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-------------------------------บทคัดย่ อ

การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด( มหาชน )โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึก ษาถึ งปั จ จัยทางเศรษฐกิ จ ที่มีผลกระทบต่ อ ราคาหุ ้นบริ ษ ัท ปูนซี เ มนต์ไทย จํากัด (มหาชน)โดยปั จ จัยที่ใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วย 6 ปั จจัย ได้แก่ อัตราผลตอบแทนของหุ ้นสามัญ (COMMON SHARE) อัตราผลตอบแทน
ของตลาดหลักทรัพย์ (STOCK MARKET) ราคาตอบแทนของราคานํ้ามันในตลาดโลก ( ENERG) อัตราผลตอบแทน
ของทองคํา (GOLD) อัตราดอกเบี้ย (INT) อัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นบาทต่ อสหรั ฐ (THB/USD) ซึ่ งมีร ะยะเวลาที่ใ ช้ใ น
การศึกษาตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวน 60 เดือน และใช้วิธีการสร้างสมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยวิธี กําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) เป็ นเครื่ องมือใน
การศึกษา ซึ่งเป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซี เมนต์
ไทย จํากัด(มหาชน) และศึกษาความสัมพันธ์ที่มีผลกระทบและทิศทางความสัมพันธ์ โดยนําข้อมูลที่รวบรวมมาได้มา
ทําการประมาณค่ าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรต้นและตัว แปรตามแต่ล ะตัว แล้ว จึ งนําผลที่ได้มาสรุ ปและอธิ บายถึ ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีต่อผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) อัตราดอกเบี้ย
(INT) ราคาทองคํา (GOLD) อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ (STOCK MARKET) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
สหรั ฐ (THB/USD) มีค วามสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลกระทบต่ อ ราคาหุ ้น บริ ษ ัท ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน) อัตราผลตอบแทนของหุ ้นสามัญ (COMMON SHARE) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลกระทบต่อ
ราคาหุ ้น บริ ษ ัท ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และราคาตอบแทนของราคานํ้ามันในตลาดโลก (ENERG)ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ผลกระทบต่ อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 0.05
ระดับความเชื่อมัน่ 95%
คําสําคัญ: ราคาหุ ้นบริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทยจํากัด (มหาชน), ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, สมการถดถอยเชิงซ้อน,
อัตราผลตอบแทนของหุ ้นสามัญ, อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์

ABSTRACT

A study of the factors affecting the price of Thai Cement Public Company Limited, the purpose of this
study was to study economic factors affecting on the stock price. The factors used were 6 factors: common share,
stock market, energy revenue, gold Price (GOLD), Interest Rate (INT) and THB / USD Exchange Rate. The
duration of study had been from January 1, 2013 to December 31, 2016 for 60 months The instrument used was
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multiple regression by ordinary least squares (OLS), this was a test of relationship of variable affecting factors
affecting on the stock price of Thai Cement Public Company Limited and studied the relationship with the effect
and direction of the relationship by comparing the data collected, the coefficients of the variables and their
respective variables were estimated to summarize and explain the relationship between the variables and the factors
affecting the stock price of Thai Cement Public Company Limited.
The study indicated that factors affecting on the stock price of Thai Cement Public Company Limited,
gold Price (GOLD), Interest Rate (INT), stock market and THB / USD Exchange Rate had the opposite direction of
relationship with the impact on the share price of Thai Cement Public Company Limited. Common share was in the
same direction as the impact on the price of Thai Cement Public Company Limited and the price of oil in the world
market (ENERG). was not significantly correlated with the impact on Thai Cement Public Company Limited stock
price at 0.05 level of confidence, 95%
Keywords: The stock price of Thai Cement Public Company Limited, Economic factors, Multiple Regression,
Common share, Stock market
1. บทนํา

