้างผู้ถือ หุ้นในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อ ต้นทุน
เงินทุนของกิจการ เนื่องจากการที่นักลงทุนไม่มีความมั่นใจในการบริหารงานหรือนโยบายต่างๆของบริษัท จะทาให้
นักลงทุนเกิดความเสี่ยงในการลงทุนและการตัดสินใจผิดพลาด และเมื่อนักลงทุนรู้สึกว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง
นักลงทุนก็จะเรียกร้องผลตอบแทนที่มากขึ้นเพื่อมาชดเชยความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีต้นทุนของเงินทุนเพิ่มมาก
ขึ้นตามไปด้วย ผู้วิจัยสนใจว่าหากบริษัทมีลักษณะของโครงสร้ างผู้ถือหุ้นที่แตกต่างกัน จะทาให้นักลงทุนเกิดความ
เชื่อมั่นในการลงทุนที่แตกต่างหรือไม่ เพราะความเชื่อมั่นในการลงทุนที่แตกต่างกันจะทาให้ต้นทุนเงินทุนของบริษัท
แตกต่างกันไปด้วย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นในรูปแบบต่ างๆกับต้นทุนเงินทุน ซึ่งนักลงทุนสามารถ
นาไปใช้ประกอบการพยากรณ์แนวโน้มของความผันผวนของผลตอบแทนและต้นทุนเงินทุนจากหลัก ทรัพย์ใน
อนาคตได้ และเพื่อช่วยลดความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

106

อุทัยวรรณ เสมอจิตร และคณะ
Vol.5 No.2 July-December 2019

3. การดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตั ว อย่าง ที่ ใช้ ส าหรับการวิจั ย ครั้ง นี้เ ป็นการศึ ก ษาบริ ษัทที่ จ ดทะเบียนอยู่ ในตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) ที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ (Market for alternative investment
– MAI) ด้วยการเลือกเก็บข้อมูลบริษัทกลุ่มตัวอย่างจากบริษัทที่มีข้อมูลครบถ้วนสาหรับงานวิจัยนี้ จานวน 538 บริษัท
และมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยเก็บรวบรวมจากรายงาน 56-1 ที่เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากนั้นทาการ
คัดเลือกข้อมูล และตัดข้อมูลที่มีค่าผิดปกติ (Outliner) ของบางบริษัทในบางปีออกไป ทาให้ได้ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย
นีร้ วมทั้งสิ้น 825 ข้อมูล
การวัดค่าตัวแปรในงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือโครงสร้างผู้ถือหุ้นในลักษณะต่างๆ ด้วยการวัดค่าจากอัตราการถือ
ครองหุ้น ที่เก็บข้อมูลจากรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ตามที่ ระบุไว้ในแบบรายงานประจาปี 56-1 ประกอบด้วย 7
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นครอบครัว (Family Ownership : FO) (2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบริหาร (Managerial
Ownership :MO) (3) ผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงิน หรือผู้ถือหุ้นสถาบัน (Institutional Ownership : IO) (4) ผู้ถือหุ้นที่
เป็นหน่วยงานของรัฐ (Government Ownership :GO) และ 5) ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ (Foreign Ownership: ForO)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือต้นทุนเงินทุน (Cost of equity: Cost) ใช้วิธีคานวณต้นทุนเงินทุนของ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแปรตาม โดยคานวณจากแบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรัพย์ หรือ Capital Asset Pricing Model
(CAPM) ซึ่งแบบจาลอง CAPM จะอธิบายว่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์มาจากปัจจัยเดียวเท่านั้นคือ Systematic
risk หรือความเสี่ยงที่เป็นระบบ (พัธนิตย์ เหลืองภัทรเชวง, 2558) ตามสมการดังนี้

