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บทคัดย่ อ

การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใน
ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่ อ ต้อ งการศึก ษาปั จ จัยทางเศรษฐกิ จ มีผ ลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ บริ ษ ัท เมื อ งไทย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งตัวแปรทีน่ าํ มาใช้ในการศึกษาได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัยและประกัน
ชี วิ ต (ISUR) ดัช นี ก ารลงทุ น ภาคเอกชน (PII) ดัช นี ผูบ้ ริ โภคภายในประเทศ (CPI) ดัช นี ร าคาสิ น ค้าเข้า -ออก
เปรี ยบเทียบ (IE) ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) ปริ มาณการให้สินเชื่อภาคอสังหาริ มทรัพย์ (H)กก
โดยข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลรายเดือนเป็ นข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม
จํานวนทั้งสิ้ น 114 เดือน แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการสร้าง Multiple Regression จากนั้นประมาณ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรอิสระทีม่ ีต่อตัวแปรตาม โดยใช้วิธีการกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS)
เพื่อ คํา นวณหาค่ า ทางสถิ ติ และความสัม พันธ์ ข องตัว แปรที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ บริ ษ ัท เมื อ งไทย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) จากการศึก ษาในกรณี ดังกล่ าว พบว่าดัชนี ค่ าเงิ นบาท (NEER) มีผลกระทบต่ อ ราคา
หลัก ทรัพย์ บริ ษ ัท เมือ งไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับความเชื่ อ 0.95 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่ ว นดัชนี ราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัย (ISUR) ดัชนี ผบู้ ริ โภคภายในประเทศ
(CPI) ดัชนีราคาสิ นค้าเข้า-ออกเปรี ยบเทียบ (IE) ปริ มาณการให้สินเชื่อภาคอสังหาริ มทรัพย์ (H) และดัชนี การลงทุน
ภาคเอกชน (PII) ไม่มีผลกระทบต่ อราคาหลัก ทรั พย์ บริ ษ ัท บริ ษ ัท เมือ งไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ : ราคาหลักทรัพย์บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน), ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the economic factors affecting the stock prices of Muangthai
Insurance, Ltd. (Thailand). The factors that using in this study are INSURANCE Prices Index : ISUR , Private
Investment Index : PII, The domestic consumer index : CPI, Price index - The Comparisons : IE, The Bath : NEER,
Commercial real estate loans : H
The data of a research were selected from July, 2005 to December, 2017, consisting of 114 months.
Multiple Regression and Ordinary Least Square were applied for this study to analyze. The results of the study were
(1) The Bath (NEER) showed that relation of price to Book Value were statistically significant at 0.95 level of
confidence and positively affect the stock price of Muangthai Insurance, Ltd. (Thailand). (2) INSURANCE Prices
Index : ISUR, The domestic consumer index : CPI, Price index - The Comparisons : IE, Commercial real estate
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loans : (H) and Private Investment Index (PII) are not affected the stock prices of Muangthai Insurance, Ltd.
(Thailand).
Keywords: Stock Prices of Muangthai Insurance, Ltd. (Thailand), The Economic Factors
1. บทนํา

ปั จจุบนั การซื้ อขายหลักทรั พย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีการขยายตัวจากระยะเวลาที่ผ่านมา
อย่างต่อเนื่อง จํานวนบริ ษทั จดทะเบียนได้เพิม่ ขึ้น ระดับราคาและปริ มาณการซื้อขายโดยเฉลี่ยได้รับปรับตัวสู งขึ้น ทํา
ให้ผสู้ นใจเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นทุกขณะ โดยที่ราคาหลักทรัพย์ เป็ นราคาตามมูลค่าตลาด ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นราคาที่นักลงทุนต้องจ่ายเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ ราคามีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาจากหลายปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อราคาหุ ้นขณะนั้น เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และเป็ นที่ทราบกันดี ว่า ปั จ จัยทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่ อ ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลัก ทรั พย์
ค่อนข้างมาก ทั้งในด้านบวกและด้านลบ เช่น หากเศรษฐกิจมีการขยายตัวได้ดี ผลประกอบการของบริ ษทั ต่างๆก็จะดี
ไปด้วย ในทางตรงกันข้าม หากเศรษฐกิจอยูใ่ นสภาพยํา่ แย่ ซึ่ งหมายถึง ความสามารถในการใช้จ่ายหรื อความเชื่อมัน่