ตลาดทุนถื อ เป็ นแหล่งระดมเงิ นทุนระยะยาวให้ก ับภาครั ฐ และภาคธุ รกิ จ โดยผ่านการออกหลัก ทรั พย์
ทางการเงิน เช่น หุ ้นสามัญ หุ ้นกู้ หุ ้นบุริมสิ ทธิ์ ฯลฯ โครงสร้างตลาดทุนสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ตลาด คือ ตลาดแรก
และตลาดรอง ตลาดแรกเป็ นแหล่งกลางสําหรับรัฐบาล หรื อธุ รกิจเอกชนที่ตอ้ งการระดมเงินทุน โดยนําหลักทรัพย์
ออกใหม่เสนอขายให้กบั ผูต้ อ้ งการลงทุน (Initial Public Offerings—IPO) ส่ วนตลาดรองหรื อตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์
เป็ นแหล่งกลางสําหรับการซื้ อขายแลกเปลี่ยนมือความเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ได้ผ่านการจองซื้ อในตลาดแรกแล้ว
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยถือเป็ นตลาดรองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่ งทําหน้าที่เป็ นศูนย์กลางการซื้ อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เสนอขายในตลาดทุน ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถระดมทุนเพื่อขยายกิจการสร้างผลผลิต และ
นําความเจริ ญก้าวหน้ามาสู่ ประเทศ การลงทุนภายในประเทศและการลงทุนในต่างประเทศผูล้ งทุนจึงต้องบริ หาร
เงินทุนของตนให้เกิดประสิ ทธิภาพในการลงทุนการระดมทุนโดยการออกหุ ้นสามัญใหม่เป็ นการระดมทุน ที่มีตน้ ทุน
จากการระดมทุนค่อนข้างตํ่า ทําให้ธุรกิจไม่ตอ้ งเผชิญความเสี่ ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย เนื่ องจากรายจ่ายในการระดม
ทุนจะอยูใ่ นรู ปของเงินปันผล นอกจากนี้ ในการออกหุ ้นทุนเพื่อจําหน่ ายแก่ประชาชน ยังทําให้บริ ษทั ได้รับเงินก้อน
ใหญ่ในรู ปของส่ วนลํ้ามูลค่าหุ ้น โดยในปัจจุบนั สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง
ตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ และนอกจากนี้ จาํ นวนบริ ษทั จดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น โดยมีการเสนอขายหุ ้นครั้ง
แรกให้กลับประชาชนของบริ ษทั ที่มีคุณภาพ ทําให้ตลาดหลักทรัพย์ฯมีสินค้าที่หลากหลาย และเป็ นทางเลือกให้แก่นัก
ลงทุนมากขึ้น(ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย,2548)
ดังนั้น บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) มีการซื้ อขายหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยมีมูลค่าถือหุ ้นที่ตรา
ไว้คือ หุ ้นสามัญเพราะฉะนั้นการลงทุนและปัจจัยมีผลกระทบต่อราคาหุ ้นของบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
มักจะเกิดผลกระทบจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และ ปั จจัยภายนอกและความเสี่ ยง ต่างๆ ของธุ รกิจ ซึ่ งถือได้ว่ามีความ
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เสี่ ยงต่อ ผูล้ งทุน อย่างไรก่ อตามราคาหุ ้นของบริ ษ ทั ปูนซี เ มนต์ไทย จํากัด (มหาชน)นั้น มีการปรับตัวขึ้นลงอย่าง
ต่อเนื่องในทุกไตรมาส จนถึงปัจจุบนั ในขณะที่ดชั นีราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (STOCK MARKET)
ปรับตัวสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปั จจุบนั เพื่อการตัดสิ นในการลดความเสี่ ยงจากการลงทุน ผู้
ลงทุนจึงต้องรู้จกั รทําความเข้าใจเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อ
สามารถนํามาใช้ในการคาดคะเนทิศทางแนวโน้มของวัดผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้ งทุนได้ เข้าใจถึงปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อราคาหุ ้นของบริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จึงเป็ นเรื่ องที่สมควรศึกษาทั้งเพื่อประโยชน์ในการ
กําหนดการลงทุนในบริ ษทั และเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาบริ ษทั ต่อไปในอนาคต (www.scg.co.th)