Cost = Rf + [E(rm)-Rf] βi
โดยที่
Cost หมายถึง ต้นทุนเงินทุน (Cost of equity)
Rf
หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk free rate)
E(rm) หมายถึง อัตราผลตอบแทนของตลาด (Rate of return on the market portfolio)
βi
หมายถึง ค่าเบต้าของหลักทรัพย์ i (Beta of the security)
ตัวแปรควบคุม (Control Variables) ในการดาเนินธุรกิจอาจมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน ซึ่ง
งานวิจัยนี้ได้มีการพิจารณาตัวแปรควบคุมเพิ่มเติม คือ 1) ขนาดของกิจการ (Firm Size: Size) โดยนวชล คุณากรม
มงคล (2556) กล่ าวว่า ขนาดกิ จการที่แ ตกต่า งกั นท าให้มี โครงสร้า งของผู้ถื อ หุ้ นที่ แตกต่ างกัน และ 2) อัต รา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA) เนื่องจาก จุฑามาศ ใจทน (2553) พบว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้น ที่
แตกต่างกันส่งผลให้ผลการดาเนินงานของกิจการที่วัดจาก ROA มีความแตกต่างกัน
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิจัยนี้จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยแบ่งใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ
(1) สถิติพรรณนา (Descriptive statistic) ใช้ในการสรุปข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งใช้ในการอธิบายข้อมูลของ
ตัวแปรในแต่ละตัว เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะการแจกแจงค่าทางสถิติเบื้องต้น และภาพรวมโดยทั่วไปของข้อมูล
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และ Z2) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) มีการตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ด้ วยสถิติ
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อใช้การทดสอบหาความสัมพันธ์ของตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม ตามสมการพยากรณ์ที่กาหนด โดยมีสมการพยากรณ์ ดังนี้
Costi,t = β0+β1FOi,t+β2MOi,t+β3IOi,t+β4GOi,t+β5ForOi,t+β6Sizei,t+β7ROAi,t+ε
โดยที่
Costi,t
FOi,t
MOi,t
IOi,t
GOi,t
ForOi,t
Sizei,t
ROA
ε

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ต้นทุนเงินทุน (Cost of equity) ของบริษัท i ปีที่ t
ผู้ถือหุ้นที่เป็นธุรกิจครอบครัว (Family Ownership) ของบริษัท i ปีที่ t
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร (Managerial Ownership) ของบริษัท i ปีที่ t
ผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงิน (Institutional Ownership) ของบริษัท i ปีที่ t
ผู้ถือหุ้นที่เป็นหน่วยงานรัฐ (Government Ownership)ของบริษัท i ปีที่ t
ผู้ถอื หุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ (Foreign Ownership)ของบริษัท i ปีที่ t
ขนาดของบริษัท (Firm Size)ของบริษัท i ปีที่ t
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม (Return on Assets)
ค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการ

4. ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินและแบบรายงานประจาปี 56-1 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560 เป็นระยะเวลา 24 เดือน ซึ่งจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทาการคัดเลือกข้อมูล และตัดข้อมูลที่มีค่า
ผิดปกติ (Outliner) ของบางบริษัทในบางปีออกไป ทาให้ได้ข้อมูลที่ ใช้ในงานวิจัยนี้รวมทั้งสิ้น 825 ข้อมูล ซึ่งเมื่อได้
ข้อมูลสาหรับการสร้างแบบจาลองแล้ว จึงนามาทดสอบสมมติฐานในส่วนต่างๆ ซึ่งได้แบ่งผลการวิเคราะห์ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่าง ทาให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของตัวแปรทุกตัว
ที่นาเข้าทดสอบ เช่นค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum : Max) ค่าต่าสุด (Minimum : Min) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : SD) โดยพบว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบครอบครัวมีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนการถือหุ้นอยู่
ที่ 21.60 โครงสร้า งผู้ ถือ หุ้น โดยผู้ บริ ห ารมี ค่ า เฉลี่ย สั ด ส่ ว นของการถื อ หุ้ นอยู่ที่ 10.62 โครงสร้า งผู้ ถือ หุ้น โดย
ชาวต่างชาติมีค่าเฉลี่ยสัดส่วนของการถือหุ้นอยู่ที่ 7.68 โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยสถาบันการเงินมีค่าเฉลี่ยสัดส่วนการถือ
หุ้นอยู่ที่ 4.58 โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยหน่วยงานของรัฐมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.70 จะเห็นว่าในประเทศไทยโครงสร้างการถือ
หุ้นแบบครอบครัว เป็นโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนการถือหุ้นมากสุด นอกจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้ว
ยังเห็นได้ว่าต้นทุนเงินทุนของกิจการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.21 และขนาดของกิจการและ ROA มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.35 และ
75.06 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา แยกตามโครงสร้างของผู้ถือหุ้นในแบบต่างๆ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวแปร
ตัวแปรอิสระ
FO
MO
IO
GO
ForO
ตัวแปรตาม
Cost
ตัวแปรควบคุม
Size
ROA

