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งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยในกลุมพลังงานใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอมูลที่ใชในการศึกษาคือ ขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา
( Secondary Time Series Data) ตั้งแตเดือน มกราคม 2550 ถึงเดือน ธันวาคม 2553 โดยใชสมการ
ถดถอยเชิงซอน (Multiple regression analysis) ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least
Sqaures-OLS) ในการหาปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยในกลุมพลังงาน
ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ บริษัท บานปู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติคือ อัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง มีคาสัมประสิทธิ์
เทากับ -0.265 , 6.947 , 0.664 , 0.632 ตามลําดับ
บริษัท ไออารพีซี ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ
ดัชนีราคา
ผูบริโภคภายในประเทศ และดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีคาสัมประสิทธิ์
เทากับ 0.731 , 0.653 ตามลําดับ สวน อัตราดอกเบี้ย มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.115 มีผลกระทบตอ
ราคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมีความสัมพันธไมตรงตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว
บริษัท ปตท. ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ดัชนีราคาผูบริโภค
ภายในประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดัชนีราคาหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยฮองกง และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตน มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ
1.151 , 0.606 , 0.936 , 0.119 ตามลําดับ สวน อัตราดอกเบี้ย มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.164 มี
ผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมีความสัมพันธไมตรงตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว
บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และมีความสัมพันธตรงตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว คือ ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.998
บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ คือ ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ และดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง มีคา
สัมประสิทธิ์ เทากับ 5.197 , 1.070 ตามลําดับ สวน อัตราดอกเบี้ย มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.072 มี
ผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมีความสัมพันธไมตรงตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว

บริษัท ไทยออยล ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ คือ ดัชนีราคา
ผูบริโภคภายในประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และดัชนีราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 2.747 , 0.844 , 0.946 , 0.047
ตามลําดับ สวน อัตราดอกเบี้ย มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.205 มีผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตมีความสัมพันธไมตรงตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว
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This research is to analyze the factors that will be effected to The price of Energy
stock at the Stock Exchange of Thailand. The factors for study are the secondary data time
series (Secondary Time Series Data) since January 2007 to December 2010 by using
Multiple regression analysis, Ordinary Least Sqaures-OLS to find the factors, affective the
price of the securities in the energy sector.
The analysis found that factors affecting the stock price of Banpu statistical
significance is. Interest rate Domestic consumer price index, Index Stock Exchange of
Thailand And stock price index in the Hong Kong Stock Exchange. Coefficient was -0.265,
6.947, 0.664, 0.632, respectively.
IRPC Public Company,the factors affecting prices. Statistical significance is the
domestic consumer price index. Stock price index and the Stock Exchange of Thailand
Coefficient was 0.731, 0.653, respectively, the interest rate. Coefficient is 0.115 per person
affected, statistically significant, but the relationship does not meet the assumptions set by
the researcher
PTT factors affecting the price, Statistical significance is the domestic consumer
price index, Index Stock Exchange of Thailand Stock Exchange, index in Hong Kong Gross
domestic product, and preliminary Coefficient was 1.151, 0.606, 0.936, 0.119, respectively,
the interest rate. Coefficient is 0.164 affected. Statistically significant, but the relationship
does not meet the assumptions set by the researcher.
PTT Aromatics and Refining Co.,the factors affecting prices, statistically significant
and direct relationship based on assumptions that the researcher set the stock price index
on the Stock Exchange of Thailand Coefficient was 0.998.
PTT Exploration and Production,the factors affecting prices. Statistical significance is
the domestic consumer price index, and stock price index in the Hong Kong Stock

Exchange. Coefficient is 5.197, 1.070 respectively, the interest rate coefficient is 0.072
affected, statistically significant, but the relationship does not meet the assumptions set by
the researcher.
Thai Oil the factors affecting the price, statistical significance is the domestic
consumer price index. Index Stock Exchange of Thailand And stock price index in the Hong
Kong Stock Exchange. Coefficient is 2.747, 0.844, 0.946, 0.047, respectively, the interest
rate, coefficient was 0.205 affected, statistically significant, but the relationship does not
meet the assumptions set by the researcher.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ตลาดหลักทรัพ ยแหง ประเทศไทยเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ที่สําคัญของ
ประเทศ เปนแหลงของการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน หรือเงินลงทุน ระหวางผูตองการใช และผูที่
ขาดแคลนเงินทุนเพื่อใหมีการใชทรัพยากรเงินทุนนี้อยางเกิดประโยชนสู งสุด หากในระบบเศรษฐกิจมี
ปริมาณเงินลงทุนเพียงพอตอความตองการใชเงินลงทุน ยอมสงผลใหเกิดการลงทุน ทั้งจากภาครัฐบาล
และภาคเอกชน มีก ารลงทุ นในโครงการต าง ๆ ทํา ให ประชาชนมี ง านทํา และสามารถนํ ารายได
เหลานั้นไปใชในการซื้อหาสินคาอุปโภคบริโภค จากการที่ประชาชนมีกํา ลังในการใชจายซื้อสินคายอม
สงผลตอปริมาณเงินที่จะหมุนเวียนกลับคืนสูระบบเศรษฐกิจ ซึ่งภาคเอกชนจะมีรายไดจากการขาย
สินคาเพิ่มขึ้น สงผลตอกําไรและปริมาณสะสมเงินลงทุนเพื่อใชในอนาคต ในสวนของภาครัฐบาลจาก
การที่ประชาชนมีการจับจายใชสอยเพิ่มมากขึ้น ยอมสงผลตอการเพิ่มขึ้นของเงินรายไดจากภาษี
ดัง นั้นจะเห็น ไดวาเงินลงทุนเป นสิ่ง สํา คัญในระบบเศรษฐกิจ หากในระบบเศรษฐกิจ ใดมี
ปริมาณเงินลงทุนอยางตอเนื่องและเพียงพอตอความตอ งการ ยอมสงผลดีตอทั้งภาครัฐบาล และภาค
ธุรกิจ ทําใหเกิดโอกาสในการขยายกิจการ หรือการดําเนินโครงการลงทุนตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการ
เจริญเติบโตเกิดความมั่งคั่งและความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) เริ่มกอตั้งตั้งแตป
2518 (ตลาดการเงินและการ ลงทุนในหลักทรัพ ย . 2548) ซึ่งทําหนาที่เ ปนตลาดหลักทรัพย หรือ
ศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพย แตตัวตลาดหลักทรัพยเองไมไ ดทําการซื้อขายหลักทรัพยโดยตรง
หากแตทําหนาที่ในการควบคุมดูแลใหการซื้อขายหลักทรัพ ยเ ปนไปอยางมีระเบียบ คลองตัวและ
ยุติธรรม เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหแกผูลงทุน และกอใหเกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไป
ลงทุนในกิจการตาง ๆ อันเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เปนการเคลื่อนยายเงินทุนในระบบการเงิน การไหลเวียนของเงินทุน
เชนนี้มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ เปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการเติบโตของผลิต ภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Products : GDP ) ซึ่งการเติบโตของระบบเศรษฐกิจมักจะมีทิศทางและ
แนวโนมเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือชวงที่เศรษฐกิจเฟองฟู นักลงทุนก็มีความ
สนใจการลงทุนในหลักทรัพยมากขึ้น ซึ่ง ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพ ยโดยสวนใหญจะให
ผลตอบแทนสูงกวา การลงทุนทางการเงินประเภทอื่น เชน การฝากเงินกับธนาคาร ลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาล เปนตน แตก็มีความเสี่ยงสูงกวาการลงทุนทางการเงินประเภทอื่น เชนกัน
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การระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคิดเปนมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
หรือที่เรียกวา (Market Capitalzation) ป 2553 มีมูลคาสูงสุดอยูที่ 8,315,420 ลานบาท นับเปนมูลคา
ที่สูงที่สุดตั้งแตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเริ่มกอตั้งขึ้นมา (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.
2553 : ออนไลน) และในชวง 6 ปที่ผานมา มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalzation)
เพิ่มสูงขึ้นจากป 2548 มีมูลคา 5,105,113 ลานบาท ในป 2553 เพิ่มเปนมูลคา 8,315,420 ลานบาท
โดยดูไดจากตาราง 1
ตาราง 1 มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป 2548 – 2553
ป

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด

2548

Market Capitalzation
5,105,113

2549

5,078,113

2550

6,636,068

2551

3,568,223

2552

5,873,100

2553

8,315,420
หนวย : ลานบาท

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (2553: ออนไลน).
ขอมูลดังตาราง 1 เปนขอมูล มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalzation)
ในชวงเวลา 6 ปที่ผานมา ตั้งแตป 2548 ถึงป 2553
ในป 2548 ตลาดหลักทรัพยมีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalzation) อยูที่
5.1 ลานลานบาท และในปตอมาป 2549 ตลาดหลักทรัพยมีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market
Capitalzation) อยู ที่ 5 ล า นล า นบาท ซึ่ ง ถื อ ว า เปลี่ ย นแปลงลดลงจากป ก อ นไม ม ากซึ่ ง เป น ช ว งที่
เศรษฐกิ จ อยูในชวงทรงตัว ต อมาในป 2550 ตลาดหลักทรัพ ยมี มู ลคาหลั กทรัพ ย ตามราคาตลาด
(Market Capitalzation) อยูที่ 6.6 ลานลานบาท เพิ่มสูงขึ้นจากป 2549 ถึง 1.6 ลานลานบาท เปนชวง
ที่ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยและตางประเทศเติบโตมาก มีทั้งการลงทุน ในประเทศที่ขยายตัว ใน
ตางประเทศเอง เชนที่ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ก็มีการลงทุน เพิ่มขึ้นมาก และมีการนําเขาสินคาจาก
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ทางเอเชียเปนจํานวนมาก ภาคการเงินก็มีการปลอยสินเชื่อเปนจํานวนมากเชนกั น จึงสงผลใหเกิดการ
ลงทุนเพิ่มมากขึ้นทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงประเทศไทยดวย ตอมาในป 2551 มูลคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาดของตลาดหลักทรัพย อยูที่ 3.5 ลานลานบาท ลดลงจากปกอนถึง 3 ลานลานบาท เปนผลมาจาก
วิกฤตการเงินที่เรียกวา ซับไพรม ที่เกิดขึ้นทั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงฝงยุโรป เปนวิกฤตที่สงผล
กระทบตอระบบเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกทําใหเกิดการลมละลายของสถาบันการเงิน คายรถยนต รวมถึง
ราคาน้ํามันดิบที่ปรับลดลง ซึ่งประเทศไทยเองก็โดนผลกระทบไมนอย ซึ่งดัชนีหลักทรัพยในชวงป 2551
นั้น ปรั บตัวลงมาถึ ง ระดับ 380 จุ ด ซึ่ง ปรับ ลดลงมาจากดัช นี 700 จุด ตอมาในป 2552 มูลค า
หลักทรัพยตามราคาตลาด ของตลาดหลักทรัพย อยูที่ 5.8 ลานลานบาทเพิ่มขึ้นจากปกอนถึง 2.3 ลาน
ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากระบบเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวจากวิกฤต ซับไพรม และในปนี้ ป 2553 มูลคา
หลักทรัพยตามราคาตลาด ของตลาดหลักทรัพย เพิ่มสูงขึ้นมาก อยูที่ 8.3 ลานลานบาทซึ่งเพิ่มจากป
ก อ นถึ ง 2.5 ล า นล า นบาท เป น ผลมาจากระบบเศรษฐกิ จ ที่ ข ยายตั ว หลั ง จากเกิ ด วิ ก ฤต มี ก าร
เคลื่อนยายเงินลงทุนมาในเอเชียเปนจํานวนมาก ซึ่งดัชนีหลักทรัพยในป 2553 ปรับตัวสูงขึ้นมาก มี
ดัชนีอยูที่ 1,050 จุด ซึ่งเปนดัชนีที่สูงสุดในรอบ 10 ปที่ผานมา(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.2553:
ออนไลน)
ดัช นีราคาตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องมือที่แสดงถึง การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยทุก
หลักทรัพยที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สามารถใชเปนตัวแทนขอมูลของราคา
หลักทรัพยในการวิเคราะหภาพรวมของตลาดหลักทรัพย การเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย ถูก
นํามาเปนแนวโนมและคาดการณตาง ๆ ในการลงทุนในตลาด ประกอบกับขอมูลทางดานเศรษฐกิจ
ดานอุตสาหกรรม และดานเทคนิค
ตลาดหลักทรัพยไดมีการจัดแบงกลุมไวเปน 2 กลุม เพื่อใชในการคํานวณดัชนี คือ ดัชนีกลุม
อุตสาหกรรม(Industry Group Index) และ ดัชนีหมวดธุรกิจ (Sector Index) โดยการคํานวณดัชนี
กลุมอุตสาหกรรมและดั ชนีหมวดธุรกิจ จะตองใชหุนสามัญในกลุมหรือหมวดนั้น ๆ มาคํานวณ โดย
ปจจุบันตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดกลุมอุตสาหกรรม (Industry Group Index) ใน
ตลาดหลักทรัพยออกเปน 8 กลุม ซึ่งแตละกลุมจะประกอบดวยหมวดธุรกิจ (Sector Index) ทั้ง 25
หมวดธุรกิจ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. 2553: ออนไลน) ดังมีรายละเอียดดังตาราง 2
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ตาราง 2 การแบงหลักทรัพยเปนกลุมอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ
รายการ
1 กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food industry)
1.1 ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness)
1.2