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้นบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย
อัตราผลตอบแทนของหุ ้นสามัญ (COMMON SHARE) อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ (STOCK MARKET)
ราคาตอบแทนของราคานํ้ามันในตลาดโลก( ENERG) อัตราผลตอบแทนของทองคํา (GOLD) อัตราดอกเบี้ย (INT)
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อสหรัฐ (THB/USD) โดยกลุ่ มตัวอย่างเป็ นข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวน 60 เดือนที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ ้น ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กี่ยวข้ อง
ทฤษฎีการวิเคราะห์ ปัจจัยพืน้ ฐาน (https://salamanderr.wordpress.com)
การประเมินมูลค่าทีแ่ ท้จริงของหุ้น โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นในการตัดสิ นใจลงทุนอย่างมีเหตุผล
ของนัก ลงทุ น และเป็ นการหามูล ค่ าที่ แท้จ ริ งของหุ ้น (intensive value) ซึ่ งถู ก กําหนดจากปั จ จัยทางเศรษฐกิ จ
ประกอบด้วย
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic analysis) เป็ นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่ งจะต้องทํา
ก่อนเพื่อให้ทราบถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและจะมีแนว โน้มเป็ นอย่างไรในอนาคต
1.1.ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) เนื่องจากระยะนี้เศรษฐกิจโดยรวมอยูใ่ นภาวะถดถอยจะเกิดภาวะเงิน
ฝื ดและตึงตัว (Deflation and tight money) ให้กาํ ไรของธุรกิจต่างๆมีแนวโน้มลดลง การลงทุนในหุ ้นให้ผลตอบแทน
ไม่ดีเท่ากับลงทุนในพันธบัตร ผูถ้ ือพันธบัตรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กาํ หนดไว้ในพันธนบัตร ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย
ลดลงทําให้ราคาพันธบัตรสูงขึ้น
1.2.ภาวะเศรษฐกิจฟื้ นตัว (Recovery) ระยะเศรษฐกิจช่วงนี้เริ่ มฟื้ นตัวภาวะเงินคลายตัว และดอกเบี้ยมีอตั รา
ลดลงไปแล้วจากภาวะถดถอย ทําให้ตน้ ทุนด้านการเงินตํ่าลง ส่ งผลให้ธุรกิจมีอตั ราการเจริ ญเติบโตสู งขึ้นการลงทุน
ในช่วงระยะเวลานี้นกั ลงทุนจะโยกย้ายเงินจากตลาดพันธบัตรไปสู่ตลาดหุ ้น
1.3.ภาวะเศรษฐกิจรุ่ งเรื อง (Prosperity) ช่วงนี้เศรษฐกิจมีอตั ราการขยายตัวที่สูงมาก ทําให้แรงกดดันเงินเฟ้ อ
สูงขึ้นในช่วงนี้ธนาคารกลางประเทศต่างเริ่ มแทรกแซงตลาดทําให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นซึ่งไม่เป็ นผลดีต่อตลาดหุ ้นและตลาด
พันธบัตรสิ นทรัพย์ที่ได้รับการตอบแทนสูงจะเป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์ รวมไปถึงทองคําด้วย เพราะสิ้ นค้าเหล่านี้ ปรับตัว
สูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้ อนักลงทุนจึงโยกออกจากตลาดหุ ้นและตลาดพันธบัตรนําเงินไปลงทุนในสิ นค้าโภคพันธ์
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1.4.ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันพร้อมกับภาวะเงินเฟ้ อ (Stagflation)ในช่วงเศรษฐกิจโดยรวมมีอตั ราขยายตัวสู ง
ธุรกิจต่างๆธุรกิจต่างๆจะเริ่ มกูเ้ งินลงทุนสูงขึ้นแต่เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นต้นทุนทางการเงินของธุ รกิจจะปรับตัว
ขึ้นในช่วงนี้ผลกําไรบริ ษทั ต่างลดลงในช่วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็ นขาขึ้นนักลงทุนจะนําเงินมาฝากธนาคาร
ทฤษฎีความเสี่ ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ (ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์, 2548, ศูนย์ส่งเสริ มการ
พัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย)
ความเสี่ ยง (Risk) หรื อ ความไม่แน่ นอน (uncertainty) ที่ผลตอบแทนที่ได้รับจริ ง (Actual Return) อัน
เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ความเสี่ ยงจําแนกได้ 2 ประเภท คือ
1. ความเสี่ ยงที่เป็ นระบบ (Systematic Risk)
คื อ การเปลี่ ย นแปลงของผลตอบ แทนจากการลงทุ น ในหลัก ทรั พย์ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดล้อมภายนอกของธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้และมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ใน
ตลาดทั้งหมด ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําให้ราคาหลักทรัพย์โดยทัว่ ไป เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
2. ความเสี่ ย งที่ ไม่ เ ป็ นระบบ (Unsystematic Risk) เป็ นความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น เฉพาะกิ จ การหนึ่ ง หรื อ
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ ง ซึ่ งเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ ี แล้วจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของธุ รกิจนั้น ไม่มี
ผลกระทบต่อ ราคาหลักทรัพย์อื่ นในตลาดความเสี่ ยงที่ถูกจัดอยู่ในความเสี่ ยงที่ไม่เป็ นระบบ ได้แก่ ความเสี่ ยงทาง
ธุรกิจ (Business Risk) โดยประกอบด้วยความเสี่ ยงต่างๆดังนี้
2.1 ความเสี่ ยงทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึง โอกาสที่ผลู้ งทุนจะเสี ยรายได้และเงินลงทุน หาก
บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ไม่มีเงินชําระหนี้อาจทําให้บริ ษทั ถึงกับล้มละลาย
2.2 ความเสี่ ยงทางการบริ หาร (Management Risk) เป็ นความเสี่ ยงอันเกิดจากการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
เช่น ความผิดพลาดของผูบ้ ริ หาร และการธุรกิจของผูบ้ ริ หาร
2.3 ความเสี่ ยงทางอุตสาหกรรม (Industry Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากแรงผลักดันบางอย่าง ที่ทาํ ให้
ผลตอบแทนของธุรกิจทุกแห่ งในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรื อบางอุตสาหกรรมถูกกระทบกระเทือน
4 6