จานวนบริษัท

ค่าต่าสุด

ค่าสุงสุด

ค่าเฉลี่ย

ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

825
825
825
825
825

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

97.88
86.57
64.99
77.28
87.57

21.60
10.62
4.58
1.70
7.68

6.43
0.00
2.18
0.00
1.40

25.96
17.01
7.10
8.61
14.57

825

0

11.34

2.21

2.28

1.25

825
825

2.27
-64.86

6.35
75.06

3.76
6.62

3.69
6.91

0.67
10.26

2. ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ซึ่งพบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่ก็อยู่ในระดับที่ต่ามาก และไม่ มี
ผลกระทบที่รุนแรง โดยตัวแปรอิสระที่มีค่าความสัมพันธ์กันสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคู่อื่นๆ คือโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดย
ครอบครัว (FO) กับโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยผู้บริหาร (MO) มีค่าความสัมพันธ์ที่ 0.294 แต่ก็ถือว่ามีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือค่าความสั มพันธ์มีค่าน้อยกว่า 0.7 จึงจะไม่ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2553) และผลการทดสอบที่พบทาให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่าจะไม่เกิดภาวะตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์
กันเอง ดังตารางแสดง แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้มั่นใจว่าตัวแปรอิสระไม่มีปัญหา Multi collinearity ผู้วิจัยจึงต้องทาการ
ทดสอบหาค่า Variance Inflation Factor (VIF) อีกครั้ง
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ แบบ Pearson’s Correlation
ตัวแปร
FO
MO
IO
GO
ForO Size
FO
1
MO
.294**
1
IO
-.125** -.079*
1
GO
-.134** -.111** .205**
1
ForO -.176** -.141** .106** -.036
1

ROA

Cost
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Size
-.025 -.146** .215** .206** .225**
1
ROA
.107** .055 .111** -.017 .034 .124**
1
Cost
-.071* -.007 -.020 -.093** .037 -.064 -.038
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1