อาหารและเครื่องดื่ม (Foods& Beverages)

2 กลุมสินคาอุปโภคบริโภค (Cunsumer Product)
2.1 ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน (Home & Office Products)
2.2

แฟชั่น (fastion)

2.3

ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ (Personal products & Pharmaceuticals)

3 กลุมธุรกิจการเงิน (financials)
3.1 ธนาคาร (Banking)
3.2

เงินทุนและหลักทรัพย (Finance & Securities)

3.3

ประกันภัยและประกันชีวิต (Insurance)

4 กลุมสินคาอุตสาหกรรม (Industrials)
4.1 ปโตรเคมี และเคมีภัณฑ (Petrochemicals & Chemicals)
4.2

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machinery)

4.3

บรรจุภัณฑ (Packaging)

4.4

กระดาษและวัสดุการพิมพ (Paper & Printing Materials)

4.5

ยานยนต (Automotive)

5 กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (Property & Construction)
5.1 วัสดุกอสราง (Construction Materials)
5.2

พัฒนาอสังหาริมทรัพย (Property Development)

6 กลุมทรัพยากร (Resource)
6.1 พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities)
6.2

เหมืองแร (Mining)
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ตาราง 2 (ตอ)
รายการ
7 กลุมบริการ (Services)
7.1 พาณิชย (Commerce)
7.2

สื่อและสิ่งพิมพ (Media & Publishing)

7.3

การแพทย (Health Care Services)

7.4

การทองเที่ยวและสันทนาการ (Touriam & Leisuer)

7.5
7.6

บริการเฉพาะกิจ (Professional services)
ขนสงและโลจิสติกส (Transpotation & Logistics)

8 กลุมเทคโนโลยี (Technology)
8.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Information & Communication Technology)
8.2

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (Electronic Components)

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (2553: ออนไลน).
ป จ จุ บั น การลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย นั้ น ส ว นใหญ นั ก ลงทุ น ทั้ ง ในและต า งประเทศมั ก จะให
ความสํ า คั ญ กั บ หลั ก ทรั พ ย ที่ อ ยู ใ นหมวดพลั ง งาน ธนาคาร และหมวดเทคโนโลยี เป น หลั ก ซึ่ ง
หลักทรัพยในหมวดพลังงานเปนหลักทรัพย ที่มีนักลงทุนใหความสนใจลงทุน และมีมูลคาการซื้อขาย
มากที่สุดตลอดชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา(ตลาดหลักทรัพ ย แหงประเทศไทย. 2553) ในอดีต
หลักทรัพยกลุมพลังงานไมคอยเปนที่สนใจของนักลงทุนเทาใดนัก เนื่องจากมองวาเปนธุรกิจที่ ทํากําไร
ไดยาก และมีการลงทุนในธุรกิจ คอนขางสูง แต ชวงในระยะหลายปที่ผานมาเศรษฐกิจ ของแตล ะ
ประเทศเติบโตเพิ่มขึ้น สงผลใหความตองการใชพลังงานเพื่อการผลิตและการบริ โภคเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทํา
ให ราคาน้ํามันดิบ ตลาดโลก ปรับตัวสูงขึ้นหลายเทาตัว จากราคาไม กี่สิบเหรียญดอลลารสหรัฐ ตอ
บารเรล เคยเพิ่มสูงถึงบารเรลละ 147 เหรียญดอลลารสหรัฐ ซึ่งปจจุบันราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมี
ราคาประมาณบารเรลละ 80 เหรียญดอลลารสหรัฐ และมีแนวโนมจะขยับเพิ่มสูงขึ้นไปอีก จึงทําให
ราคาหลักทรัพยในหมวดพลังงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก และปจจุบัน มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
(Market Capitalzation) ของหลักทรัพยในหมวดพลังงาน มีมูลคา 2.4 ลานลานบาท มีสัดสวนถึง 1 ใน
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3 ของมูลคาหลักทรัพย ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทรวมกัน ดังมีรายละเอียดดัง
ตาราง 3
ตาราง 3 มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด ธุรกิจพลังงาน การธนาคาร และเทคโนโลยี ป 2551 –
2553
กลุม

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
Market Capitalzation

หมวดธุรกิจพลังงาน

2551
1,239,231

2552
1,824,799

2553
2,400,628

หมวดธุรกิจธนาคาร

611,841

1,331,292

1,756,603

หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

444,854

570,179

681,848
หนวย : ลานบาท

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (2553: ออนไลน).
พิจารณาจากตาราง 3 พบวา หมวดธุรกิจพลังงาน เปนหมวดที่มี มูลคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาด (Market Capitalzation) ในชวง 3 ปที่ผานมาสูงที่สุด ในป 2551 มีมูลคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาด 1,239,231 ลานลานบาท ป 2552 มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดเพิ่มเปน 1,824,799 ลาน
ลานบาท และป 2553 มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดเพิ่มสูงที่สุดถึง 2,400,628 ลานลานบาท
ในชวง 3 ปของธุรกิจพลังงานมีการเติบโตของมูลคาตลาดถึงประมาณ 100 เปอรเซ็นต รองลงมาไดแก
หมวดธุรกิจการธนาคาร ป 2551 มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดอยูที่ 611,841 แสนลานบาท ป
2552 มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดเพิ่มเปน 1,331,292 ลานลานบาท และป 2553 มีมูลคา
หลักทรัพ ยตามราคาตลาดสูง ถึง 1,756,603 ลานลานบาท และหมวดธุรกิจ เทคโนโลยีซึ่ง มีมูลคา
หลักทรัพยตามราคาตลาดโดยรวม เปน อันดับที่ 3 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป 2551 มี
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดอยูที่ 444,854 แสนลานบาท ป 2552 มีมูลคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาดเพิ่มขึ้นเปน 570,179 แสนลานบาท และป 2553 มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดถึง 681,848
แสนลานบาท
การเจริญเติบโตของมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจพลังงาน พื้นฐานมาจาก
การมีบริษัทซึ่ง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ยแ หงประเทศไทย ที่ ประกอบธุรกิจ ในดานที่เ กี่ยวกับ
พลังงาน ไมวาจะเปนธุรกิจในดานการผลิต จําหนาย จัดซื้อ การกลั่น หรือดานอื่น ๆ เปนตน ซึ่งบริษัท
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เหลานี้โดยสวนใหญจะเปนบริษัทในเครือของกลุม ปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ซึ่งเปนบริษัทที่
เชี่ยวชาญในการทําธุรกิจครบวงจรในดานพลังงานซึ่งโดยสวนใหญจะเปนพลังงานที่ไดจากน้ํามันเปน
หลัก ในรายละเอียดของตาราง 4 จะแสดงถึง บริษัท หลัก ทรัพ ย ในหมวดธุร กิจ พลัง งาน ที่มี มูลค า
หลักทรัพยตามราคาตลาดสูงที่สุด 6 บริษัท
ตาราง 4 หลักทรัพยในกลุมพลังงาน ที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูงที่สุด 6 บริษัท
บริษัท

1

บริษัท ปตท.

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
Market Capitalzation
911,693

2

บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม

544,223

3

บริษัท บานปู

188,593

4

บริษัท ไทยออยล จํากัด

141,271

5

บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น

110,226

6

บริษัท ไออารพีซี

101,324

อันดับ

หนวย: ลานบาท
ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (2553: ออนไลน).
จากตาราง 4 บริษัท ปตท. มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด สูงที่สุดในหมวดธุรกิจพลังงาน
และสูงที่สุดของบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีมูลคาสูงถึง 911,693
ลานบาท อันดับ 2 คือ บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
ทั้งสิ้น 544,223 ลานบาท อันดับ 3 คือ บริษัท บานปู มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด อยูที่ 188,593
ลานบาท อันดับ 4 คือ บริษัท ไทยออยล มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด จํานวน 141,271 ลานบาท
สวนอันดับ 5 คือ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น มี มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด ทั้งสิ้น
110,226 ล า นบาท และอั น ดั บ ที่ 6 คื อ บริ ษั ท ไออาร พี ซี มี มู ล ค า หลั ก ทรั พ ย ต ามราคาตลาด อยู ที่
101,324 ลานบาท
หากจะพิจารณาจากขอมูลดังตาราง 4 จะพบวา 5 ใน 6 ของบริษัทที่มูลคาหลักทรัพยตาม
ราคาตลาดสูงที่สุดในหมวดธุรกิจพลังงาน เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวพลังงานดานน้ํามันโดยตรง
สวนอีกหนึ่งบริษัท คือ บริษัท บานปู ซึ่งทําธุรกิจเหมืองถานหิน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.