ของผูบ้ ริ โภคก็จะไม่ดีตามไปด้วย ซึ่ งจะส่ งผลให้บริ ษทั ต่าง ๆ ขายสิ นค้าได้น้อยลง ผลประกอบการจึงแย่ลงไปด้วย
อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมมิได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศ ทางเดี ยวกับ สภาพเศรษฐกิ จ หรื อด้ว ยขนาดของการเปลี่ ย นแปลงเท่ า เที ย มกัน เสมอไป หลัก ทรั พ ย์ในบาง
อุตสาหกรรมอาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย ในขณะที่หลักทรัพย์บาง
อุตสากรรมอาจจะได้รับผลกระทบอย่างมากเมื่อภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง
การลงทุนในหลักทรัพย์อาจเป็ นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่มีความเสี่ ยงสูงเช่นกัน ทําให้การลงทุนใน
หลัก ทรั พย์อ ย่างมีห ลัก เกณฑ์ ผูล้ งทุนจําเป็ นต้อ งพิจ ารณาปั จ จัยต่ าง ๆ ที่มีผลในการกําหนดมูล ค่ าและราคาของ
หลักทรัพย์เพื่อวิเคราะห์ว่าควรลงทุนในหลักทรัพย์ใด
ดังนั้น การเข้าใจปั จจัยทางเศรษฐกิจที่ผลต่อราคาหลักทรัพย์จึงมีความสําคัญในการตัดสิ นใจในการเลือ ก
เวลา และราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและช่วยลดความเสี่ ยงได้ในระดับหนึ่ ง ซึ่ งนักลงทุน
ต้องให้ความสําคัญหลังจากศึกษาหาบริ ษทั ที่ดีได้แล้ว
จากสภาวะทางเศรษฐกิจที่เริ่ มขยายตัวมีส่วนทําให้ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตขยายตัวด้วยเช่นเดียวกัน
แนวโน้มทางธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตในปี พ.ศ. 2560 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ย
ประกันภัย โดยคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบ เมื่อสิ้ นปี พ.ศ. 2560 จะมีเบี้ยประกันภัยรวมจํานวน
824,475 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.01 โดยแบ่งเป็ นเบี้ยประกันชีวิตจํานวน 611,324 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.63 และ
เบี้ยประกันวินาศภัยจํานวน 213,151 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 1.63 จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจว่า ดัชนี ราคาหลักทรัพย์ของ
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR) เป็ นหมวดๆ หนึ่งซึ่งอยูใ่ นอุตสาหกรรมธุ รกิจการเงิน (FINCIAL) จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อมีปัจจัยต่างๆ มากระทบ โดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ดังที่กล่าวมาข้างต้น หลักทรัพย์หมวดประกันภัยและประกันชีวิต จึงมีความน่ าสนใจอย่างมากในการศึกษา
ครั้งนี้ ดังนั้น จึงได้เลือกการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย
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จํากัด (มหาชน) เนื่องจากราคาหลักทรัพย์น้ นั จะสามารถบอกถึงความมีศกั ยภาพขององค์กร เพื่อเป็ นข้อมูลช่วยในการ
ตัดสิ นใจลงทุนของนักลงทุน
โดยในการศึกษาค้นคว้าเรื่ องการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน)ได้มุ่งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็ นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. การวิเคราะห์ หลักทรัพ ย์ โดยใช้ ปัจจัยพื้นฐาน กล่าวว่า การวิเคราะห์เศรษฐกิจ มีค วามสําคัญต่อ การ
วิเ คราะห์ ห ลัก ทรัพย์ทางปั จ จัยพื้นฐาน เนื่ อ งจากในการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิ จจะส่ งผลกระทบต่ อ ราคา
หลักทรัพย์ อาทิ หลักทรัพย์บางกลุ่มมีระดับราคาลดลง เมื่อสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวและจะมีระดับราคาสู งขึ้ นเมื่อ
เศรษฐกิ จ ฟื้ นตัว ขึ้ น พฤติ ก รรมดัง กล่ าวแสดงให้เ ห็ น ว่าสภาพเศรษฐกิ จ โดยทั่ว ไป น่ าจะมี ผลกระทบต่ อ ผลการ
ดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์น้ นั
2. ภาพรวมของเศรษฐกิจเพื่อการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ การวิเคราะห์เศรษฐกิจทัว่ ไปเกี่ยวข้องกับการศึกษา
ปั จ จัยหลายอย่างประกอบกัน อาทิ วัฏ จักรธุ รกิจ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง อัตราเงินเฟ้ อ การใช้จ่ายของ
ผูบ้ ริ โภคและของธุ รกิ จ ซึ่ งการพิจารณาปั จ จัยดังกล่าว ผูว้ ิเคราะห์จ ะต้องวิเคราะห์อ งค์ประกอบต่างๆ และใช้เป็ น
แนวทางในการสรุ ปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
3. แนวคิดทฤษฎีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การหามูลค่าหลักทรัพย์ทางปั จจัยพื้นฐานเพื่อให้ได้มูลค่าที่
แท้จริ ง (Intrinsic Value) ซึ่ งจะนํามาเปรี ยบเทียบกับราคาของหลักทรัพย์ในตลาด (Market Price) เพื่อพิจารณาว่า
หลักทรัพย์น้ นั overvalue หรื อ undervalue ถ้าหลักทรัพย์น้ ัน overvalue หมายความว่า ราคาตลาดของหลักทรัพย์น้ นั
สูงกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ประเมินได้ ในกรณี น้ ี ผูล้ งทุนไม่ควรซื้ อหลักทรัพย์น้ ัน เนื่ องจากราคาตลาดสู งกว่ามูลค่าที่
แท้จริ ง ในทางตรงกันข้าม ถ้าหลักทรัพย์น้ นั undervalue หมายความว่า ราคาตลาดของหลักทรัพย์น้ นั ตํ่ากว่ามูลค่าที่