0.857
0.958
-

1.167
1.044
-

การหาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์ว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน
กล่าวคือต้องเป็นอิสระต่อกัน จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติตามตาราง ผู้วิจัยได้นาตัวแปรอิสระ ทั้งหมด 5 ตัว และตัว
แปรควบคุมอีกจานวน 2 ตัวเข้าทาการวิเคราะห์ในแบบจาลอง โดยจะเห็นได้ว่าค่า Variance Inflation Factor (VIF)
ของโครงสร้างผู้ถือหุ้นในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าน้อยกว่า 10 เพราะถ้าหากค่า Variance Inflation
Factor มีค่าใกล้ 10 มาก จะแสดงว่าตัวแปรไม่เป็นอิสระกัน และเมื่อทาการพิจารณาควบคู่กับค่า Tolerance ของตัว
แปรอิสระทุกตัว พบว่ามีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าระดับความสัมพันธ์ข องตัว แปรมีค วามเป็นอิส ระต่อ กัน ซึ่ งหากค่า
Tolerance ของตัวแปร เข้าใกล้ 0 แสดงว่าเกิดปัญหา Multi collinearity (วรกมล เกษมทรัพย์, 2553) จากตารางที่ 2 จะ
เห็นได้ว่าตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์กันเอง ผู้วิจัยจึงทาการทดสอบสมมติฐานโดยการใช้ การวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการนาเข้าตัวแปรแบบ Enter ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการหาความสัมพันธ์ของโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบต่างๆกับต้นทุนเงินทุนด้วยการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
สัมประสิทธิ์การถดถอยไม่
สัมประสิทธิ์การถดถอย
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ตัวแปรอิสระ
t
p-value
B
SE
β
(ค่าคงที่)
2.681
0.269
10.313
0.000
FO
-0.004
0.002
-0.077
-2.053
0.040
MO
0.000
0.003
0.004
0.099
0.922
IO
0.000
0.006
0.000
0.004
0.996
GO
-0.013
0.005
-0.092
-2.509
0.012
ForO
0.003
0.003
0.033
0.914
0.361
Size
-0.090
0.072
-0.051
-1.370
0.171
ROA
-0.003
0.004
-0.026
-0.744
0.457
ตัวแปรตาม : Cost และ b. R2 = 0.019 Adjusted R2 = 0.011
จากตารางที่ 3 พบว่าความสัมพันธ์ของโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยครอบครัว(HO) มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ต้นทุนเงินทุน ซึ่งการที่บริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบครอบครัว จะมีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง จะช่วยลดช่องว่าง
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ของข้อมูล ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน มีการปรับปรุงประสิท ธิภาพของบริษัท การถือหุ้นโดยสมาชิกในครอบครัว
และมีตาแหน่งเป็นผู้บริหาร จะสามารถลดปัญหาของตัวแทนได้ และการถือครองหุ้นโดยครอบครัวที่เพิ่มขึ้น จะทา
ให้ต้นทุนของหน่วยงานลดลง การดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้น จะเพิ่มมูลค่าตลาดของ
บริษัท และความมั่งคั่งของนักลงทุน การเป็นเจ้าของหุ้นในธุรกิจครอบครัวสามารถรับประกันได้ว่าผู้บริหารที่เป็น
สมาชิก ครอบครัวจะประสบความสาเร็จทางกลยุทธ์ในทางธุรกิจ (Halili et al., 2015) และเมื่อโครงสร้างธุรกิจ
ครอบครัวมีความแข็งแกร่ง ช่วยทาให้เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งจะทาให้กิจการ
มีความมั่นคง และจะทาให้ความเสี่ยงในการลงทุนลดลง เป็นผลทาให้ต้นทุนของเงินทุนของกิจการลดลงตามไปด้วย
และพบว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยหน่วยงานของรัฐมีความสัมพันธ์ทางลบกับต้นทุนเงินทุน ที่กาหนดไว้ว่าการถือหุ้น
โดยหน่วยงานของรัฐมีความสัมพันธ์เชิงลบกับต้นทุนเงินทุน ซึ่งจากงานวิจัยของภัทรา เตชะธนเศรษฐ์ และคนอื่น ๆ,
2561 พบว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Return on equity) เนื่องจากโครงการอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยกระบวนการผลิตหลายส่วน จาเป็นที่รัฐต้องพัฒนา
โครงการทางเศรษฐกิจ เพื่อบริษัทที่อ ยู่ภายใต้ก ารกากับดูแลของรัฐ จะมีนัก ลงทุนทั่วไปสนใจมาลงทุน ซึ่งจะให้
ผลตอบแทนแก่ผู้ล งทุนสูงกว่าบริษัทเอกชนทั่ว ไป จึ งสามารถสรุปได้ว่าการที่บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือ หุ้นที่เ ป็ น
หน่วยงานภาครัฐ จะทาให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่น ในความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของบริษัท และจากความ
น่าเชื่อถือและความโปร่งใสดังกล่าว จะทาให้นักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่ลดลง จากการที่บริษัทมีความเสี่ยงใน
การลงทุนลดลง จึงส่งผลทาให้ต้นทุนเงินทุนของกิจการลดลงตามลาดับ ในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยผู้บริหาร
(MO) โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยสถาบันการเงิน (GO) และโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ (ForO) ไม่มีความสัมพันธ์
กับต้นทุนเงินทุน
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นในรูปแบบต่างๆกับต้นทุนเงินทุน ซึ่ง
ผลการศึกษา พบว่า มีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุน คือ การถือหุ้นโดยครอบครัว และการถือหุ้น
โดยหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาอธิบายได้ว่าการถือหุ้นโดย
ครอบครัวและการถือ หุ้นโดยหน่วยงานภาครัฐในอัตราที่สูงนั้นจะทาให้การรวมอานาจในการดูแลควบคุมกิจการ
เป็นไปในทิศทางที่ดี มีการช่วยเหลือกันในการวางนโยบายในการบริหารกิจการ จึงทาให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นว่า
การที่บริษัทมีอัตราการถือหุ้นในอัตราที่สูงจะทาให้มีอานาจควบคุม มีส่วนได้เสียในบริษัทมาก สามารถเข้าแทรกแซง
การบริห ารงาน และการกาหนดนโยบายสาคัญ ๆ ในบริษัทได้ง่าย อีกทั้งโครงสร้างการถือหุ้นแบบนี้ จะทาให้นัก
ลงทุนเกิดความมั่นใจว่าความเสี่ยงในการลงทุนที่ผิดพลาดจะลดลง และเมื่อความเสี่ยงในการลงทุนของกิจการน้อยลง
ก็จะทาให้นักลงทุนเรียกร้องผลตอบแทนน้อยลง จึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนของเงินลงทุนของกิจการน้อยลงตามไปด้วย
ดังผลสรุปของการทดสอบสมมติฐานที่แสดงตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามและผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผลการทดสอบ
ตัวแปร
โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยครอบครัว
โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยผู้บริหาร
โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยสถาบันการเงิน
โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยหน่วยงานของรัฐ