8
2553: ออนไลน) แตในขั้นตอนการผลิตเหมืองถานหินก็มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพึ่งพาการใช
พลัง งานจากน้ํามั นเป นหลั กเช นกัน และทั้ง 6 บริษั ทดัง กลา วนี้ใ นชว งหลายป ที่ผา นมา ก็มี ความ
เจริญกาวหนาในการประกอบธุรกิจ เพราะความตองการใชพลังงานอยางไมมีที่สิ้นสุด ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศซึ่งยังมีความตองการอยูมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และหลายปที่
ผานมาระดับราคาสินคาโภคภัณฑ ที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง น้ํามันก็ถือไดวา เปนสินคาโภคภัณฑ
ชนิดหนึ่ง ที่มีการปรับตัวของราคาสูงขึ้น ซึ่งทั้งธุรกิจในภาคขนสงและภาคการผลิตก็จําเปนตองพึ่งพา
การใชน้ํามันดวยกันทั้งนั้น เมื่อน้ํามันมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยอยางหลีกเหลี่ยงไมได
บริษัทที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตหรือการกลั่นน้ํามัน จึงเปนธุรกิจที่มีการเติบโตไดอยางรวดเร็ว และ
จะกลายเปนอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญตอทั้งภายในประเทศและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
เนื่องจากบทบาทของธุรกรรมที่เกี่ยวข องกับพลังงานนั้นมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ซึ่งสามารถสังเกตไดวาในชวง 4-5 ปที่ผานมาประเทศไทยมีปริมาณความตองการใชน้ํามันในรูปแบบ
ตาง ๆ ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจน ประกอบกับในปจจุบันบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานได
เขามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมากขึ้น สงผลใหบริษัทหลักทรัพยกลุมพลังงานมี
บทบาทเพิ่มมากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา จึงทําใหหลักทรัพยกลุมพลังงานเปนที่ สนใจของนักลงทุน
ทั่วไปทั้งในและตางประเทศ การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยในกลุมพลังงาน เปน
ความพยายามที่จะหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยของบริษัทที่มีธุรกิจ
เกี่ยวกับพลังงาน
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ความมุงหมายของการวิจัย
1. ศึกษาภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลาระหวาง 1 มกราคม 2550-31 ธันวาคม 2553
2. ศึกษาปจ จัยที่ มี ผลกระทบตอราคาของหลักทรัพ ย กลุม พลังงานในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

ความสําคัญของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลาระหวาง 1 มกราคม 2550-31 ธันวาคม 2553
2. เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ป จ จั ย ที่ มี ก ระทบผลต อ การเปลี่ ย นแปลงราคาของหลั ก ทรั พ ย ใ นกลุ ม
พลังงานในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
3. เพื่อเปนขอมูลใหกับนักลงทุนใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมพลังงาน

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยในกลุมพลังงาน โดยใชขอมูลทุติยภูมิ
แบบอนุกรมเวลา ( Secondary Time Series Data) ตั้งแตเดือน มกราคม 2550 ถึงเดือน ธันวาคม
2553 รวมทั้งสิ้น 48 เดือน โดยเลือกใชขอมูลหลักทรัพยในกลุมพลังงาน ที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาด (Market Capitalzation) สูงที่สุด 6 บริษัท ประกอบดวย
1. บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
6. บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้
1.1 อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)
1.2 ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ
1.3 ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
1.4 ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง
1.5 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (รอยละ)
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2. ตัวแปรตาม ไดแก ราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน 6 บริษัทดังนี้
2.1 ราคาหลักทรัพย บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (บาท/หุน)
2.2 ราคาหลักทรัพย บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (บาท/หุน)
2.3 ราคาหลักทรัพย บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) (บาท/หุน)
2.4 ราคาหลักทรัพย บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)
(บาท/หุน)
2.5 ราคาหลักทรัพย บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
(บาท/หุน)
2.6 ราคาหลักทรัพย บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (บาท/หุน)
นิยามศัพทเฉพาะ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายถึง ศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพย แตตัวตลาด
หลักทรัพยเองไมไดทําการซื้อขายหลักทรัพยโดยตรง หากแตทําหนาที่ในการควบคุมดูแลใหการซื้อขาย
หลักทรัพยเปนไปอยางมีระเบียบ คลองตัวและยุติธรรม เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหแกผูลงทุน และ
กอใหเกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจการตาง ๆ อันเปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
ราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน หมายถึง เปนตัวเลขที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ได
จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงความเคลื่อนไหวของราคาหุนสามัญ ที่ทําการซื้อขายอยูในตลาดหลักทรั พย ซึ่งใน
งานวิจัยนี้จะหมายถึง ราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน 6 บริษัท ไดแก บริษัท บานปู (Banpu) บริษัท ไอ
อารพีซี (IRPC) บริษัท ปตท. (PTT) บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น (PTTAR) บริษัท ปตท. ผลิต
และสํารวจปโตรเลียม (PTTEP) บริษัท ไทยออยล (TOP) บริษัท เอสโซ (ESSO) ซึ่งราคาหุนมักจะ
เปลี่ยนแปลงราคาตามความตองการหลักทรัพยนั้นๆ ซึ่งความตองการก็ขึ้นอยูผลประกอบการของ
บริษัทและภาวะตลาด ขอมูลเปนราคาคาเฉลี่ยของแตละเดือน ใชขอมูลตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2550
ถึงเดือน 31 ธันวาคม 2553 จํานวนทั้งสิ้น 48 เดือน
อัตราดอกเบี้ย หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน โดยเฉลี่ยของ 4 ธนาคาร
พาณิชย ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงไทย
ใชขอมูลตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2550 ถึงเดือน 31 ธันวาคม 2553 จํานวนทั้งสิ้น 48 เดือน
ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ (Consumer Price Index) หมายถึง ดัชนีราคาที่
คํ า นวณจากกลุ ม สิ น ค า ที่ จํ า เป น ต อ การครองชี พ ของประชาชน ซึ่ ง จะเป น เครื่ อ งมื อ ชี้ วั ด ถึ ง การ
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เคลื่อนไหวของราคาสินคาโดยเฉลี่ย โดยดัชนีราคาผูบริโภคจะสะทอนถึงอํานาจซื้อของประชาชน ใช
ขอมูลตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2550 ถึงเดือน 31 ธันวาคม 2553
ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of
Thailand : SET) หมายถึง ดัชนีที่แสดงการเคลื่อนไหวของราคาหุนสามัญที่ทําการซื้อขายอยูในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันปจจุบัน เทียบกับดัชนี ที่เปนวันฐาน โดยจะพิจารณาจากดัชนีราคา
วันสุดทายของแตละเดือน ใชขอมูลตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2550 ถึงเดือน 31 ธันวาคม 2553
ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ฮองกง (Hang Seng Index) หมายถึง ดัชนีที่
แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาหุนสามัญที่ทําการซื้อขายอยู ในตลาดหลักทรัพยของประเทศฮองกง
ณ วันปจจุบัน เทียบกับดัชนีที่เปนวันฐาน โดยจะพิจารณาจากดัชนีราคาวันสุดทายของแตละเดือน ใช
ขอมูลตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2550 ถึงเดือน 31 ธันวาคม 2553
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth Rate) หมายถึง อัตราการ
ขยายตัวของปริมาณสินคาและบริการที่แทจริงของระบบเศรษฐกิจ ที่แสดงถึงปริมาณสินคาที่เพิ่มขึ้น ใน
รอบปที่ผานไป ใชขอมูลตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2550 ถึงเดือน 31 ธันวาคม 2553
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิเ คราะหความสัม พัน ธของป จ จัยที่มี ผลตอราคาของหลักทรัพ ยในกลุม พลั ง งานในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ
1. อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)
2. ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ
3. ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
4. ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยฮองกง
5.อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(รอยละ)

ตัวแปรตาม
ราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน
(บาท/หุน)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห ปจจัยที่มีผลตอราคาของหลักทรัพยในกลุมพลังงานใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กรอบแนวคิดในการวิจัย สําหรับการวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยใน
กลุมพลังงานในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามความมุงหมายในการวิจัย เริ่มจากขอมูลที่ไดรับ
จาก อัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยของ
ฮองกงและประเทศไทย อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่มี
ผลกระทบตอราคาของตัวแปรตาม คือ ราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน
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สมมติฐานในการวิจัย
เพื่อศึกษาถึง ปจ จัยตา ง ๆ ที่มีผลกระทบต อ ราคาของหลักทรัพ ยใ นกลุม พลัง งานในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงมีขอสมมติฐานดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของอัต ราดอกเบี้ย มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย พลังงานในทิศทาง
ตรงกันขาม กลาวคือ หากวา อัตราดอกเบี้ย มีการปรับตัวสูงขึ้น ทําใหนักลงทุนมีความสนใจที่จะนําเงิน
เขาไปลงทุนในตลาดเงินมากยิ่งขึ้น โดยพยายามเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยในตลาดทุนใหเปนเงิ นสด ทํา
ใหมีการขายหลักทรัพยตาง ๆ ออกมา สงผลใหราคาหลักทรัพยมีราคาลดลง ในทํานองเดียวกัน หาก
วา อัตราดอกเบี้ย มีการปรับตัวลดลง ทําใหนักลงทุนมีความสนใจที่จะนําเงินไปลงทุนในตลาดทุนมาก
ยิ่งขึ้น และจะทําใหราคาหลักทรัพยปรับตัวสูงขึ้น
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
พลังงานในทิศทางเดียวกัน เมื่อมองถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เมื่อดัชนีราคาผูบริโภคปรับตัว
สูงขึ้นเปรียบเสมือนระดับราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น ฝายผูผลิตก็จะไดประโยชน กําไรในการผลิตสินคาก็
ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหราคาหุนของสินคาตัวนั้น ๆ มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเชนกัน
3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีผลกระทบตอ
ราคาหลักทรัพยพลังงานในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาหากวาดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยมี
การเคลื่อนไหวหรือปรับตัวสูงขึ้น ก็จะเปนแรงจูงใจทําใหนักลงทุนเขามาลงทุนมากยิ่งขึ้น ทําใหอุปสงค
ของหลักทรัพยสูงขึ้น สงผลทําใหราคาหลักทรัพยสูงขึ้น ในทางกลับกัน ถาหากดัชนีราคาหลักทรัพย
แหงประเทศไทย มีการปรับตัวลดลง แสดงใหเห็นถึงความซบเซาของตลาดทุนในประเทศ และจะจูงใจ
ใหนักลงทุนเขามาลงทุนนอยลง สงผลทําใหราคาหลักทรัพยลดลงดวย
4. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพ ยในตลาดหลักทรั พยฮองกง มีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยพลังงานในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากตลาดหลักทรัพยฮองกง ณ ปจจุบันถือไดวาเปนตลาด
หลักทรัพยที่มูลคาของตลาดสูงที่สุดในเอเชีย มีเม็ดเงินการลงทุนจากตางประเทศเขามามาก ซึ่งฮองกง
ถือไดวาเปนตลาดกลางทางการเงินที่ใหญที่สุดในเอเชีย เมื่อมีการปรับตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพย
ฮองกง ไมวาจะเปนไปในทิศทางใด ตลาดหุนในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย มักจะมีการปรับตัวไป
ในทิศทางเดียวกันกับตลาดหลักทรัพยฮองกง
5. การเปลี่ยนแปลงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพ ย
พลังงานในทิศทางเดียวกัน เพราะอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ยอมหมายถึง
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อใดที่เศรษฐกิจภายในประเทศเจริญเติบ โตและมี
อัตราการขยายตัวที่สูงขึ้นก็จะกระตุนใหผูลงทุนเพิ่มการลงทุนในธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ความต อ งการสิ น ค า อุ ป โภคในครั ว เรื อ นตามรายได ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของประชาชน เมื่ อ ผู ป ระกอบการ
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อุตสาหกรรมโดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สามารถทํากําไรใหสู งขึ้นทําใหมีอุป
สงค (Demand) ในหลักทรัพยนั้นเพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหบริษัทเหลานั้นมีมูลคาสูงขึ้น ดังนั้นอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความจะมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย
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บทที่2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจั ยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปนี้
1. แนวคิดการวิเคราะหหลักทรัพย
2. แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลกระทบตอดัชนีหลักทรัพยแหงประเทศไทย