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
มัณฑนา สิ นนะ (2548) ศึกษาเรื่ อ ง ปั จจัยที่มีผลต่อ ดัชนี ราคาหลัก ทรัพย์ในประเทศไทย ปี 2546 ปั จจัยที่
นํามาศึกษา ได้แก่ ดัชนี ราคาหลักทรัพย์ในประเทศไทย ปี 2546 และดัชนี ราคาหลักทรัพย์หลายรายกลุ่ มที่สําคัญ 5
กลุ่ ม ซึ่ งประกอบด้ว ย กลุ่ ม ธนาคารพาณิ ช ย์ กลุ่ ม เงิ น ทุ น และหลัก ทรั พ ย์ กลุ่ มสื่ อ สาร กลุ่ ม พลัง งานและกลุ่ ม
อสังหาริ มทรัพย์ โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ แบบอนุกลมรายสัปดาห์ในปี พ.ศ.2546 การศึกษาทําการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
ด้วยสมการถดถอยพหุ คูณ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี ราคาหลักทรัพย์กบั ปั จจัยต่างๆปั จจัยที่มีผลกระทบต่อ
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ไทย ปี ( 2546) อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 คือ อัตราดอกเบี้ยให้กยู้ ืมเงินขั้นตํ่าของ
ธนาคารพาณิ ชย์ และดัชนี ฮง่ั เส็ ง ปั จจัยที่มีผลต่อดัชนี ราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ คือ อุตสาหกรรมดาวน์
โจนส์ และดัชนีฮง่ั เส็ง ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ คือ ดัชนีนิเคอิและดัชนีฮง่ั เส็ ง ปั จจัย
ที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่ อสาร คือ อัตราดอกเบี้ยให้กยู้ มื ขั้นตํ่าของธนาคารพาณิชย์และมูลค่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์จากต่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน คือ อัตราดอกเบี้ยให้กยู้ ืมเงินขั้นตํ่าของ
ธนาคารพาณิชย์ ดัชนีอุสาหกรรมดาวน์โจนส์และดัชนีฮง่ั เส็ง และปัจจัยที่มีผลต่อดัชนี
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ประพัทธ์ รัตนวิบูลย์สม (2546) ศึกษาปั จจัยที่มีอีทธิ พลต่อดัชนี หุ้นในกลุ่มก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีของหุ ้น ในกลุ่ม
ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย ในการศึกษานี้ ใช้ขอ้ มูลเป็ นรายเดือนตั้งแต่ มกราคม
พ.ศ. 2541 ถึ ง ธันวาคม พ.ศ. 2545 ตัวแปรที่นาํ มาศึกษาได้แก่อ ัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบี้ย ปริ มาณการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน สิ นเชื่อของสถาบันการเงิน และ ตัวแปร
หุ่ น 2 ตัว คือ การปล่อยสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยของบําเหน็จ บํานาญ ข้าราชการ และ มาตรการทางด้านภาษีอากรในการ
ฟื้ นฟูธุ รกิ จ อสั งหาริ มทรั พ ย์ จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ ในระยะยาวและการปรั บตัว ในระยะสั้น พบว่ า
แบบจําลองของดัชนีหุ้นในกลุ่มก่อสร้างและวัสดุ ก่อสร้างที่ไม่มีตวั แปรหุ่ น จะให้ผลทางสถิติ และการพยากรณ์การ
เคลื่อนไหวขึ้นลงของหุ ้นใน กลุ่มนี้ได้ดีกว่าแบบจําลองของ ดัชนีหุ้นในกลุ่มก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างที่มีตวั แปรหุ่ น
อยูใ่ น แบบจําลองด้วย นัน่ คือ แบบจําลองของดัชนี หุ้นในกลุ่มก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างมีดุลยภาพใน ระยะยาวและ
การปรับตัวในระยะสั้นกับปริ มาณการซื้ อขายหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ต่อ ดอลล่าร์ สหรัฐ และสิ นเชื่อ
ของสถาบันการเงิน อย่างมีนัยสําคัญและสามารถคาดการณ์การ เคลื่อนไหวขึ้นลงของหุ ้นในกลุ่มก่อสร้างและวัสดุ
ก่อสร้างได้ดี
อัญรัตน์ เศวตประสาธน์ และ กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียติ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนี ราคา
หลัก ทรั พย์ก ลุ่ ม พลังงานในตลาดหลัก ทรั พย์แ ห่ งประเทศไทยปั จ จัยที่นํามาศึก ษาได้แก่ ผ ลกระทบต่ อ ดัช นี ราคา
หลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
รายเดือนตั้งแต่ระหว่างเดือน สิ งหาคม 2550 ถึง กรกฎาคม 2555 โดยนําข้อมูลมาคํานวณสถิติในรู ปสมการถดถอยเชิง
เส้น (Multiple Regressions) โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยปั จจัยที่ทาํ การศึกษาได้แก่ ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) อัตราเงินเฟ้ อ(INF)
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดัชนีราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) ดัชนีราคา
นํ้ามันดิบในตลาดโลก (NYMEX) ราคาทองคํา (GOLD) ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั สูงมากพบว่าราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในทิศทางเดียวดันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
และดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) ที่ส่ งผลกระทบต่ อดัชนี ราคาหลัก ทรัพย์ก ลุ่มพลังงานในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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กรอบแนวคิด
ตัวอิสระ

ตัวแปรตาม

1.ผลตอบแทนของหุ ้ น สามัญ (COMMON
SHARE)
2.อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ (STOCK
MARKET)
3.ราคาตอบแทนของราคานํ้ามันในตลาดโลก
( ENERG)
4. อัตราผลตอบแทนของทองคํา (GOLD)
5.อัตราดอกเบี้ย (INT)
6.อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อสหรัฐ (THB/USD)

ราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
(SCG)

3. การดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) โดยใช้ขอ้ มูลที่ใช้เป็ น
ข้อมูลทุติยภูมิ มีระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม 2556 ถึงเดือน ธันวาคม 2560 จํานวน 60 เดือน จาก
แหล่งต่างๆ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนของหุ ้นสามัญ (COMMON SHARE) อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
(STOCK MARKET) ราคาตอบแทนของราคานํ้ามันในตลาดโลก( ENERG) อัตราผลตอบแทนของทองคํา (GOLD)
อัตราดอกเบี้ย (INT) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อสหรัฐ (THB/USD)
วิเคราะห์ ข ้อมูลตัวแปรโดยพิจารณาจากสถิ ติเชิ งปริ มาณ ศึกษาความสัมพันธ์โดยใช้สมการถดถอยเชิ งซ้อน
(Multiple Regression) ซึ่งเป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย
จํากัด( มหาชน )และศึกษาถึงความสัมพันธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพันธ์ โดยนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาทําการ
ประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรแต่ละตัว แล้วจึงนําผลที่ได้มาสรุ ปและอภิปรายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับ
ผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด( มหาชน ) โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1.การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary test หรื อ Unit root test)
2.วิเ คราะห์ ค่ าสถิ ติเ บื้องต้นเพื่อ ดูค่ าสู งสุ ด (Maximum) ค่ าตํ่าสุ ด (Minimum) ค่ าเฉลี่ ย( Mean)และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : SD)ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
3.ตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปร (Multicollinearity) โดยการสร้างเมตริ กสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร
4.สร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ดังสมการต่อไปนี้
SCG = a +b 1 COMMON SHARE+ b 2 STOCK MARKET + b 3 ENERG + b 4 GOLD + b 5 INT + b 6
THB/USD
โดยที่
SCG =
ราคาหุ ้นบริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
a
=
ค่าคงที่
b
=
ค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรอิสระ
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COMMON SHARE = อัตราผลตอบแทนของหุ ้นสามัญ
STOCK MARKET = อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
ENERG = ราคาตอบแทนของราคานํ้ามันในตลาดโลก
GOLD = ราคาทองคํา
INT = อัตราดอกเบี้ย
THB/USD = อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อสหรัฐ
5.ตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ความคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity)
6.ตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์กนั เองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation)
7.ทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิ ทธ์ในการสมการถดถอย
4. ผลการวิจัย
การทดสอบความนิ่งของข้ อมูล (Stationary test หรื อ Unit root test) ด้วยวิธี Augmented Dickey-Fuller
พบว่า อัตราผลตอบแทนของทองคํา (GOLD) เป็ นข้อ มูล ที่น่ิ ง (Stationary) ผลตอบแทนของหุ ้นสามัญ (COMMON
SHARE), อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ (STOCK MARKET), ราคาตอบแทนของราคานํ้ามันในตลาดโลก
(ENERG) อัตราดอกเบี้ย (INT) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อสหรัฐ (THB/USD) เป็ นข้อมูลที่ไม่น่ิง(Non-Stationary)

ตารางที่ 1 การทดสอบความนิ่งของข้ อมูล (Stationary test หรือ Unit root test)

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.

SCG

GOLD

4.81368
4.80000
4.96000
4.76000
0.05251

29450.00
20200.00
19180.00
18450.00
39340.55

COMMON_
SHARE
1.788947
1.800000
2.470000
1.050000
0.453577

ENERG

INT

40.89316
41.69000
46.38000
30.94000
4.743318

1.830526
1.960000
2.270000
1.250000
0.356300

STOCK_
MARKET
1348.374
1370.500
1578.700
1022.890
182.0149

THB_USD
33.41789
33.26000
35.83000
29.80000
1.843160

การวิเคราะห์ ค่าสถิตเิ บือ้ งต้น
จากการศึกษาพบว่าตัวแปร มีค่าสถิติ ดังนี้
ดัชนีราคาหุ ้น SCG มีค่าเฉลี่ย4.813684 ค่ามัธยฐาน4.800000 ค่าสูงสุ ด 4.96000 ค่าตํ่า 4.760000 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.052516
ดัชนีราคาทองคํา มีค่าเฉลี่ย 29450.00 ค่ามัธยฐาน 20200.00 ค่าสู งสุ ด 191800.00 ค่าตํ่าสุ ด 18450.00 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 39340.55
ดัชนี อตั ราผลตอบแทนของหุ ้นสามัญ มีค่าเฉลี่ ย 1.788947 ค่ามัธยฐาน 1.800000 ค่าสู งสุ ด2.470000 ค่าตํ่า
0.453577 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.453577
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ดัช นี ราคาตอบแทนของราคานํ้ามันในตลาดโลก มีค่ าเฉลี่ ย 40.89316 ค่ ามัธ ยฐาน 41.69000 ค่ า สู ง สุ ด
46.38000 ค่าตํ่าสุ ด 30.94000 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.743318
ดัชนี อัตราดอกเบี้ย มีค่าเฉลี่ย 1.830526 ค่ามัธ ยฐาน 1.960000 ค่ าสู งสุ ด 2.270000 ค่าตํ่าสุ ด 1.250000 ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.356300
ดัชนีอตั ราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ มีค่าเฉลี่ย 1348.374 ค่ามัธยฐาน 1370.500 ค่าสู งสุ ด 1578.700
ค่าตํ่าสุ ด 1022.890 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 182.0149
ดัชนี อ ัตราอัตราแลกเปลี่ ยนเงินบาทต่อสหรั ฐ มีค่าเฉลี่ย 33.41789 ค่ ามัธ ยฐาน 33.26000 ค่ าสู งสุ ด 35.
83000 ค่าตํ่าสุ ด 29.80000 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.843160
ตารางที่ 2 การตรวจสอบปัญหาความสั มพันธ์ เชิงเส้ นระหว่างตัวแปร (Multicollinearity)
COMMON_SHA
STOCK_MAR
Variable
SCG
ENERG
GOLD
INT
RE
KET
SCG
1.0000
0.4255
0.3573
-0.2503
0.1824
0.0280
COMMON
SHARE
0.4255
1.0000
-0.0024
-0.2288
-0.1276
0.5247
ENERG
0.3573
-0.0024
1.0000
-0.3715
0.1914
0.1148
GOLD
-0.2503
-0.2288
-0.3715
1.0000
0.1802
-0.4315
INT
0.1824
-0.1276
0.1914
0.1802
1.0000
-0.6740
STOCK_M
ARKET
0.0280
0.5247
0.1148
-0.4315
-0.6740
1.0000
THB_USD -0.0967
0.5233
-0.0907
-0.2729
-0.6414
0.7665