แท้จริ งของหลักทรัพย์ที่ประเมินได้ ในกรณีน้ ีผลู้ งทุนก็อาจซื้อหลักทรัพย์น้ นั
ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าเงิ นลงทุนย่อมได้รับผลกระทบจากปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จ ไม่ว่าจะเป็ นนโยบาย
การเงิน การคลัง อุปสงค์และอุปทาน หรื อตัวแปรทางอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์งบการเงินและฐานะของบริ ษทั
4. ทฤษฎี Dividend Valuation Model การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยใช้ทฤษฎี Dividend Valuation
Model เป็ นการหามูลค่าปัจจุบนั (Present Value) ด้วยการหามูลค่าของหลักทรัพย์ที่ควรจะลงทุน โดยนําผลตอบแทน
ที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมดในอนาคต (เงินปันผลทีค่ าดว่าจะได้รับในแต่ละงวดและเงินต้น) ซึ่ งได้จากการลงทุนนั้นมา
discount ด้วยอัตราส่ วนลด (Discount Rate) ที่เหมาะสมมาเป็ นมูลค่าปัจจุบนั ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นมูลค่าของหลักทรัพย์ซ่ึ ง
ผูล้ งทุน จะนําไปเป็ นข้อมูลในการพิจารณามูลค่าเงินลงทุนที่ผลู้ งทุนควรจ่ายเพื่อซื้ อหลักทรัพย์น้ นั ในขณะนั้น
5. การลงทุน เป็ นการซื้อสิ นทรัพย์ต่างๆ เพื่อหวังว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคต ที่สามารถ
ชดเชยกับความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินตามระยะเวลาเนื่ องจากเงินเฟ้ อ การลงทุนมี
ความสําคัญต่ อระบบเศรษฐกิจ เนื่ อ งจากเงินลงทุนจะถูกเคลื่อนย้ายจากผูม้ ีเงิ นเหลื อสุ ทธิ ไปยังผูข้ าดแคลนเงินทุน
เพื่อนําเงินลงทุนส่ วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ หรื อขยายธุ รกิจซึ่ งการผลิตและการลงทุนเหล่านี้ จะนําไปสู่ การจ้าง
แรงงานเพิ่มขึ้น และส่ งผลต่อเนื่องไปสู่การเจริ ญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในที่สุด
การลงทุนถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ดี และจะส่ งผลให้ผลประกอบการ
ของบริ ษทั ต่างๆดีข้ ึน บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ ้นก็ดีตามไปด้วย
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปวีณา โล่รักษา (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใช้เครื่ องมือทางสถิติผ่านแบบจําลองสมการถดถอยและทดสอบสมมติฐาน
เพื่ อ แปรผลการศึก ษา พบว่า ตัว แปรอิ ส ระที่ มีผ ลต่ อ ราคาหลัก ทรั พย์ อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติ คื อ ดัชนี ราคา
หลักทรัพย์หมวดประกันภัย มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ท้ งั บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ทิพย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ส่ วนดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ มีผลต่อราคาหลักทรัพย์เฉพาะบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย
จํากัด (มหาชน) เท่านั้น สําหรับตัวแปรอิสระ คือ อัตราการขยายตัวของปริ มาณรถยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศ อัตรา
การขยายตัวของปริ มาณสิ นเชื่อเพื่อที่อ ยู่อาศัย อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่ งออกและนําเข้า ไม่มีผลต่อ ราคา
หลักทรัพย์ของทั้ง 2 บริ ษทั
พิภพ สุ ธีจินดารัตน์ (2553) ศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด
(มหาชน) บริ ษ ัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ศรี อยุธยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) แบบจําลองที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ ีผลต่อราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัยและประกันชีวิต ด้วย
วิธีการสร้างสมการถดถอย (Multiple linear Regressions) พบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.95 คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ เวลา t-1 โดยมีผลต่อกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 3 บริ ษทั ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ในทิศทางเดียวกัน และปัจจัยที่มีผลต่อราคาผลต่อราคาหลักทรัพย์เฉพาะ
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) คือ ปริ มาณการจําหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ ในทิศทางเดียวกัน และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยเป็ นไปในทิศทางตรงข้าม
วลัย วรวุฒธิ ีรกุล และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย
ทางทะเลและขนส่ ง ทําการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล ในรู ป วิธี ก ารวิเ คราะห์ ส มการถดถอยเชิ งเส้นแบบพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงมากสามารถส่ งผลต่อเบี้ยรับประกันภัยโดยตรงทางทะเลและ
ขนส่ ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และ อัตราเงินเฟ้ อ (IF) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