1. แนวคิดการวิเคราะหหลักทรัพย(จิรัตน สังขแกว. 2542: 406-422)

แนวความคิดการวิเคราะหหลักทรัพย ที่ใชเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย
มีอยูสองแนวความคิด คือการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) และการวิเคราะหทาง
เทคนิค (Technical Analysis) ซึ่งจะชวยใหเขาใจพฤติกรรมราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยไดดีขึ้น
การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
การวิเคราะหหลักทรัพยตามแนวคิดนี้ พยายามหามูลคาหลักทรัพยที่เหมาะสมที่ ผูลงทุนควร
จายเงินลงทุนหรือที่เรียกวา “มูลคาที่แทจริง” (Intrinsic Value) หรือ “มูลคาตามทฤษฎี” (Theoretical
Value) เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาด หรือ “ราคาตลาด” (Market Price)
เพื่อหาหลักทรัพ ยที่มีราคาไมเ หมาะสม (Mispriced) ถาราคาตลาดต่ํากวามูลคาที่แทจ ริ ง (Under
Priced) ผูลงทุนจะตัดสิ นใจซื้อ ถาราคาตลาดสูง กวา มูลคาที่แทจ ริง (Over Priced) ผูลงทุนจะ
ตัดสินใจไมซื้อหรือตัดสินใจขาย
มูลคาที่แทจริงของหลักทรัพย อาจคํานวณไดจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับ จาก
การลงทุนซื้อหลักทรัพยนั้น ในกรณีของหุ นสามัญ หากถือหลักวากิจการจะดําเนินตอไปโดยไมมีที่
สิ้นสุด ก็คือการถือวาผูลงทุนจะไดรับเงินปนผลไปโดยตลอด หรือหากสมมติวามีการลงทุนในชวง
ระยะเวลาหนึ่งแลวขายหุนสามัญไป ผูลงทุนจะไดรับเงินปนผลและราคาไถถอนคืนตราสารหนี้นั้นเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาลงทุน จะเห็นไดวามูลคาที่แทจริงของหลักทรัพยตามแนวคิดมูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสด ขึ้นอยูกับตัวแปรที่สําคัญดังนี้
1.กระแสเงินสดที่ผูลงทุนจะไดรับ ตลอดชวงระยะเวลาการลงทุน
2. อัตราคิดลด (Capitalization Rate) ที่ใชเพื่อคํานวณคาของกระแสเงินสดรับใหเป นมูลคา
ปจจุบัน ซึ่งตามหลักการแลวก็คือ อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ผูลงทุนตองการนั่นเอง
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ตัวแปรดังกลาวขางตนมีปจจัยตางๆ เปนตัวกําหนดคาทั้งปจจัยภายในบริษัท และปจจัย
ภายนอกบริษัทผูออกหลักทรัพย เชน แนวโนมผลกําไรบริษัท แนวโนม ภาวะอุตสาหกรรม ภาวะ
เศรษฐกิจ ดังนั้นการวิเคราะหเพื่อหามูลคาที่แทจริงของหลักทรัพย จึงตองวิเคราะห “ปจจัยพื้นฐาน”
อันไดแก ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และการวิเคราะหบริษัท แลวจึงพยากรณกระแสเงินสด
ที่ผูลงทุนจะไดรับ และกําหนดคาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยในการ
วิเคราะหหลักทรัพยตามปจจัยพื้นฐาน มีขั้นตอนสําคัญดังนี้
การวิเคราะหเศรษฐกิจ
แมความสามารถในการทํากําไรของกิจการจะเปนปจจัยสําคัญที่เปนตัวแทนกําหนดราคา
หลักทรัพย แตปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสามารถในการทํากําไรไดแก ภาวะเศรษฐกิจ ในชวง
ภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ํา การลงทุน การจางงาน การใชจายทั้ง ภาครัฐ และเอกชนตางลดลงทําให
ผลิตภัณฑมวลรวมลดลง สงผลใหยอดขายและกําไรของกิจการลดลง ในยามที่เศรษฐกิจตกต่ํากิจการ
ตางดําเนินการในระดับต่ํากวากําลังความสามารถของเครื่องจักร กิจการตางๆ จะลดจํานวนคนงานลง
ลดการสั่งซื้อวัตถุดิบ และชะลอหรือระงับคาใชจายในการขยายหรือปรับปรุงกิจการ แตทางดาน
เครื่ องจัก รหรือ โรงงานซึ่ ง เปน สินทรัพ ยถ าวรนั้ น กิจ การจะไมลดขนาดลงโดยการขายไปในทัน ที
หากแตผลิตไมเต็มกําลังการผลิตดังไดกลาวแลว เมื่อผลผลิตลดลง ขณะที่คาใชจายคงที่ไ มลด ทําให
กําไรของกิจการลดลง ผูลงทุนจึงคาดวาจะไดรับผลกระแสเงินสดรับจากการลงทุนนอยลงและเห็นวา
การลงทุนมีความเสี่ยงสูงขึ้น การตกต่ําของภาวะเศรษฐกิจจึงสงผลใหการดําเนินงานของกิจการและ
ราคาหุนตกต่ําลง
ในทางตรงกันขาม ในภาวะเศรษฐกิจรุงเรือง ธุรกิจตางๆ จะลงทุนเพิ่มขึ้น ผลิตเต็มกําลัง
เครื่องจักร การจางงานมีมากขึ้น รายไดประชาชาติสูงขึ้น สงผลใหยอดขายและกําไรของกิจการสูงขึ้น
ผูลงทุนคาดการณกระแสเงินสดรับจากการลงทุนมีมากขึ้นซึ่งทําใหราคาหุนสูงขึ้น
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นโยบายการเงินและการคลัง
และผลิตภัณฑมวลรวม

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและกําไรของบริษัท
กําไรของบริษัท
กําไรที่แทจริง

อัตราภาษีนิติบุคคล

กําไรของบริษัทที่
คาดหวัง

ในภาครัฐบาล
ในการใชจายรวม
ในปริมาณเงิน

ในระดับราคา

ในผลผลิตมวลรวม
ที่แทจริง

ผลิตภัณฑมวลรวม
ในปริมาณเงินที่
แทจริง

อัตราดอกเบี้ย

ราคาหุน

ภาพประกอบ 2 ความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจกับราคาหุน
ที่มา: จิรัตน สังขแกว. (2542: 416).
จากภาพประกอบ 2 แสดงใหเห็นถึง การเชื่อมโยงระหวางนโยบายทางเศรษฐกิจและตัวแปร
ตางๆ ทางเศรษฐกิจ กับราคาหุน นโยบายดานการคลัง (ทั้งนโยบายดานภาษีอากรและนโยบาย
งบประมาณรายจายของรัฐ ) และนโยบายทางการเงินรวมทั้งผลผลิตมวลรวม ตางสงผลตอตัวแปร
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 3 ตัวแปร คือ การเปลี่ยนแปลงในการจายมวลรวม การเปลี่ยนแปลงในระดับ
ราคาและการเปลี่ยนแปลงในปริมาณเงินที่แทจริง
การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรเหลานี้ จะสงผลตอกําไรของบริษัทและอัตราดอกเบี้ย และทั้งกําไร
ของบริษัทและอัตราดอกเบี้ย จะสงผลตอความคาดหมายในกระแสเงินสดที่ผูลงทุนจะไดรับและความ
เสี่ยงที่คาดไวจากการลงทุนในหุนของบริษัท และสงผลตออัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ผูลงทุนตองการ
อันจะสงผลตอราคาหุนในที่สุด
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เครื่องมือของรัฐในการกํากับดูแลระบบเศรษฐกิจ
ในการกํากับแนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศ ใหเ ปนไปในทิศทางที่พึงประสงค
รัฐบาลสามารถใชเครื่องมือมาตรการตามนโยบายการเงิน การคลัง และการคาระหวางประเทศ เพื่อ
กํากับดูแลระบบเศรษฐกิจไดดังนี้
นโยบายการเงิน (Monetary Policy) หมายถึง มาตรการตางๆ ที่ธ นาคารกลางใชเปน
เครื่องมือควบคุมปริมาณเงินและเครดิตในระบบเศรษฐกิจ มาตรการเพื่อควบคุมปริมาณเงิน ไดแก
การกําหนดใหธนาคารพาณิชยดํารงสินทรัพยสภาพคลอง (Liquidity Asset Ratio) การดํารงสัดสวน
สินเชื่อตอเงินฝาก (Loan to Deposit Ratio) การดํารงฐานะเงินตราตางประเทศสุทธิ (Net Foreign
Exchange Position) การควบคุมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาบริการ และอื่นๆ ตลอดจนการเขาซื้อ
ขายพันธบัตรในตลาด มาตรการเหลานี้มีผลตอปริมาณเครดิต และระดับอัตราดอกเบี้ยทั้ง ระบบ
เศรษฐกิจ ในขณะที่มาตรการควบคุมชนิดของเครดิตมีผลตอเครดิตบางประเภทเทานั้น เชน การ
ควบคุมการใหกูยืมแกธุรกิจบางประเภท เปนตน
นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) หมายถึง นโยบายเกี่ยวกับการใชจายภาครัฐและนโยบาย
การจัดเก็บภาษี รายจายภาครัฐบาลสงผลตอระบบเศรษฐกิจหลายดานดังนี้ ยามที่ เศรษฐกิจตกต่ํา
การเพิ่มขึ้นของการใชจายจากภาครัฐบาลกอใหเกิดการผลิตมากขึ้น ทั้งนี้ในโครงการตางๆ ตามงบ
ลงทุนของภาครัฐ ทําใหเกิดการจางงานเพื่อผลิตสินคาพื้นฐาน เชน ปูน เหล็กเสน คนงานในภาคการ
ผลิตนี้จะจับจองใชสอยเพื่อซื้อสินคาอุปโภคบริโภคและบริการตางๆจากรายไดที่ไดรับเปนการสรางอุป
สงค ในสิน คานั้ นๆ อัน กอใหเ กิด การจา งงานในภาคเศรษฐกิจ อื่น ๆต อไป กระบวนการ “ทวี คูณ ”
ดังกลาว เปนการเพิ่มการจางงานและการผลิต โดยในแตละขั้นตอนจะมีสวนหนึ่งของรายไดถูกเก็บ
ออมไว หรือจายภาษี หรือซื้อสินคานําเขารายไดที่ “รั่วไหล” ออกจากกระบวนการนี้เปนการลดอํานาจ
ของตัวทวีคูณลง
นโยบายการเงินและการคลังกับราคาหุน
นโยบายการเงิน สงผลตอราคาหุนทั้งโดยตรงและโดยออม ผลโดยออมไดแก การที่นโยบาย
การเงิ น ส ง ผลต อ เศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมต า งๆ และการคาดหมายการประกอบการข อง
อุตสาหกรรมจึงสงผลตอราคาหุน นโยบายการเงินสงผลโดยตรงตอราคาหุน ในประเด็นที่วานโยบาย
การเงินสงผลตอปริมาณเงินและระดับอัตราดอกเบี้ย และระดับอัตราดอกเบี้ยสงผลตอระดับอัตรา
ผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจากหุน หากผูลงทุนตองการอัตราผลตอบแทนจากหุนสูงขึ้ นราคาหุนจะ
ต่ําลง นอกจากนั้นกรณีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นยอมหมายถึง การลงทุนในลูทางอื่น เชน การลงทุนในหุน
กู ให ผ ลตอบแทนที่ สู ง ขึ้ น ผู ล งทุ น จะเปลี่ ย นการลงทุ น จากหุ น ไปยั ง หุ น กู ทํ า ให ร าคาหุ น ลดลง
ประการสุดทาย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับอัตราดอกเบี้ ยยังสงผลใหการซื้อหุนโดยใช
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มารจิ้ นมีตน ทุนสู ง ขึ้น ทําให ความตองการในหุน ลดลง ในทางกลับกั นหากผูลงทุนตอ งการอัตรา
ผลตอบแทนจากหุนลดลง ราคาหุนจะสูงขึ้น รวมทั้งหากลูทางการลงทุนอื่นๆ ใหผลตอบแทนในอัตรา
ที่ต่ําลง และหากตนทุนการกูยืมเงินเพื่อซื้อหุนต่ําลง ราคาหุนจะสูงขึ้น ดังภาพประกอบ 3 แสดงความ
เชื่อมโยงระหวางนโยบายการเงินและราคาหุน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อัตราเงินสดสํารอง
การเขาซื้อขายพันธบัตร
อัตรารับชวงซื้อลดตั๋วเงิน