-2.053
0.099
0.004
-2.509

0.040
0.922
0.996
0.012

นัยสาคัญ
ทางสถิติ
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี

โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.914

0.361

ไม่มี

t

p-value

+
+
-

การทดสอบ
สมมติฐาน
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

+

ปฏิเสธ

ทิศทาง

ในส่วนของตัวแปรควบคุมที่นามาใช้ในการพิจารณาร่วมกันนั้นมี 2 ตัวแปรคือ ขนาดของบริษัท (Firm Size)
และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets, ROA) ที่พบว่าไม่มีความสั มพันธ์กับต้นทุนเงินทุน ซึ่ง
ผลงานวิจัยนี้สามารถอธิบายได้ว่ากิจการที่มีขนาดใหญ่จะมีต้นทุนของเงินลงทุนที่ต่ากว่ากิจการที่มีขนาดเล็ก นั่น
หมายความว่านักลงทุนจะเรียกร้องผลตอบแทนในกิจการขนาดใหญ่มากกว่ากิจการขนาดเล็ก ในงานวิ จัย ปราญชลี
สมภพโภคาเศรษฐ์ (2559) ศึกษาโครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท กับนโยบายการจ่ายเงินปัน -ผล ด้วยการ
กาหนดตัวแปรควบคุมคือขนาดของกิจการ ที่วัดขนาดของกิจการจากราคาตลาดของส่วนของผู้ถือหุ้น พบว่าบริษัทที่มี
ขนาดใหญ่ จะมีการทางานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ง่าย อีกทั้งบริษัทขนาดใหญ่มีทรัพย์สินมาก ทาให้มีความเสี่ยง
ต่อการล้มละลายต่า จึงสามารถหาแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยได้ต่ากว่าบริษัทที่มีขนาดเล็ก เช่นเดียวกันกับงานวิจัย
ของนุชธิชา ชีวสุทธิพงศ์ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นกับผลการดาเนินงานของกิจการ แล้วพบว่าขนาด
ของกิจ การและโครงสร้างเงินทุน มีความสั มพันธ์กับผลการดาเนินงานของกิจ การที่แสดงให้เ ห็นว่าขนาดของ
สินทรัพย์ของบริษัทเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงาน ที่เมื่อขนาดของสินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้น ก็จะทาให้ผลการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากกิจการที่มีขนาดใหญ่ มีความได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่ากิจการที่มีขนาดเล็กกว่า ทา
ให้สามารถส่งผลต่อผลการดาเนินงานของกิจการในที่สุด
จากการศึ ก ษาความสั มพั นธ์ ข องโครงสร้า งผู้ถื อ หุ้น กับ ต้ นทุ นเงิ นทุ นของบริษั ท จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้กาหนดตัวแปรอิสระไว้ทั้งหมด 5 ตัวแปรคือโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบครอบครัว
โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยสถาบันการเงิน โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยหน่วยงานของรัฐ และ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ ด้วยการตั้งสมมติฐานว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นในแต่ละรูปแบบจะมีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับต้นทุนเงินทุน และจากข้ออภิปรายข้างต้นสรุปได้ว่า โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยครอบครัวและโครงสร้างผู้ถือหุ้น
โดยหน่วยงานภาครัฐ มีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุน และเป็นความสัมพันธ์เชิงลบ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทาให้
สามารถสรุปได้ว่า บริษัทที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยครอบครัวและโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ ในอัตรา
การถือครองหุ้นที่สูง จะส่งผลให้ต้นทุนเงินทุนลดลง ซึ่งจะทาให้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนได้ว่าบริษัท
จะมีการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก ทาให้ไม่เกิดผลกระทบต่อต้นทุนเงินทุน
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งใช้วิธีก ารค านวณต้นทุนเงินทุนด้ว ยแบบจ าลอง CAPM เพื่อ ทดสอบอัตรา
ผลตอบแทนของต้นทุนเงินทุน แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยเสนอ
ให้งานวิจัยครั้งต่อไป อาจใช้การทดสอบด้วยแบบจาลอง 3 ปัจจัย (Three-Factor Pricing Model) ของ Fama-French