และดัชนี ความเชื่อมัน่ ธุ รกิจ (BSI) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงิ นบาทกับค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา (RATE) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ส่ วนดัชนี ความเชื่อมัน่ ผูบ้ ริ โภค
(CCI) มูลค่าการนําเข้าส่ งออก (IM_EX) ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
นันทรัต รักอริยะธรรม (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิจและดัชนี ราคาหลักทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม วิธีการศึกษาทางเศรษฐมิติ ด้วยการสร้างสมการโดยใช้รูปแบบการวิเ คราะห์สัมประสิ ทธิ์ ความ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) พบว่า
1. ดัชนีผบู้ ริ โภค (CPI) มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญ ในเชิงบวกกับกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มทรัพยากรและกลุ่มบริ การ ส่ วนกลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง มีความสัมพันธ์เชิงลบ
2. ดัชนี ค่าเงินบาท (NEER) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ ในเชิงบวกกับกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร กลุ่ ม ทรั พยากรกลุ่ มบริ การ กลุ่ ม สิ นค้า อุ ปโภคบริ โ ภค กลุ่ ม ธุ ร กิ จ การเงิ น และกลุ่ มวัต ถุ ดิบ และสิ น ค้า
อุตสาหกรรม ส่ วนกลุ่มเทคโนโลยีมคี วามสัมพันธ์เชิงลบ
สุ วพิชญ์ บันลือฤทธิ์ (2554) ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อดัชนี ราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิ ชย์
และราคาหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ ใช้วิธีการศึกษาทางเศรษฐมิติ สร้างสมการในรู ปแบบของสมการถดถอยเชิงซ้อน
และประมาณค่าโดยวิธีกาํ ลังสองน้อยสุ ด (Method of Least Squares) นําตัวแปรเข้าระบบสมการด้วยวิธี Enter พบว่า
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ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคภายในประเทศ (CPI) อัตราดอกเบี้ย MLR อัตราดอกเบี้ย MOR อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงิน
ดอลลาร์ หรัฐอเมริ กา (ER) มีผลกระทบต่ อดัชนี ราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศในทิศทางตรงกันข้าม ส่ วนอัตราเงินเฟ้ อ (IR) และอัตราดอกเบี้ย MRR มีผลกระทบต่อดัชนี ราคาหลักทรัพย์
ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศในทิศทางเดียวกัน
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย และความสั ม พัน ธ์ท างเศรษฐกิ จ ที่มี ผลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรั พย์ บริ ษ ัท เมือ งไทย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
3. การดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่ งเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ใ นการศึก ษา คื อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ บริ ษ ัท เมื อ งไทยประกัน ภัย จํากัด (มหาชน) ดัช นี ร าคาหลัก ทรั พ ย์ห มวด
ประกันภัยและประกันชีวิต (ISUR) ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (PII) ดัชนี ผบู้ ริ โภคภายในประเทศ (CPI) ดัชนี ราคา
สิ นค้าเข้า-ออกเปรี ยบเทียบ (IE) ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) ปริ มาณการให้สินเชื่อภาคอสังหาริ มทรัพย์ (H)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
นําข้อมูลที่ได้ทาํ การรวบรวมเรี ยบร้อยแล้ว มาวิเคราะห์เพื่ออธิ บายปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นโดยพิจารณาจากสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยวิธีการกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) เพื่อคํานวณหาค่าทาง
สถิติ และความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว โดยมีรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Secondary Time Series Data) สารสนเทศ
โดยใช้ขอ้ มูลรายเดือนช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม 114 เดือน
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก เ ว็ บ ไซต์ ธนา คารแห่ งประเทศไทย (www.bot.or.th), เว็ บ ไซต์ Investing.com
(www.th.investing.com) และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (www.set.or.th)
การวิเคราะห์ ข้อมูล โปรแกรมสําเร็ จรู ป EViews 8 ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทดสอบความนิ่ งของข้อมูล (Stationary test หรื อ Unit Root Test) ด้วยวิธีของ Augmented DickeyFuller ของตัวแปรต่างๆ ก่อนนําเข้าสมการถดถอย
หากทดสอบแล้วพบว่าข้อมูลตัวแปรใดมีความไม่น่ิง (Non-Stationary) จะทําการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ใน
รู ปแบบที่นิ่ง ด้วยวิธีการปรับข้อมูลให้อยู่ในรู ปแบบของเปอร์ เ ซ็นต์การเปลี่ ยนแปลง (Percentage change) และตัด
จํานวนข้อมูลเดือนแรกออก จึงได้ขอ้ มูลในการทดสอบสมการ ตั้งแต่ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2551 ถึง ธันวาคม พ.ศ.