ปริมาณเงิน

อัตราดอกเบี้ย

ราคาหุน

อัตราผลตอบแทนในหุน
เปรียบเทียบหุนกูกับหุน
ตนทุนการใชมารจิ้น

ภาพประกอบ 3 ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายการเงินและราคาหุน
ที่มา: จิรัตน สังขแกว. (2542: 420)
นโยบายการเงินในการจํากัดสินเชื่อไมเพียงแต ทําใหอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น แตยังสงผลตอการ
จัดสรรสินเชื่อในแตละภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมใดที่มีความเสี่ยงสูง สถาบันการเงินยอมไม
จั ด สรรเงิ น กู ใ ห ห รื อ จั ด สรรให น อ ยลง และคิ ด อั ต ราดอกเบี้ ย สู ง ขึ้ น ทํ า ให ภ าคอุ ต สาหกรรมมี ผ ล
ดําเนินการลดลง ทําใหราคาหุนของกลุมอุตสาหกรรมนี้ต่ําลง
นโยบายการคลัง ในภาวะที่เศรษฐกิจยังไมมีการจางงานเต็มที่และยังผลิตไมเต็มกําลังการ
ผลิต การเพิ่มขึ้นของการใชจายจากภาครัฐบาลและการจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ําลง เปนการกระตุน
เศรษฐกิจ เมื่อมีการคาดหมายวาเศรษฐกิจจะดีขึ้นทําใหมีการลงทุนซื้อหุ นมากขึ้น ราคาหุนจะสูงขึ้น
ในทางกลับกัน การลดลงของการจายภาครัฐ บาลและการจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงเปนการชะลอ
เศรษฐกิจจะซบเซา ทําใหมีการลงทุนซื้อหุนนอยลงราคาหุนจะต่ําลง
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การวิเคราะหอุตสาหกรรม
เมื่ อ วิ เ คราะห ภ าวะและแนวโน ม เศรษฐกิ จ โดยทั่ ว ไป ในขั้ น ต อ ไป คื อ การวิ เ คราะห
อุตสาหกรรม เนื่องจากความผันผวนของภาวะอุตสาหกรรม ก็สงผลตอความผันผวนของบริษัทดวยใน
ขณะเดียวกัน ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ก็สงผลตอความผันผวนของอุตสาหกรรมตางๆเชนกัน
แตดวยระดับความรุนแรง และรูปแบบที่แตกตางกันไปในแตละอุตสาหกรรม เช น อุตสาหกรรมเหล็ก
และอุตสาหกรรมรถยนต ไดรับผลกระทบจากความรุงเรือง และตกต่ําทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงและ
ไปดวยกันกับภาวะเศรษฐกิจ ขณะที่อุตสาหกรรมสินคาผูบริโภคไดรับผลกระทบจากภาวะผลกระทบ
จากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจเชนกัน แตไมรุนแรงเทา สวนอุตสาหกรรมที่ เพิ่งเจริญเติบโตบาง
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอร อุตสาหกรรมพลังงาน อาจไมซบเซาตามภาวะ
เศรษฐกิ จ นอกจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ โดยภาพรวมแล ว การคาดการณ ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงในตัวแปรเศรษฐกิจบางตัว จะสงผลตอแตละอุตสาหกรรมแตกตางกันไป เชน แนวโนม
อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ ราคาน้ํามัน เปนตน
การวิเคราะหบริษัท
จากแนวความคิด ในการวิ เ คราะห ห ลัก ทรั พ ย จะเห็ น ได วา มี ป จ จัย ต า งๆ มากมายที่ เ ป น
ตัวกําหนดราคาหุน เมื่อวิเคราะหลงมาถึงระดับบริษัทใดบริษัทหนึ่งแลว สามารถแจกแจงปจจัยหลักที่
เปนตัวกําหนดราคาหุน 2 ปจจัย ไดแก กําไรที่คาดไวและความเสี่ยงที่ผูลงทุนรับรู ความคาดหมายใน
ระดับของกําไรของกิจ การจะเป นเชนใด นอกจากจะขึ้นกับปจ จัยดานมหภาคทางเศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรม รวมทั้งกฎระเบียบที่สงผลตอบริษัทแลว ปจจัยระดับบริษัทคือ คุณภาพของผูบริหาร
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการรูปแบบใหมๆ เพื่อตอบสนองตอ
ความต อ งการของตลาด ความสามารถในการเจาะตลาดหรื อ ผู บ ริ โ ภคกลุ ม ใหม ๆ ตลอดจน
ความสามารถในการแขงขันของกิจการ
ผูลงทุนในหุนของบริษัทอาจรับรูความเสี่ยงของกิจการจากปจจัยกําหนดความเสี่ยงทางธุรกิจ
และความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางธุรกิจเปนความผันผวนของกําไรจากการดําเนินงานที่เกิด
การผันผวนของยอดขาย เกิดจากการกระจุกตัวของการผลิตในสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งมาก
เกินไป หรือมีการใชตนทุนคงที่ในระดับสูง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค การเปลี่ยนแปลงใน
เทคโนโลยี ทําใหยอดขายและกําไรจากการดําเนินงานผันผวนไปดวย สวนความเสี่ยงทางการเงินเปน
การผันผวนของกําไรสุทธิเมื่อกําไรจากการดําเนินงานผันผวน เกิดจากการที่ธุรกิจมีการกอหนี้เปน
สัดสวนที่สูง จึงมีพันธะในการจายรายจายประจํา (ดอกเบี้ย) ในระดับสูง
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การวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิค (Technical Analysis)
เป น การวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมของหลั ก ทรั พ ย โดยการหาราคาที่ เ หมาะสมต อ การซื้ อ หรื อ
สัญญาณซื้อ และการหาราคาที่นาขายหรือสัญญาณขาย โดยวิเคราะหจากราคาหลักทรัพย ปริมาณ
การซื้อขาย และชวงจังหวะเวลา โดยมิไดหาสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหราคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงการ
วิเคราะหทางเทคนิคอยูภายใตความเชื่อพื้นฐานหรือขอสมมติฐานดังนี้
1. ราคาตลาดของหลักทรัพยสะทอนถึงทุกสิ่งทุกอยางในตลาด ปจจัยตางๆในตลาดจะสงผล
ตอระดับราคาในปจจุบัน โดยผานอุปสงคและอุ ปทาน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือราคาตลาดถูกกําหนด
โดยอุปสงคและอุปทาน ขอสมมติฐานขอนี้ สามารถขยายความตอไปไดวาปจจัยตางๆที่ทําใหราคา
หลักทรัพ ยสูง ขึ้นหรือต่ําลง ไมวาจะเปนปจ จัยที่ไ มมีเ หตุผลตางสะทอนอยูในระดับราคาตลาดใน
ปจจุบันเรียบรอยแลว จึงไมจําเปนตองวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดราคาในปจจุบัน
2. ราคาเคลื่อนไหวเปนแนวโนม หากไมคํานึงถึง การเปลี่ยนแปลงเล็กๆนอยๆของราคา
หลักทรัพยแลว นักวิเคราะหเชื่อวาราคาหลักทรัพยเคลื่อนไหวเปนทิศทางที่ตอเนื่อง จนกวาจะมีปจจัย
มาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุปสงคและอุปทาน ราคาจึงเปลี่ยนทิศทาง
3. ประวัติศาสตรยอมซ้ํารอยเดิม นักวิเคราะหเชื่อวารูปแบบราคาหลักทรัพยที่เกิดขึ้นยอม
เกิดขึ้นอีก เพราะผูลงทุนจะตอบสนองตอรูปแบบของราคาเชนที่ มันเคยเกิด เชน เมื่อราคาหลักทรัพย
หนึ่งเคยสูงถึงระดับนี้แลวตกลงมา เมื่อราคาหลักทรัพยถึงระดับดังกลาวอีกครั้ง ผูลงทุนจึงขาย การ
สนองตอบของผูลงทุนเชนนี้จึงทําใหราคาหลักทรัพยตกลงมาเชนเดียวกับในอดีต

2. แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
2.1 อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate)
อัตราดอกเบี้ยหมายถึงอัตราผลตอบแทนที่ผูใหกูไดรับจากการใหผูกูยืมเงินซึ่งถือวาเปนตนทุน
ของการลงทุนอยางหนึ่ง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจะมีผลกระทบตอการลงทุนและระบบ
เศรษฐกิจมหภาค ถาอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นก็จะมีผลทําใหการลงทุนชะลอตัวลง รายไดประชาชาติ
ลดลง กระทบตอความเปนอยูของประชาชนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และถาอัตราดอกเบี้ย
ลดลงจะชว ยกระตุน เศรษฐกิ จ ทํา ให การลงทุ นมากขึ้น มีก ารว าจ างแรงงานเพิ่ ม ขึ้ น เศรษฐกิ จ
ขยายตัว รายไดประชาชนเพิ่มขึ้น
อัตราดอกเบี้ย สามารถพิจารณาไดเปน 2 แนวทาง คือ อัตราดอกเบี้ยที่เปนตัวเงิน และอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง
1.อัตราดอกเบี้ยที่เปนตัวเงิน (Nominal Interest rate) หมายถึงอัตราผลตอบแทนหรือจํานวน
เงินรอยละที่ผูกูจายใหแกผูใหกู เชน อัตราดอกเบี้ยที่เปนตัวเงินรอยละ 8 ตอป แสดงวาในระยะเวลา
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หนึ่งปผูกูจะตองจายดอกเบี้ยใหแกผูใหกู 8 บาทตอเงินกูจํานวน 100 บาท อัตราดอกเบี้ยที่เปนตัวเงิน
จะมีหลายประเภทและมีหลายอัตรา เชนอัตราเงินฝาก สามารถแบงไดเปนอัตราเงินฝากประจํา อัตรา
เงินฝากออมทรัพย อัตราเงินกูสามารถแบงไดเปนอัตราเงินกูระหวางธนาคาร อัตราเงินกูลูกคาชั้นดี
อัตราเงินกูเบิกเกินบัญชี หรือแบงเปนอัตราเงินกูระยะสั้น ระยะยาว
2.อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Real Interest rate) หมายถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงที่ผูใหกู
ไดรับจากการใหกูยืม โดยการขจัดผลของอัตราเงินเฟอออก เนื่องจากอัตราเงินเฟอจะมีผลทําใหคา
ของเงินลดลง ดังนั้นถาอัตราเงินเฟอมากขึ้นจะมีผลทําใหอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงลดลงและถาอัตราเงิน
เฟอมากกวาอัตราดอกเบี้ยที่เปนตัวเงินจะมีผลทําใหอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงติดลบแสดงวาผูใหกูจะ
ไดรับผลตอบแทนจากการใหกูยืมติดลบ กรณีนี้จะทําใหผูกูไดรับผลประโยชน ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริงจะแสดงถึงตนทุนที่แทจริงของเงินกูและจะมีผลตอการตัดสินใจในการลงทุนที่สําคัญอยางหนึ่ง
ทฤษฎีความตองการถือเงินเพื่อเสี่ยงหากําไร(รัตนา สายคณิต. 2542: 275)
อุปสงคตอเงินเพื่อการใชจายประจําวัน และเพื่อสํารองการใชจายฉุกเฉิน เปนความตองการ
ถือเงินเพื่อใหทําหนาที่เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เพราะฉะนั้นเปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเงินใน
ความหมายแคบเปนสวนใหญ ตอไปนี้จะเปนการพิจารณาทฤษฎีความตองการถือเงินเพื่อใหทําหนาที่
เปนเครื่องสะสมคาดวย จึงเปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเงินในความหมายกวางเปนสวนใหญ ทฤษฎีที่จะ
นํามาอธิบายในที่นี้จะแบงออกเปน 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการคาดคะเนอัตราดอกเบี้ย (the Regressive
Expectations Model) และทฤษฎีความสมดุลของกองทุนทรัพ ยสิน (the Portfolio Balance
Approach)
1. ทฤษฎีการคาดคะเนอัตราดอกเบี้ย (the Regressive Expectations Model) เปนทฤษฎีที่
อาศัยแนวคิดของเคนสซึ่งโทบินไดนํามาอธิบายเพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับความตองการถือสภาพคลอง
(liquidity preference) ตามแนวความคิดของเคนส สาระสําคัญของทฤษฎีนี้ก็คือ ในการตัดสินใจ
ระหวางการถือเงินกับการถือสินทรัพยทางการเงินนั้น บุคคลจะถือเงิน เมื่อเขาคาดคะเนวาราคาของ
สินทรัพยทางการเงินจะตกลง (ในที่นี้จะสมมติวาเปนพันธบัตรหรือ หุนกู และขอใชคําวาหลักทรัพย
แทนในบางครั้ง เพราะเปนสินทรัพยทางการเงินที่มีการซื้อขายอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดวย) ซึ่งสาเหตุที่ทําใหหลักทรัพยมีราคาตกลงนั้ นก็เพราะอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น การถือหลักทรัพยไว
อาจทําใหเ ขาประสบการขาดทุนได (ราคาหลักทรัพ ยต่ํากวาราคาที่เ ขาซื้อมาในตอนแรก) ดัง นั้น
บุคคลจึงจําเปนตองคาดคะเนวาอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นหรือต่ําลง ซึ่งจะมีผลตอไปทําใหเขาซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย และเนื่องจากบุ คคลตางๆ อาจจะคาดคะเนการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยตางๆ กันไป
จึงเปนผลใหบางคนตัดสินใจถือเงินไว ในขณะที่คนอื่นตัดสินใจถือหลักทรัพยแทน
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2. ทฤษฎีความสมดุลของกองทุนทรัพยสิน (the Portfolio Balance Approach) ซึ่งโทบิน
พัฒนาขึ้นมานี้อาศัยขอเท็จจริงที่สําคัญ 2 ประการ ที่ทําใหเงินและพันธบัตรมีความแตกตางกันคือ
ประการแรกการถือเงินไมใหผลตอบแทนแกผูถือ แตการถือหลักทรัพยจะกอใหเกิดผลตอบแทนตอผู
ถือ ประการที่สอง การถื อเงิ นไมมีค วามเสี่ ยงในแงที่ วา ไมมี ทั้ง กําไรหรือขาดทุนจากการซื้อ ขาย
แลกเปลี่ยนเงินมูลคาที่เปนตัวเงิน (nominal value) ของเงินคงที่ แตการถือหลักทรัพยจะมีความเสี่ยง
เกิ ด ขึ้ น ในแง ที่ ว า อาจจะมี กํ า ไรจากการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ห รื อ อาจจะขาดทุ น จากการซื้ อ ขาย
หลักทรัพ ยก็ไ ดซึ่งโอกาสที่จ ะไดรับกําไรหรือขาดทุนมีโอกาสเทาๆ กัน ทฤษฎีการคาดคะเนอัตรา
ดอกเบี้ยพิจารณาแตดานเดียววา การถือหลักทรัพยจะมีโอกาสไดรับกําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย
แตการคาดคะเนราคาหลักทรัพยในอนาคตอาจไมถูกตอง เพราะมีความไมแนนอนวาอัตราดอกเบี้ยใน
ทองตลาดจะผันแปรไปอยางไร ทําใหมูลคาราคาตลาดของหลักทรัพยแตกตางไปจากที่คาดคะเนได
2.2 ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index)
ดัชนีราคาผูบริโภค คือ เครื่องมือทางสถิติที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกของสินคาและ
บริการที่เทากันในชวงระยะเวลาหนึ่งเทียบกับราคาสินคาอยางเดียวกันในชวงเวลาตั้งตน เรียกวาปฐาน
(Base Year)
ดัชนีราคาผู บริโภค กําหนดขึ้นจากความตองการศึกษาชีวิตความเปนอยูของครอบครัวและ
การวัดระดับการครองชีพของประชากรเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนไดดียิ่งขึ้น
แนวความคิดพื้นฐานของดัชนีราคาผูบริโภค พัฒนามาจากแนวคิดของดัชนีคาครองชีพ (Cost
of Living Index) ซึ่งตองการวัดคาใชจายในการบริโภคของผูบริโภคในเดือนหนึ่ง ๆ โดยยังรักษา
มาตรฐานการครองชีพตามระดับที่กําหนดไว ซึ่งเปนไปไดยากในทางปฏิบัติเนื่องจากมาตรฐานการ
ครองชีพ ยัง ขึ้นกับปจ จัยอื่น ๆ ไดแก รายได จํา นวนสมาชิกในครอบครัว ภาษี คุณภาพของสินค า
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และราคาสินคาที่เปลี่ยนแปลง ถึงแมดัชนีราคาผูบริโภคจะไมสามารถแทน
ดัชนีราคาคาครองชีพไดอยางสมบูรณแตอาจกลาวไดวาดัชนีราคาผูบริโภคเปนตัวประมาณคาดัชนีคา
ครองชีพไดดีในเรื่องของคาใชจายในการบริโภค
ขั้นตอนการจัดทําดัชนีราคาผูบริโภค
ดัชนีราคาผูบริโภคสรางโดยวิธีคาเฉลี่ยสัมพัทธถวงน้ํา หนัก โดยใชถวงน้ําหนักคงที่ ขอมูลจะ
ไดมาจากการเก็บสถิติราคาสินคาและบริการเปนรายเดือน หรือรายไตรมาส แลวนํามาเปรียบเทียบกับ
ปฐาน ราคาที่กลาวถึงนี้ คือราคาขายปลีกที่ผูบริโภค ซื้อขายกันอยูในตลาด
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สินคาที่นํามาใชคํานวณมีทั้งที่เปนสินคาที่จําเปนตอการครองชีพและสินคาฟุมเฟอยซึ่งจะแยกออกเปน
หมวดใหญ ได 7 หมวด คือ
1. หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
2. หมวดเครื่องนุงหม และรองเทา
3. หมวดเคหะสถาน
4. หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล
5. หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร
6. หมวดการบันเทิง การอาน และการศึกษา
7. หมวดยาสูบ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
การคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค
การคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค คือ การหาสัดสวน คาใชจายในการซื้อสินคา ตามราคาสินคา
ของเดือนปจจุบัน (เดือนที่คํานวณดัชนี) เทียบกับคาใชจายในการซื้อสินคา ณ ปฐาน
ตัวอยางการคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค
คํานวณเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศป 2543 กับ ป
2544 สมมติตัวเลขป 2543 เปน 197.7 และป 2544 เปน 202.6 ดัชนีราคาผูบริโภคป 2544 เพิ่มจากป
2543 ดังนี้
= (202.6/199.7) x 100
= 102.5
ดังนั้นดัชนีเพิ่มขึ้นรอยละ 102.5 – 100 = 2.5
ดัช นีราคาผูบริโภคในป 2544 ที่เ พิ่ม ขึ้นนี้ อาจบง บอกไดถึง ภาวะเงินเฟอที่เ พิ่ม ขึ้น แตการ
เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2.5 ไมถือวาเกิดภาวะเงินเฟอขึ้น
การรายงานตัวเลขของดัชนีราคาผูบริโภคมี 2 ชนิดคือ
1. ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน (CORE CPI) คือดัชนีที่ไมรวมกลุมของอาหารสดและพลังงาน
มาคํานวณ เนื่องจากราคาสินคาทั้งสองกลุมนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
2. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (CPI) คือดัช นีที่รวมรายการสินคาและบริการเขาไวดว ยกัน
ทั้งหมด
ดัชนีราคาผูบริโภคเปนตัวชี้ใหเห็นถึงอัตราเงินเฟอ นักลงทุนจะตองเขาใจสภาวะของอัตราเงิน
เฟอ ถาอัตราเงินเฟอสูงมาก ดอกเบี้ยก็มักจะสูงตาม เพื่อลดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และเมื่อ
เศรษฐกิจอยูในระยะขยายตัว อํานาจซื้อของประชาชนจะสูง ระยะเวลาดัง กลาวมีการขยายการลงทุน
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การผลิตและการขายมีปริมาณเพิ่มขึ้น ในภาวะนี้ธุรกิจจะมีสภาพคลองทางการเงินสูง รายไดของ