THB_USD
-0.0967
0.5233
-0.0907
-0.2729
-0.6414
0.7665
1.0000

จากการศึกษา พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ SCG และ COMMON_SHARE มีค่า 0.425586 ซึ่งมีค่าอยูใ่ นช่วง 0.80 ถึง +0.80 ดังนั้น สรุ ปได้ว่า ไม่เกิดปั ญหา
Multicollinearity

ตารางที่ 3 การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่ คงที่ความคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity)
Heteroskedasticity Test: White
R-squared

AdjustedR-squared

F-statistic

Durbin-Watson stat

Prob.

0.5901

0.4438

4.0322

1.2471

0.0178
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จากสมการถดถอยพบว่า ค่า Prob เท่ากับ 0.0178 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงสรุ ปได้ว่าความคลาดเคลื่อนมี
ความแปรปรวนไม่คงที่ (มีปัญหา Heteroskedasticity)
ตารางที่ 4 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์ กนั เองของความคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation)
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
R-squared
0.2962

AdjustedR -squared
-0.2667

F-statistic

Durbin-Watson stat

Prob.

0.5262

1.8234

0.1726

จากสมการถดถอยพบว่าค่า Prob เท่ากับ 0.1726 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงสรุ ปได้ว่าความคลาดเคลื่อนไม่มี
ความสัมพันธ์กนั เอง (ไม่มีปัญหา Autocorrelation )
จากการตรวจสอบสมการถดถอย พบว่ามีปัญหาความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ (มีปัญหา
Heteroskedasticity) ดังนั้นจึงปรับแก้ผลของสมการก่อนนําไปใช้โดยใช้แนวคิดที่ใช้แก้ปัญหา Heteroskedasticity
หรื อ Autocorrelationก็ตาม สามารถแสดงผลสมการถดถอย ได้ดงั นี้
SCG = -23.7061**+ ENERG-0.0251**+ GOLD7.6300**+ INT0.6179**+ STOCK_MARKET0.0013**+
THB_USD0.1116+ 𝜀𝜀
= (0.0013) (0.1549) (0.3579 ) (0.0476) (0.0047) (0.0040) (0.0088)
R-squared =0.4631
Adjusted R-squared = 0.1946
F-statistic = 1.7252
Durbin-Watson stat = 2.5664
ตารางที่ 5 แสดงการสรุปผลการศึกษา
Dependent Variable: SCG
Variable
Coefficient
C
5.075974
COMMON_SHARE
0.085020
ENERG
0.003807
INT
-0.033610
GOLD
-2.100007
STOCK_MARKET
-8.980005
THB_USD
-0.011409
R-squared =0.4631
Adjusted R-squared = 0.1946
F-statistic = 1.7252
Durbin-Watson stat = 2.5664
วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

Std. Error
0.371707
0.033480
0.002776
0.052338
3.360007
0.000126
0.010482
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t-Statistic
13.65583
2.539429
1.371457
-0.642168
-0.624696
-0.712955
-1.088450