2560 รวม 113 เดือน
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ข ้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรต่ างๆ ด้วยค่ าสถิติเ ชิงพรรณนาที่ใช้ในการอธิ บายตัวแปร
เบื้องต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุ ด ค่าตํ่าสุ ด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อสรุ ปข้อมูลและทราบถึงลักษณะข้อมูล
ในภาพรวม โดยไม่นาํ ไปพยากรณ์แต่อย่างใด
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ขั้นที่ 3 การตรวจสอบปั ญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยพิจารณา
จากค่า Correlation Matrix ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั สูง คือ มีค่าสหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ +0.8 ถึง +1 หรื อ ตั้งแต่ 0.8 ถึง -1 จะทําให้ตวั ประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอยมีเสถี ยรภาพและความแม่นยําน้อยลง เกิดปั ญหา
Multicollinearity
กรณีที่เกิดปัญหา Multicollinearity ระหว่างตัวแปรคู่ใดๆ แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ตัดตัวแปรอิสระ
ที่มีค่าสหสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามน้อยกว่าออกจากสมการถดถอย ใช้วิธีดูค่า VIF
ขั้นที่ 4 สมการที่ใช้ และสมมติฐานต่างๆ ที่จะทดสอบ
MTI = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 ISUR + 𝛽𝛽2 PII + 𝛽𝛽3 CPI + 𝛽𝛽4 IE +𝛽𝛽5 NEER + 𝛽𝛽6 H + 𝜀𝜀
สมมติฐานดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (ISUR) ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (PII)
ดัชนีผบู้ ริ โภคภายในประเทศ (CPI) ดัชนี ราคาสิ นค้าเข้า-ออกเปรี ยบเทียบ (IE) ดัชนี ค่าเงินบาท (NEER) ปริ มาณการ
ให้สินเชื่อภาคอสังหาริ มทรัพย์ (H) มีอย่างน้อย 1 แปรมีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย
จํากัด (มหาชน)
ขั้นที่ 5 การตรวจสอบคุณสมบัติของความคลาดเคลื่อนก่อนนําไปใช้ ด้วยค่า Prob. F ที่ระดับความเชื่อมัน่
0.95
1) ทดสอบปั ญหาความแปรปรวนไม่ ค งที่ ข องความคลาดเคลื่ อน (Heteroskedasticity) โดยวิ ธี
Heteroskedasticity Test ประเภท White แบบมี Cross-terms
2) ทดสอบปัญหาความสัมพันธ์กนั เองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) โดยวิธี Serial Correlation
LM Test แบบข้อมูลรายเดือน
หากพบปัญหาเฉพาะเรื่ อง Heteroskedasticity ปรับแก้ผลของสมการถดถอย ด้วยแนวคิด White correction
standard error และถ้าหากพบปั ญ หา Autocorrelation และพบปั ญ หาทั้ง 2 ของความคลาดเคลื่ อน ปรับแก้ผลด้ว ย
แนวคิด HAC Newey -West
ขั้นที่ 6 การตีความหมายสมการเชิงซ้อน จากสมการถดถอยเชิงซ้อน สัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรต่างๆจะแสดง
ให้เห็นถึงลักษณะของตัวแปรตามต่อตัวแปรอิสระนั้นๆ เมื่อตัวแปรอิสระอื่นคงที่ ส่ วนค่าคงที่ a มีการแปลความหมาย
คือ เมื่อค่าคงที่ a เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย เมื่อตัวแปรอิสระอื่นคงที่มีผลทําให้ตวั แปลตามมีค่าเปลี่ยนแปลงตามค่าคงที่
นั้นด้วย
การนําเสนอข้ อมูล
การวิเ คราะห์ ปั จ จัยทางเศรษฐกิ จ ที่มี ผลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรั พย์บริ ษ ัท เมื อ งไทยประกัน ภัย จํากัด
(มหาชน) ในครั้งนี้ จะนําเสนอข้อมูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยจะนําเสนอในรู ปแบบตาราง
สมการ และการบรรยาย
4. ผลการวิจัย
1. ทดสอบความนิ่งของข้ อมูล (Stationary test หรื อ Unit Root Test) ด้วยวิธีของ Augmented Dickey-Fuller
ของตัวแปรต่าง ๆ ก่อนนําเข้าสมการถดถอย
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ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบความนิ่งของข้อมูลก่อน-หลังการปรับข้อมูล
Prob.*
Variables
ก่อนปรับข้อมูล(114 เดือน)
หลังปรับข้อมูล(113 เดือน)
MTI
0.4463
0.0000
ISUR
0.9797
0.0000
PII
0.6634
0.0140
CPI
0.9517
0.0000
IE
0.7519
0.0000
NEER
0.0553
0.0000
H
0.5491
0.0000
พบว่าข้อมูลตัวแปรทุกตัวค่า Prob.* มีค่ามากกว่า 0.05 จะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรื อกล่าว
ในอีกนัยหนึ่งคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) คือ ข้อมูลตัวแปร เป็ นข้อมูลไม่นิ่ง (Non-Stationary)
จากตัวแปรข้อมูลที่มีความไม่นิ่ง (Non-Stationary) จึงทําการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรู ปแบบที่นิ่ง ด้วย
วิธีการปรับข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบของเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (Percentage change) ทําให้ขอ้ มูลรายเดือนเหลือ
113 เดือน (หลังปรับข้อมูล) ก่อนนําเข้าสมการถดถอย และพบว่าหลังปรับข้อมูลตัวแปรทุกตัวมีค่า Prob.* น้อยกว่า
0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ข้อมูลตัวแปร เป็ นข้อมูลนิ่ ง
(Stationary) แล้ว

2. วิเคราะห์ ค่าสถิติเบือ้ งต้น ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม

ตารางที่ 2 ค่าสถิติเบื้องต้น
Variables
Mean
MTI
-0.33
ISUR
1.01
PII
0.27
CPI
0.09
IE
0.09
NEER
0.17
H
0.72

Median
0.00
1.25
0.21
0.15
0.00
0.31
0.69

Maximum
32.59
16.88
9.37
1.38
2.93
7.02
2.58

Minimum
-28.91
-20.56
-9.37
-2.94
-1.55
-7.05
-0.50

Std. Dev.