ประชากรสูงขึ้น ทําใหระดับราคาเพิ่มสูงและมีแนวโนมที่จะเกิดภาวะเงินเฟอ
2.3 ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนสถิติที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปน
เครื่องมือชี้วัดที่สะทอนภาพรวมการเคลื่อนไหวของระดับราคาซื้อขายของหุนวามีการเปลี่ยนแปลงขึ้น
ลงอยางไรในปจจุบัน ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ใชอยางแพรหลาย
เปนดัชนีราคาหลักทรัพยชนิดถวงน้ําหนักดวยมูลคาตลาด (Market Capitalization Weighted Index)
นอกจากนี้ เพื่อใหการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสะทอน
ถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยเพียงอยางเดียว จึงตองมีการปรับฐานการคํานวณดัชนีเมื่ อมี
เหตุการณใดๆ ที่จะกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในจํานวนหลักทรัพยจดทะเบียน เชนมีการรับบริษัท
เขาใหม มีการเพิ่มถอนหลักทรัพย มีการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน เปนตน ดังนั้นจึงกลาวไดวา ดัชนี
ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนเครื่องมือที่สามารถสะทอนความเคลื่อนไหว
ของราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยไทยโดยรวมไดเปนอยางดี
ประโยชนของดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนเครื่องมือที่นักลงทุน นัก
เศรษฐศาสตร หรือนักวิเ คราะหหลักทรัพยสามารถนําไปใชประโยชนในการศึกษา วิเคราะหและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจไดหลายประการ ไดแก
1. ใชเปนเครื่องมือแสดงทิศทางการเคลื่อนไหวโดยรวมของราคาหลักทรัพยที่มีการซื้อขายกัน
อยูในตลาดหลักทรัพย ถา ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีคาสูงขึ้น แสดง
ว า ราคาหลั ก ทรั พ ย ส ว นใหญ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย มี ก ารปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ราคา
หลั ก ทรั พ ย ใ นวั น ที่ ผ า นมา ผู ล งทุ น สามารถใช ก ารเคลื่ อ นไหวของดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพยได อีกทั้งยังสามารถใช
ดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย เพื่ อ คาดการณ แ นวโน ม การซื้ อ ขาย
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยในอนาคตไดอีกดวย แตทั้งนี้ตองพิจารณาควบคูกับเครื่องมือในการ
วิเคราะหและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะอุตสาหกรรม และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทที่ตองการลงทุน
2. ใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย ผูลงทุนสามารถวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางราคาหลักทรัพยใดๆ กับ ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อดูวา
ราคาของหลักทรัพยนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกันขามกันกับ ดัชนีราคา
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หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อที่จะใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนใน
ลักษณะที่มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในกลุมหลักทรัพยในระดับที่เหมาะสม
3. สามารถใชเปนเกณฑอางอิงมาตรฐาน (Benchmark) ในการวัดผลสําเร็จของการลงทุน
โดยเฉพาะการลงทุนของกองทุนตางๆ
4. สามารถใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร นักวิเคราะหหลักทรัพย สามารถนํา
ขอมูลดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในขณะใดขณะหนึ่งไปใชประกอบการ
พิจารณาเพื่อคาดการณเกี่ยวกับแนวโนมภาวะเศรษฐกิจของประเทศในระยะตอไปได
2.4 ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง
ตลาดหลักทรัพยฮองกง หรือที่เรียกวา “ ตลาดหลักทรัพยฮั่งเส็ง ” ณ ปจจุบันถือไดวาเปน
ตลาดหลักทรัพยที่มูลคาของตลาดสูงที่สุดในเอเชีย มีเม็ดเงินการลงทุนจากตางประเทศเขามามาก
ที่สุด ซึ่งฮองกงถือไดวาเปนตลาดกลางทางการเงินที่ใหญที่สุดในเอเชีย ตั้งแตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
และในหลาย ๆ ประเทศในยุโรป เกิดปญหาวิกฤตซับไพรมขึ้นมา ไดมีผลกระทบตอตลาดเงิน และ
ตลาดหุนทั่วโลก มีการลมละลายของสถาบันการเงิน ซึ่งสงผลตอธุรกิจในหลาย ๆ ดาน หุนทั่วโลกดิ่งลง
มากกวา 300 – 400 เปอรเซ็นต
ซึ่งตอมาเมื่อเริ่มมีการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในทวีปเอเชียถือไดวา มีการฟ นตัวที่
เร็วกวาในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ซึ่งการฟ นตัวของเศรษฐกิจเอเชียนี้เอง เปนเหตุทําใหมีการโยกยาย
เม็ดเงินลงทุนจากตาง ๆ ประเทศ ทั้งจากสหรัฐอเมริกา และหลาย ๆ ประเทศในทวีปยุโรป ไหลเขามา
ในตลาดเงินและตลาดทุนในทวีปเอเชียเปนจํานวนมาก ทําใหราคาหุนปรับตัวสูง ขึ้นมากในชวง ป
2550-2552 ที่ผานมา ตลาดหลักทรัพยฮั่งเส็ง จึงเปรียบเสมือนวาเปนตลาดหลักทรัพยของเอเชีย ซึ่ง
เมื่อตลาดหลักทรัพยฮั่งเส็ง มีการปรับตัวของดัชนีไมวาจะเปนไปในทิศทางใด ตลาดหุนในแถบเอเชีย
รวมถึงประเทศไทย มักจะมีการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหลักทรัพยฮั่งเส็ง
2.5 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หรือที่เรียกวา (Gross Domestic Product: GDP) คือ
มูลคาการผลิตสินคาและบริการขั้นสุดทายของประเทศ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง (1 ปปฏิทิน) ซึ่งมีคา
เทากับมูลคาเพิ่ม (Value Added) จากกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการทุกประเภทในขอบเขตพื้ นที่
ของประเทศและเปนสวนหนึ่งในการคํานวณรายไดประชาชาติ (National income) ซึ่งมีวิธีการคํานวณ
ได 3 วิธีคือ
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1. วิธีการคํานวณ GDP ดานผลผลิต (Product Approach)
วิธีนี้คือการหาผลรวมมูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ประเทศผลิตขึ้นไดในระยะเวลา
1 ป การหามูลคาของผลผลิตแบงออกเปน 2 วิธียอย คือ
1.1 คิดเฉพาะมูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทาย (Final goods and services)
สินคาและบริการขั้นสุดทายคือผลผลิตที่ซื้อไปเพื่อบริโภค การคํานวณ GDP ดานผลผลิตใหรวมสวน
เปลี่ยนของสินคาคงเหลือดวย ซึ่งเปนสินคาขั้นสุดทายที่ขายไมหมด
1.2 คิดแบบมูลคาเพิ่ม (Value added method) นักเศรษฐศาสตรใชวิธีนี้เพื่อขจัด
ปญหาการนับซ้ํา (Double counting) การคํานวณรายไดประชาชาติโดยการรวมมูลคาของสินคาและ
บริ ก ารขั้ น สุ ด ท า ยและเกิ ด ป ญ หาการนั บ ซ้ํ า เพราะอาจรวมมู ล ค า สิ น ค า ขั้ น กลาง (Intermediate
goods) ไวในรายไดประชาชาติ เพราะในทางปฏิบัติเปนการยากที่จะตรวจสอบวาสินคาและบริการ
สวนใดซื้อไปเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการผลิต การนับซ้ําทําใหมูลคาผลผลิตสูงเกินความเปนจริง ดวย
เหตุนี้การคํานวณรายไดดานผลผลิต นักเศรษฐศาสตรจึงนิยมใชวิธีรวมมูลคาเพิ่ม
2. วิธีการคํานวณ GDP ดานรายจาย (Expenditure Approach)
วิธีการคํานวณจากรายจายทั้งสิ้นที่นํามาซื้อสินคาและบริการที่ผลิตขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่ง
แยกออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
(1) รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
(2) รายจายเพื่อการลงทุน
(3) รายจายเพื่อซื้อสินคาและบริการภาครัฐบาล
(4) การสงออกสุทธิ
การคํานวณรายไดประชาชาติดานรายจายนี้จึงมีคาเทากับผลการใชจายของบุคคลทั้ง 4 กลุม
ไดแก ผูบริโภคภายในประเทศ บริษัทธุรกิจ รัฐบาล และผูซื้อตางประเทศ ซึ่งสามารถเขียนออกมาเปน
สมการไดดังนี้
GDP
= C + I + G + (X – M)
C
= รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
I
= รายจายเพื่อการลงทุนภาคเอกชนและรัฐบาล
G
= รายจายเพื่อซื้อสินคาและบริการภาครัฐบาล
(X – M) = การสงออกสุทธิ
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3. วิธีการคํานวณ GDP ดานรายได (Income Approach)
วิธีการคํานวณ GDP ดานรายได (Income or factor payment approach) เปนการคํานวณ
รายไดรวมทั้งหมดซึ่งเจาของปจจัยการผลิตไดรับจากการขายหรือใหบริการปจจัยการผลิตเหลานั้นแก
หนวยธุรกิจตาง ๆ เพื่อการผลิตสินคาและบริการ
การคํานวณรายไดขางตนมีหลักสําคัญอยางหนึ่ง คือจะตองรวมเฉพาะรายไดหรือผลตอบแทน
จากปจจัยการผลิตที่ใชในการผลิตเทานั้น ดังนั้นการคํานวณรายไดประชาชาติทางดานรายไดจึงไมรวม
เงินไดที่ไดรับมาเปลา ๆ เงินไดที่ไดมาเปลาถือเปนการโอนอํานาจซื้อ (Purchasing power) จากบุคคล
หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เงินไดประเภทนี้เรียกวา “ เงินโอน “
รายละเอียดของรายการตาง ๆ ที่คํานวณจากดานรายได มีดังนี้
1. คาจางเงินเดือนและเงินทดแทนอื่นแกลูกจาง
2. รายไดที่เอกชนไดรับในรูปคาเชา
3. ดอกเบี้ยสุทธิ
4. รายไดของกิจการที่ไมอยูในรูปบริษัท
5. คาเสื่อมราคา
6. กําไรของบริษัทกอนหักภาษี
7. ภาษีทางออมธุรกิจ
การวัดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (สาระเศรษฐศาสตร. 2553: ออนไลน)
การวัดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic growth rate: EG) หมายถึง อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑประชาชาติที่แทจริง (real national product) ซึ่งจะเห็นไดวาในรอบปที่
ผานไปนั้นระบบเศรษฐกิจ มีการผลิตสินคาและบริการตางๆ เปลี่ยนแปลงไปจากปกอนเปนปริมาณ
เทาใด คํานวณไดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาผลิตภัณฑที่แทจริงของผลิตภัณฑประชาชาติ
ประเภทใดประเภทหนึ่งที่สนใจ เชน อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่
แทจริง อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติที่แทจริงหรืออื่นๆ เชนถาตองการ
คํานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑม วลรวมภายในประเทศที่แทจ ริง ระหวางปสามารถ
คํานวณไดจากความสัมพันธดังนี้
EG =