Prob.
0.0000
0.0260
0.1953
0.5328
0.5439
0.4895
0.2978
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ปั จจัยที่มีต่อผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษ ัท ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) มี 5 ปั จจัย คือ อัตราดอกเบี้ย
(INT) ราคาทองคํา (GOLD) อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ (STOCK MARKET) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
ต่อสหรัฐ (THB/USD) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน) อัตราผลตอบแทนของหุ ้นสามัญ (COMMON SHARE) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลกระทบต่อ
ราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95%
5. การอภิปรายผล
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีต่อผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) สามารถอภิปรายผล
การศึกษา ได้ดงั นี้
ผลตอบแทนของหุ้นสามัญ (COMMON SHARE) อัตราผลตอบแทนของหุ ้นสามัญ (COMMON SHARE)
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด( มหาชน )อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับงานวิจยั มัณฑนา สิ นนะ (2548) ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ใน
ประเทศไทย ปี 2546 เนื่องจากดัชนี ราคาหลักทรัพย์หลายรายกลุ่มแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง
ดัชนีราคาหลักทรัพย์กบั ปัจจัยต่างๆปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ไทยดัชนีนิเคอิและดัชนี ฮงั่ เส็ ง ปั จจัยที่
มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่ อสาร คือ อัตราดอกเบี้ยให้กยู้ ืมขั้นตํ่าของธนาคารพาณิ ชย์และมูลค่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์จากต่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน คือ อัตราดอกเบี้ยให้กยู้ ืมเงินขั้นตํ่าของ
ธนาคารพาณิชย์ ดัชนีอุสาหกรรมดาวน์โจนส์และดัชนีฮง่ั เส็ง และปัจจัยที่มีผลต่อดัชนี
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ (STOCK MARKET) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 โดยปกตินอกจากดัชนี
ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แล้ว ตัวเลขที่นกั ลงทุนมักได้ยนิ คือปริ มาณการซื้ อขาย แต่จากผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มี
ต่อผลกระทบต่ อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซี เ มนต์ไทย จํากัด (มหาชน) มีค วามสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์อนั เนื่องมาจากช่วงเวลาที่ทาํ การศึกษาหุ ้นของบริ ษทั มีความผันผวน ซึ่ งจากหลาย
สาเหตุ อาทิปัจจัยเศรษฐกิจ หรื อการที่นกั ลงทุน ซื้ อหุ ้นลดน้อยลง จึงส่ งผลให้การซื้อขายปรับตัวลดลง งานวิจยั ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ คือ ณรงค์ จารขจรกุล (2541)
ราคาตอบแทนของราคานํา้ มันในตลาดโลก ( ENERG) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั
ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด( มหาชน )อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 อันเนื่องมาจากช่วงเวลาที่ทาํ การศึกษาราคาตอบแทน
ของราคานํ้ามันในตลาดโลกไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักจึงทําให้ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซี เมนต์
ไทย จํากัด( มหาชน )ผลการศึกษาที่ได้สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ อัญรัตน์ เศวตประสาธน์ และดร.กิตติพนั ธ์ คง
สวัสดิ์เกียติ (2555) ผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีปัจจัยที่ให้
เกิดแนวโน้มได้แก่ ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) อัตราเงินเฟ้ อ (INF) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ (EXR)
ดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) ดัชนี ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก (NYMEX) ราคาทองคํา
(GOLD) ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั สู งมากพบว่า
ราคาหลัก ทรั พย์กลุ่ มพลังงานในทิศทางเดี ยวดันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ และดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) ที่ส่ งผล
กระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน
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อัตรา ผลตอบแทนของทองคํา (GOLD) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลกระทบต่อราคาหุ ้น
บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05แต่ผลการศึกษาที่ได้กบั งานวิจยั มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)โดยปกตินอกจากนักลงทุนจะ
ชอบลงทุนในเครื อบริ ษทั ใหญ่ใหญ่แล้วตัวเลขที่นกั ลงทุนได้ยนิ ควบคู่กนั ไปคือ ปริ มาณอัตราผลตอบแทนของทองคํา
ซึ่งแสดงให้นกั ลงทุนทราบว่า การลงทุนมีภาวะที่ดีอย่างไร และเป็ นแนวโน้มที่นักลงทุนตัดสิ นใจในการซื้ อขายหรื อ
เลือกลงทุนในหุ ้นนั้นๆงานวิจยั ที่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ คือณรงค์ จารขจรกุล (2541)
อัตราดอกเบีย้ (INT) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย
จํากัด ( มหาชน )อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05เนื่ อ งจากอัตราดอกเบี้ย ถูกกําหนด จากดอกเบี้ยนโยบาย ที่ทาง
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เป็ นผูป้ ระกาศ ซึ่งทาง กนง. ได้มีการกําหนดนโยบายการเงินกับอัตราเงินเฟ้ อ
พื้นฐานเป็ นเป้ าหมายในการดําเนิ นนโยบาย และ กนง.การเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็ นวันต่อวัน เป็ นการชี้นาํ
เรื่ องอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นการแทรกแซงโดยไม่มีตน้ ทุน เพราะดอกเบี้ยและอัตรา แลกเปลี่ยนเป็ นเรื่ องเดียวกัน ไม่
สามารถอธิ บายความสัมพันธ์ต่อผลกระทบต่ อราคาหุ ้น บริ ษ ัท ปูนซี เ มนต์ไทย จํากัด (มหาชน)ได้งานวิจ ัยที่ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้งานวิจยั ของ มัณฑนา สิ นนะ (2548)
อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทต่อสหรัฐ (THB/USD) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลกระทบต่อราคา
หุ ้น บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด( มหาชน )อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ประพัทธ์ รัตนวิบลู ย์สม (2546) และ ณรงค์ จารขจรกุล (2541) เมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้นผลกระทบต่อต่อราคาหุ ้น
บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด( มหาชน )ก่อมีแนวโน้มตามไปด้วยการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้น ทําให้ นักลงทุนต่างชาติ
ต้องใช้เงินทุนเพิ่มมากขึ้นมองเห็นโอกาสในการทํากําไรน้อยลง
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การศึก ษาถึ งปั จ จัยที่มีผลกระทบต่ อ ราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซี เ มนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งนี้ เ ป็ นเพียง
การศึกษาภาพรวมที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ ้นบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจาก
ปั จ จัยสําคัญ ต่ างๆที่มีต่อ ราคาหุ ้น เพื่อ ให้ผูล้ งทุน สามารถใช้เ ป็ นเครื่ อ งมือ สําหรั บวิเ คราะห์ ราคาหุ ้น ของบริ ษ ัท
ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) แต่อย่างไรก่อตามปั จจัยที่นาํ มาศึกษายังไม่ครบคลุมในทุกๆด้าน ยังมีปัจจัยสําคัญ
ต่างๆอีกมากมายที่อาจส่ งผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่ งมีความสําคัญต่อราคาหุ ้น
เช่น
-ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจดี หุ ้นที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ดีจะมีราคาเพิ่มขึ้น เพราะในช่วงที่
เศรษฐกิจดี ประชาชนจะกล้าที่จะจับจ่ ายใช้สอยเพิ่มขึ้น จึงส่ งผลให้ยอดขายของบริ ษทั เพิ่มขึ้น เมื่อยอดขายเพิ่มขึ้ น
กําไรก็เพิ่มขึ้นตามมา และท้ายที่สุดเมื่อบริ ษทั มีกาํ ไรเพิ่มขึ้น บริ ษทั ก็จะสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนได้
มากขึ้นตามไปด้วย นอกจากเรื่ องของผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว หากนักลงทุนเชื่อว่า เศรษฐกิจจะดีจริ ง ยังมีส่วน
ให้นกั ลงทุนกล้าที่จะลงทุนซื้อหุ ้นมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมองว่าโอกาสที่บริ ษทั จะขาดทุนในช่วงนี้ มีน้อย ดังนั้น
ความเสี่ ยงจากการลงทุนก็นอ้ ยไปด้วย นักลงทุนจึงกล้าที่จะลงทุนเพิ่มขึ้น จึงเป็ นโอกาสให้ราคาหุ ้นมักปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในช่วงเวลานี้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี หุ ้นที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจไม่ดีจะมีราคาลดลง เนื่ องจาก
นักลงทุนจะมีความกังวลในผลประกอบการของบริ ษทั กล่าวคือช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี กําลังซื้ อของประชาชนลดลง
วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 1533