8.50
5.66
2.04
0.48
0.72
1.37
0.57

จากตารางแสดงการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรพบว่า
ราคาหลักทรัพย์ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (MTI) เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา
ราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ -0.33 เปอร์ เซ็นต์ ค่าฐานนิ ยม
(Median) เท่ากับ 0.00 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุ ด (Maximum) เท่ากับ 32.59 เปอร์เซ็นต์ ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) เท่ากับ -28.91
เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 8.50 เปอร์เซ็นต์
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ราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัย (ISUR) เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัย
มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 1.01 เปอร์เซ็นต์ ค่าฐานนิยม (Median) เท่ากับ 1.25 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุ ด (Maximum) เท่ากับ
16.88 เปอร์เซ็นต์ ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) เท่ากับ -20.56 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ
5.66 เปอร์เซ็นต์
ดัชนีก ารลงทุนภาคเอกชน (PII) เปอร์ เ ซ็ นต์ก ารเปลี่ ยนแปลงของดัช นี ก ารลงทุนภาคเอกชนมีค่ าเฉลี่ ย
(Mean) เท่ากับ 0.27 เปอร์ เซ็นต์ ค่าฐานนิ ยม (Median) เท่ากับ 0.21 เปอร์ เซ็นต์ ค่าสู งสุ ด (Maximum) เท่ากับ 9.37
เปอร์ เซ็นต์ ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) เท่ากับ -9.37เปอร์ เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 2.04
เปอร์เซ็นต์
ดัชนีผ้บู ริโภคภายในประเทศ (CPI) เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผบู้ ริ โภคภายในประเทศ มีค่าเฉลี่ย
(Mean) เท่ากับ 0.09 ค่าฐานนิ ยม (Median) เท่ากับ 0.15 ค่าสู งสุ ด (Maximum) เท่ากับ 1.38 ค่าตํ่าสุ ด (Minimum)
เท่ากับ -2.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 0.48
ดัช นี ราคาสิ น ค้ า เข้ า -ออกเปรี ย บเทีย บ (IE) เปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารเปลี่ ยนแปลงของดัช นี ราคาสิ น ค้า เข้า และ
สิ นค้าออก มีค่ าเฉลี่ ย (Mean) เท่ากับ 0.09 เปอร์ เซ็ นต์ ค่าฐานนิ ยม (Median) เท่ากับ 0.00 เปอร์ เ ซ็นต์ ค่าสู งสุ ด
(Maximum) เท่ากับ 2.93 เปอร์เซ็นต์ ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) เท่ากับ -1.55 เปอร์ เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เท่ากับ 0.72 เปอร์เซ็นต์
ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) เปอร์ เซ็นต์ก ารเปลี่ยนแปลงของดัชนี ค่าเงินบาท มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 0.17
เปอร์ เซ็นต์ ค่าฐานนิ ยม (Median) เท่ากับ 0.31 เปอร์ เซ็นต์ ค่าสู งสุ ด (Maximum) เท่ากับ 7.02 เปอร์ เซ็นต์ ค่าตํ่าสุ ด
(Minimum) เท่ากับ -7.05 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 1.37 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณการให้ สินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (H) เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณการให้สินเชื่อภาค
อสังหาริ มทรัพย์ มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 0.72 เปอร์ เซ็นต์ ค่าฐานนิ ยม (Median) เท่ากับ 0.69 เปอร์ เซ็นต์ ค่าสู งสุ ด
(Maximum) เท่ากับ 2.58 เปอร์เซ็นต์ ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) เท่ากับ -0.50 เปอร์ เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เท่ากับ 0.57 เปอร์เซ็นต์
วิเคราะห์ ค่ า ความสั ม พันธ์ ระหว่ า งตัวแปรอิสระ พบว่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพัน ธ์ข องตัว แปรอิ ส ระใน
แบบจําลองของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีค่าอยู่นอก
ช่วง ค่าสหสัมพันธ์ต้ งั แต่ +0.8 ถึง +1 หรื อ ตั้งแต่ -0.8 ถึง -1 แสดงว่า ไม่เกิดปั ญหา Multicollinearity สามารถสร้าง
เป็ นสมการได้ ดังนี้
สมการที่ 1
MTI = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1ISUR + 𝛽𝛽2PII + 𝛽𝛽3CPI + 𝛽𝛽4IE +𝛽𝛽5NEER + 𝛽𝛽6H + 𝜀𝜀
MTI = 0.714250 -0.076133ISUR -0.168076PII -0.450852CPI -1.357801IE +0.231725NEER **
-1.115853H + 𝜀𝜀
(0.6204)
(0.6786) (0.8245)
(0.2975)
(0.7009)
(0.4428)
Adjusted R-Squared
เท่ากับ -0.032387 = -3.24%
Prob (F-Statistic) เท่ากับ
0.868053
ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมือ งไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) อย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 0.95 คือ ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ค่ า Adjusted R-Squared เท่ากับ -0.032387 หมายความว่า สมการถดถอยพหุ คูณนี้ สามารถใช้อ ธิ บาย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ร้อยละ -3.24
หมายเหตุ : ค่า Statistic ตัวเลขในวงเล็บ เป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์ตัวแปร
เครื่ องหมาย ** แสดงถึง นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.95