Model (FFM) ซึ่งเป็นการหาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดและผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง
เช่นเดียวกับ CAPM แต่จะเป็นการทดสอบหาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนเงินเฉลี่ยในสามพอร์ตการลงทุน
ขนาดเล็กลบผลตอบแทนเฉลี่ยในสามพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่ ที่อาจได้ผลการทดสอบที่สามารถเพิ่มความมั่นใจ
ให้กับการทดสอบตามแบบจาลอง CAPM ได้
2. งานวิจัยในอนาคตอาจศึกษาปัจจัยเชิงคุณภาพที่มีผลกระทบต่อต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้น เช่น การ
บริหารงานของผู้บริหาร นโยบายทางการบัญชีของแต่ละบริษัท และสภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น และอาจมีการขยายช่วง
ของเวลาที่ใช้ทาการศึกษาในอนาคต เพื่อความเสถียรภาพของการประมาณค่าต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อให้
นักลงทุนมีข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจการเลือกลงทุนในอนาคต
3. การศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว อาจมีการเพิ่มปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถอธิบายและทาให้เกิดความเข้าใจถึง
อิทธิพ ลของความเป็น ครอบครัว ในระดับที่ เ จาะจงมากขึ้ น อาจเพิ่มระดับ ความหลากหลายของตัว แปรเกี่ ยวกั บ
พฤติกรรมของครอบครัว เช่น ความแตกต่างของสัดส่วนการถือหุ้นในระดับต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อผลการดาเนินงาน
ซึ่งนาไปสู่การศึกษาวิจัยที่ทาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักลงทุน รวมถึงผู้บริหารมีความเข้าใจถึงอิทธิพลของครอบครัว
ต่อผลการดาเนินงานขององค์กรมากขึ้น เพราะธุรกิจครอบครัวมีบทบาทสาคัญ และเป็นส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
4. จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะแตกต่างกัน สามารถสร้างความมั่นใจและ
ความน่าเชื่อถือ ในการลงทุนของนักลงทุ นที่แตกต่างกันได้ ดังนั้นองค์ก รที่เกี่ยวข้ องกับการกาหนดหลัก เกณฑ์ใน
กากับดูแลกิจการอาจจะใช้ข้อ มูลดังกล่าวในการพิจารณากาหนดกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ในการส่งเสริมหรือ
พัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของผู้ถือหุ้นให้มากขึ้น อีกทั้งนักลงทุนสามารถใช้ผลที่ได้
จากการวิจัยเพื่อใช้พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุน
6. บทสรุป
จากการศึ ก ษาความสั มพั นธ์ ข องโครงสร้า งผู้ถื อ หุ้น กับ ต้ นทุ นเงิ นทุ นของบริษั ท จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้กาหนดตัวแปรอิสระไว้ทั้งหมด 5 ตัว แปรคือโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบครอบครัว
โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยสถาบันการเงิน โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยหน่วยงานของรัฐ และ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ ด้วยการตั้งสมมติฐานว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นในแต่ละรูปแบบจะมีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับต้นทุนเงินทุน และจากข้ออภิปรายข้างต้นสรุปได้ว่า โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยครอบครัวและโครงสร้างผู้ถือหุ้น
โดยหน่วยงานภาครัฐ มีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุน และเป็นความสัมพันธ์เชิงลบ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทาให้
สามารถสรุปได้ว่า บริษัทที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยครอบครัวและโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ ในอัตรา
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การถือครองหุ้นที่สูง จะส่งผลให้ต้นทุนเงินทุนลดลง ซึ่งจะทาให้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนได้ว่าบริษัท
จะมีการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก
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