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ยอดขายของบริ ษทั จะลดลง กําไรของบริ ษทั จะลดลงหรื อขาดทุน และท้ายที่สุดนักลงทุนจะไม่ได้รับการจัดสรรกําไร
จากบริ ษทั เหตุการณ์ดงั กล่าวทําให้นกั ลงทุนรู้สึกถึงความเสี่ ยงจากการลงทุนจึงมีการขาย หุ ้นออกมา เมื่อมีการขายหุ ้น
ออกมาจํานวนมากก็จะทําให้ราคาหุ ้นปรับตัวลดลงในที่สุด
- ปัจจัยอุตสาหกรรม ถ้าอุตสาหกรรมใดอยู่ในช่วงขาขึ้น ราคาหุ ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นมักจะปรับตัว
เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าผลประกอบการของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมนั้นจะปรับ เพิ่มขึ้นตามภาวะ
อุตสาหกรรม ในทางตรงกันข้าม ถ้าอุ ตสาหกรรมใดอยู่ในช่ ว งขาลง ราคาหุ ้นที่อ ยู่ในอุ ตสาหกรรมนั้นก็จ ะมีก าร
ปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนกังวลถึงความเสี่ ยงจึงขายหุ ้นในอุตสาหกรรมดังกล่าวออกมา
- ปัจจัยที่ส่งผลประกอบการของบริษัทนั้นๆ เป็ น ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั นั้น
โดยตรง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทของธุรกิจ กลยุทธ์ของบริ ษทั และความสามารถของผูบ้ ริ หาร กล่าวคือ ในช่วงที่สภาวะ
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมไม่ดี หากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีความสามารถสูง ก็อาจจะทําให้ผลประกอบการของบริ ษทั
ลดลงไม่มาก และราคาหุ ้นก็จะปรับตัวลดลงไม่มาก
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้น บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ในครั้งต่อไปควรศึกษา
ปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ อาจมีการศึกษาที่ใช้ตวั แปรในหมวดธุ รกิจเดียวกัน และอาจเพิ่มชุดข้อ มูลให้มากขึ้ นเพื่อ
ให้ผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาค้นคว้าด้ว ยตนเองเรื่ อ ง ปั จ จัยที่มีผลกระทบต่ อ ราคาหุ ้นบริ ษ ัท ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
สําเร็ จ ได้ดว้ ยความกรุ ณา และความร่ ว มมือจากหลายๆ ท่าน ผูศ้ ึกษาขอ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่ วมใน
ความสําเร็ จครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่ท่านได้สละ
เวลาเป็ นอย่างมากในการให้คาํ ปรึ กษา ให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ และตรวจทานแก้ไขจนทําให้การศึกษาค้นคว้าฉบับนี้
เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการ และคณะอาจารย์ที่ ทุกท่าน อบรมสั่งสอน ผูซ้ ่ึ งกรุ ณาให้ความรู้
และแนะนําปรึ กษา
ขอขอบคุณ บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ที่ได้ให้ขอ้ มูล ที่เป็ นประโยชน์ในการศึก ษาค้นคว้าด้ว ย
ตนเองในครั้ งนี้ และขอขอบคุ ณพี่ ๆ เพื่ อ นนัก ศึก ษาปริ ญ ญาทุก ท่าน ที่ได้ใ ห้ก าํ ลังใจและความช่ ว ยเหลื อ ในการ
ทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดมา
คุณค่าและคุณประโยชน์อนั พึงจะมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้สาํ หรับผูท้ ี่จะพัฒนาหรื อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย
สภาวะสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีลกั ษณะใกล้เคียง ตลอดจนองค์กรที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ผูศ้ ึกษาขอ
มอบและอุทิศคุณงามความดีน้ ีแด่ผมู้ ีพระคุณทุกๆ ท่าน
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