จากสมการที่ 1 ยังไม่ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของความคลาดเคลื่อน จึงยังไม่สามารถนําไปอธิ บาย
สมการถดถอยได้
การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องความคลาดเคลือ่ นก่อนนําไปใช้
ด้วยค่า Prob. F ระดับความเชื่อมัน่ 0.95 โดยตรวจสอบปัญหา ดังนี้
1. ความแปรปรวนไม่คงที่ของความคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) พบว่ามีค่า Prob. F เท่ากับ 0.9378 ซึ่ ง
มีค่ามากกว่า 0.05 จะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรื อกล่าวในอีกนัยหนึ่ งคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงที่ (ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity)
2. การตรวจสอบปั ญหาความสัมพันธ์กนั เองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) พบว่ามีค่า Prob. F
เท่ากับ 0.2033 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 จะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรื อกล่าวในอีกนัยหนึ่ งคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) ความคลาดเคลื่อนไม่มีสัมพันธ์กนั เอง (ไม่มีปัญหา Autocorrelation)
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา จากการวิเคราะห์ปัจจัยและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดังข้างต้นนั้น พิจารณาแล้วเห็ นว่า ดัชนี ค่าเงินบาท (NEER) มีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 0.95
ในทิศทางเดียวกันเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ ว นราคาหลัก ทรัพย์ห มวดประกันภัย (ISUR), ดัชนี ผูบ้ ริ โภค
ภายในประเทศ (CPI) ดัชนี ก ารลงทุนภาคเอกชน (PII) ปริ มาณการให้สินเชื่ อภาคอสังหาริ มทรัพย์ (H) ดัชนี ราคา
สิ นค้าเข้า-ออกเปรี ยบเทียบ (IE) ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
อภิปรายผล
ตัวแปรอิสระที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จากผลการการวิเคราะห์ พบว่า
1. ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใน
เชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจากบริ ษทั มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยเกี่ยวกับการส่ งออก นําเข้าสิ นค้า
และการขนส่ ง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ กล่าวได้ว่าหากค่าเงินบาทแข็งขึ้ น จะทําให้
ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นตาม ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทอ่อนลงราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ก็จะ
อ่อนตาม ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนันทรัต รักอริ ยะธรรม (2554) ที่พบว่าดัชนี ค่าเงินบาทมีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สําคัญ ในเชิงบวกกับกลุ่มธุรกิจการเงิน
ตัว แปรอิ ส ระที่ไม่มีผลกระทบต่อ ราคาหลัก ทรัพย์ บริ ษ ัท เมือ งไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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1. ดัชนี ราคาหลักทรั พย์หมวดประกันภัย (ISUR) ไม่มีผลกระทบต่อ ราคาหลัก ทรัพย์ บริ ษ ัท เมือ งไทย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) แม้ว่าแนวคิดพื้นฐานที่ว่าหากทําการวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจจะสามารถกําหนด
ประเภทสิ นทรัพย์ที่จะลงทุนได้ ทําให้ผลู้ งทุนคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะทางการเงินของประเทศไปในทิศทางใด หากมี
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ควรเลื อ กลงทุน ในสิ น ทรั พ ย์ไหน ส่ ง ผลต่ อ การซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ใ นประเทศ
แต่ เนื่ องจากหลัก ทรั พย์ในหมวดประกันภัย มีมูลค่ าซื้ อขายของหลักทรัพย์ในสัดส่ วนที่น้อ ยกว่ามูล ค่าการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอยูม่ าก จึงทําให้ราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัย ไม่ส่งผกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2. ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (PII) ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด
(มหาชน) แม้ใ นภาพรวมเศรษฐกิ จ หากภาคเอกชนมีก ารลงทุน เพิ่ ม ขึ้ น จะส่ ง ผลให้ มี ก ารผลิ ต สิ น ทรั พ ย์ เช่ น
บ้าน คอนโดมิเนี ยม รถยนต์ เพิ่มขึ้น เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้มีการทําประกันภัยเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ไม่มากพอที่จะส่ งผลให้
เกิดผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ พิภพ สุ ธีจินดารัตน์ (2553) ที่พบว่าดัชนีการลงทุนภาคเอกชน มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั กรุ งเทพ
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) แต่ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยเป็ นไปในทิศทางตรงข้าม
3. ดัชนีผบู้ ริ โภคภายในประเทศ (CPI) ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด
(มหาชน) แม้ในภาพรวมเศรษฐกิจ ดัชนีผบู้ ริ โภคภายในประเทศ เป็ นดัชนีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาของสิ นค้าและ
บริ การในแต่ละงวด ซึ่งสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือวัดภาวะเงินเฟ้ อได้อีกวิธีหนึ่ งโดยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกล่าวไว้ว่าอัตรา
เงินเฟ้ อจะมีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้าม ดัชนี ผบู้ ริ โภคมีผลทําให้มีการทําประกันเพิ่มมาก
ขึ้น แต่เนื่องจากอัตราเงินเฟ้ อเป็ นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลควบคุมรวมทั้งมีการคาดการณ์กรอบของอัตราเงินเฟ้ อที่
ควรจะเป็ นไว้ล่วงหน้า ดังนั้น อัตราเงินเฟ้ อจึงไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้จึงทําให้การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผบู้ ริ โภค
ภายในประเทศ ไม่มีนยั สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่ ง
ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ วพิชญ์ บันลือฤทธิ์ (2554) พบว่า ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคภายในประเทศ มีผลกระทบ
ต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศในทิศทางตรงกันข้าม
4. ดัชนีราคาสิ นค้าเข้า-ออกเปรี ยบเทียบ (IE) ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย
จํากัด (มหาชน) ถึงแม้ว่าบริ ษทั ประกันภัย จะมีผลิตภัณฑ์การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง ที่เป็ นผลมาจากการนําเข้า
และส่ งออก อีกทั้งมีปริ มาณการค้าชายแดนจากการเปิ ดประชาคมอาเซี ยน แต่สัดส่ วนของรายได้จากการประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ งนั้น ค่อนข้างน้อย จึงทําให้ไม่มีนยั สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของปวีณา โล่รักษา (2553) ที่พบว่าอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่ งออกและ
นําเข้าไม่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
5. ปริ มาณการให้สินเชื่อ ภาคอสังหาริ มทรัพย์ (H) ไม่มีผลกระทบต่อ ราคาหลักทรั พย์ บริ ษ ัท เมืองไทย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) อาจเนื่ อ งจากบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนรายได้จ ากเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดมากกว่าเบี้ยประกัน
อัคคีภยั จากการให้สินเชื่อภาคอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งรายได้จากเบี้ยประกันเบ็ดเตล็ดมีอิทธิ พลต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ มากกว่ารายได้จากเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ดังนั้น ปริ มาณการให้สินเชื่อภาคอสังหาริ มทรัพย์ จึงส่ งผลไม่มาก
นัก ทําให้ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของปวีณา โล่รักษา
(2553) ที่พบว่าอัตราการขยายตัวของปริ มาณสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ไม่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริ ษทั กรุ งเทพ
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้
ก่อนการตัดสิ นใจที่จะลงทุนในหลักทรัพย์น้ นั นักลงทุนสามารถศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ที่จ ะลงทุ น เพื่อ ช่ ว ยในการตัดสิ นใจในการลงทุ น ครั้ งนี้ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ราคาหลัก ทรั พย์ข องบริ ษ ัท เมือ งไทย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) คื อ ดัชนี ค่ าเงิ นบาท ที่ส่ งผลกระทบอย่า งมีนัยสํา คัญ ต่ อ ราคาหลัก ทรั พย์ข องบริ ษ ัท
เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) หมายความว่านักลงทุนควรวิเคราะห์ปัจจัยนี้เป็ นหลักในการเลือกลงทุน ถึงแม้ว่า
ปัจจัยอื่นที่นาํ มาวิเคราะห์ในครั้งนี้อาจไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรมองข้ามในทุกๆ ปั จจัย
คาดว่าอาจส่ งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ไม่ว่าจะมากหรื อน้อย ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ที่สามารถกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ได้ ไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยทางด้านอุตสาหกรรม ปั จจัยทางด้านการเมือง ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆ
รวมถึงต้องคํานึงถึงความเสี่ ยงที่สามารถเกิดขึ้นในทุกๆ ปัจจัย ที่จะส่ งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ได้ เพื่อประโยชน์
ในการลงทุนครั้งต่อไป
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มปัจจัยอื่นเข้าไปศึกษาด้วย เนื่องจากปัจจัยที่นาํ มาศึกษาในครั้งนี้อาจยังไม่เพียงพอ
ที่สามารถช่วยในการตัดสิ นใจในการลงทุนได้ ควรใช้ปัจจัยเพิ่มเติม อย่างเช่น ปั จจัยภายในอย่างผลประกอบการของ
บริ ษทั และปัจจัยภายนอกอย่างปัจจัยทางด้านการเมือง รวมถึงต้องคํานึงถึงความเสี่ ยงในทุกปัจจัยเป็ นสําคัญ เนื่ องจาก
ในทุกๆ ปัจจัยมีความเสี่ ยงแฝงอยู่ไม่มากก็น้อย ความเสี่ ยงเหล่านั้นอาจส่ งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ท้ งั ทางตรง
และทางอ้อ ม ทั้งนี้ ความเสี่ ยงสามารถเกิ ดขึ้ น ได้ในทุก สถานการณ์ ดังนั้น หากใช้ปัจ จัยเพิ่ มขึ้ นทั้ง ปั จ จัย ภายใน
ภายนอก และคํานึงถึงความเสี่ ยงในทุกๆ ปัจจัย จะช่วยในการวิเคราะห์ของนักลงทุนเพื่อตัดสิ นใจเลือกลงทุนในราคา
หลักทรัพย์ในครั้งต่อไปได้อย่างถูกต้อง
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