realGDP  realGDPt 1
realGDPt 1

x100

โดย EG = อัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริง
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ยกตัวอยางเชน ถาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริงของประเทศไทยป 2548 เทากับ
6,725,705.21 ล า นบาท และผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมภายในประเทศที่ แ ท จ ริ ง ป 2549 เท า กั บ
7,022,716.59 ลานบาท
อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่แทจริง =

7,022,716.59  6,725705.21
x100
6,725,705.21

= 4.42
นั่นคือ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระหวางป 2548 ถึงป 2549 เทากับ รอยละ 4.42
ซึ่ง สะท อนใหเ ห็นวา ในป 2549 ระบบเศรษฐกิ จ ไทยผลิตสินค าและบริการตางๆตอบสนองความ
ตองการภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากป 2548 เทากับรอยละ 4.42
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ยอมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม เมื่อใดที่เศรษฐกิจภายในประเทศเจริญเติบโตและมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้นก็จะ
กระตุนใหผูลงทุนเพิ่มการลงทุนในธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวของความตองการสินคาอุปโภคใน
ครัวเรือนตามรายไดที่เพิ่มขึ้นของประชาชน เมื่อผูประกอบการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สามารถทํากําไรใหสูงขึ้นทําใหมีอุปสงค (Demand) ในหลักทรัพยนั้น
เพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหบริษัทเหลานั้นมีมูลคาสูงขึ้น ดังนั้นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความจะมี
ความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอดัชนีหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คัตนาง จารุปรัชญ (2540) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่กําหนดราคาหุนกลุมพลังงาน ตั้งแตป พ.ศ.
2535-2538 โดยปจจัยที่นํามาศึกษา ไดแก ราคาหลักทรัพยที่มีความลา 1 คาบเวลา อัตราเงินปนผล
ตอราคาตลาด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน อัตราเงินเฟอ ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส และดัชนีนิเคอิ โดยใชวิธีการทางเศรษฐมิติสรางสมการ
ในรูปแบบของสมการถดถอยเชิงซอน และใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด
ผลการศึกษาแบงไดเปน 2 สวน คือ 1. ศึกษาถึงปจจัยที่กําหนดราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน
2. ศึกษาปจจัยที่กําหนดราคาหลักทรัพยของแตละบริษัทในกลุมพลังงาน คือ บริษัท บานปู จํากัด
บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด บริษัท ลานนาลิกไนต จํากัด บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํากัด บริษัท สยามสหบริการ จํากัด บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแกส จํากัด และบริษัท ยูนิแกส แอนด
ปโตรเคมิคัลส จํากัด สามารถสรุปไดวา ปจจัยทางเทคนิค คื อ ราคาหลักทรัพยของแตละบริษัทที่มี
ความลา 1 คาบเวลา และปจ จัยทางจิตวิทยาการลงทุน คือ ดัช นีราคาหุนตลาดหลักทรัพ ยแหง
ประเทศไทยมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน และราคาหลักทรัพยของ
แตละบริษัทในกลุมพลังงานมากที่สุด ในขณะที่ปจจั ยพื้นฐานและปจจัยทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลนอย
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มาก นักลงทุนจะพิจารณาถึงแนวโนมการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยในอดีต และดัชนีราคาหุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยมากกวาการ
พิจารณาถึงปจจัยพื้นฐานของบริษัทและปจจัยทางเศรษฐกิจ
ฉนวน คําอยู (2543) ศึกษาเรื่อง ปจ จัยกําหนดราคาหลักทรัพ ยในตลาดหลักทรัพ ย แหง
ประเทศไทย โดยใชขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) รายเดือนตั้งแตเดือน มกราคม 2537 ถึงเดือน
ธันวาคม 2542 โดยแบงการศึกษาออกเปนสองชวง ทําการประมาณคาวิธีกําลังสองนอยที่ สุด (The
Ordinary Least Squares) ผลที่ไดจากการศึกษาชวงเดือน มกราคม 2537 ถึง เดือนธันวาคม 2539
ผลการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R- Squares) เทากับรอยละ 95.663 ปจจัย
กํา หนดราคาหลั กทรัพ ยใ นตลาดหลั กทรัพ ยแ หง ประเทศไทยได อ ยา งมี นัย สํา คัญ ไดแ กดั ช นี ราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Down Jone ราคาทองคํา (GOLD) ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยฮองกง (HSKI) อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทและเยนญี่ปุน (JYTB) อัตราดอกเบี้ยลูกคา
ชั้นดีสําหรับเงินกู ยืม (MLR) ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยญี่ปุน (NIX) ราคาน้ํามัน ดัชนี
ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (SES) ดัชนีหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยไตหวัน (TWII)
ผลการศึกษาชวงเดือนมกราคม 2540 ถึงธันวาคม 2542 ไดคา สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R- Squares)
เทากับรอยละ 96.82 ปจจัยที่กําหนดราคาหลักทรัพยในตลาดหลั กทรัพยแหงประเทศไทยไดอยางมี
นัยสําคัญ ไดแก ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Down Jone อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงิน
บาทและดอลลารสหรัฐ (EX) มูลคาการซื้อของนักลงทุนตางชาติ (FBUY) ดัช นีราคาหลักทรัพ ยใน
ตลาดหลักทรัพยฮองกง (HSKI) อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขามคืนระหวางธนาคาร (INB) ปริมาณเงินตาม
ความหมายกวาง (M2) อัตราดอกเบี้ยลูกคาชั้นดีสําหรับเงินกูยืม (MLR) ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยญี่ปุน (NIX)
ขวัญชนก ธรรมวิวรณ (2543) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย
กับเครื่องชี้เ ศรษฐกิ จ มหภาค ใชขอมู ลรายเดื อน ระยะเวลา 6 ป ตั้ง แต 1 มกราคม2537 ถึ ง 31
ธันวาคม 2542 ไดผลสรุปคือ ตัวแปรอิสระทั้งหมด คือ อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย ผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติ ปริมาณเงิน มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย และระบบ
อัตราแลกเปลี่ยน สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย ไดโดยใช เทคนิค
การวิเคราะหถดถอยเชิงซอน(regression analysis) มาใชในการหาสมการถดถอย โดยวัดออกมา
เปนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (coefficient of correlation) ซึ่งรวมไปถึงการทดสอบความสัมพันธนี้
โดยใช t-test
ผลการศึกษาพบวาโดยตัวแปรที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย และปริมาณการ
ซื้อขายหลักทรัพยตัวแปรอิสระที่ใหเครื่องหมายตรงตามสมมุติฐานตั้งไว คืออัตราดอกเบี้ยปริมาณเงิน
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และระบบอัตราแลกเปลี่ยน และตัวแปรอิสระที่ใหเครื่องหมายไมตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไวคือ อัตรา
เงินเฟอ และผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ แตผลสองตัวแปรดังกลาวก็เปนสิ่งที่สามารถอธิบายได
และนอกจากนี้ตัวแปรทั้งสองตัวก็ไมมีนัยสําคัญ
อาวุธ เล็กสกุล (2544) ศึกษาเรื่อง ปจจัยกําหนดการลงทุนในหุนกลุมพลังงานแตละบริ ษัท
หลังวิกฤติเศรษฐกิจระหวางป พ.ศ.2540-2543 ดวยวิธีสมการถดถอยนอยที่สุด (Ordinary Least
Squares)
ผลการศึกษาพบวาแตละบริษัทจะมีปจจัยที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
จํานวนหุน และปจจัยดานจิตวิทยาการลงทุน ซึ่งสามารถแบงผลการศึกษาเปน 6 กรณี ดังนี้
1. บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) พบวาปจจัยที่กําหนดการลงทุนในหุนประกอบดวย การ
เปลี่ ย นแปลงของดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย (SET) อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากเฉลี่ ย 3 เดื อ น (I) ดั ช นี
อุตสาหกรรมดาวโจนสในตลาดวอลลสตรีท (DJ) ประเทศสหรัฐอเมริกา และราคาปดของหุนในเดื อนที่
ผานมา [BANPU(-1)]
2. บริษัท บางจาก จํากัด (มหาชน) ปจจัยที่กําหนดการลงทุนในหุน ประกอบดวยดัชนีตลาด
หลักทรัพย (SET) อัตราเงินเฟอ (CPI) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เฉลี่ย 3 เดือน (I) สัดสวนของนักลงทุน
ตางประเทศ (FC) และราคาปดของเดือนที่ผานมา [BCP(-1)] โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 3 เดือน
และสัดสวนของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีเครื่องหมายตรงขามกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจกลั่นน้ํามันและขายทั้งในระบบคาปลีกและคาสงรวมถึง
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไดจากการกลั่นน้ํามันภายในประเทศจึงทําใหมีรายไดที่แนนอน
3. บริษัท เดอะโคเจนเนอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ปจจัยที่กําหนดการลงทุนในหุน ประกอบดวย
ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET) ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ (CPI) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เฉลี่ย 3
เดือน (I)อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (EX) และราคาปดของหุนในเดือนที่ผาน
มา [COCO(-1)] ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ (CPI) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เฉลี่ย 3 เดือน มี
เครื่องหมายตรงขามกับสมมติฐานที่ตั้งไว
4. บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ปจจัยที่กําหนดการลงทุนในหุน ประกอบดวย ดัช นี
ราคาผูบริโภคภายในประเทศ (CPI) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เฉลี่ย 3 เดือน (I) อัตราแลกเปลี่ยนระหวาง
เงิ น บาทต อ ดอลล า ร ส หรั ฐ (EX) ราคาป ด ของหุ น ในเดื อ นที่ ผ า นมา [EGCOMP(-1)] และค า การ
เปลี่ยนแปลงของแนวโนมเวลา (T) โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เฉลี่ย 3 เดือน (I)มีเครื่องหมายตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
5. บริษัท ลานนา ลิกไนต จํากัด (มหาชน) ปจจัยที่กําหนดการลงทุนในหุน ประกอบดวยดัชนี
ตลาดหลักทรัพย (SET) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJ) อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทตอดอลลาร
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สหรัฐ (EX) และราคาปดของหุนในเดือนที่ผานมา [LANNA(-1)] โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJ)
มีเครื่องหมายตรงขามกับสมมติฐานที่ตั้งไว
6. บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ปจจัยที่กําหนดการลงทุนในหุน
ประกอบดวย อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เฉลี่ย 3 เดือน (I) อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐ (FDR) อัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (EX) และราคาปดของหุนในเดือนที่ผานมา [PTTEP(1)] ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เฉลี่ย 3 เดือน มีเครื่องหมายตรงขามกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ประกิจ จูตะวิริยะ (2546) ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพ ยใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอมูลที่ใชเปนขอมูลทุติยภูมิ รายเดือน เริ่มตั้งแต มิถุนายน ป 2541
ถึง มิถุนายน 2545 ใชสมการเศรษฐมิติแบบการวิเคราะหเสนถดถอยเชิงซอน ดวยวิธีการประมาณคา
กําลังสองนอยที่สุด
ผลการศึกษาพบวา
1. ราคาทองคํามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับดัชนีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเพราะทองคําเปนสินคาที่มีสภาพคลองอยางหนึ่ง จึ งเปนทางเลือกอยางหนึ่งในการลงทุน เพราะ
ถาราคาทองสูงขึ้น ก็จะทําใหนักลงทุนขายทองคําออกมาเพื่อเก็งกําไร อุปสงคบางสวนก็จะเขามาใน
ตลาดหลักทรัพย ทําใหราคาหลักทรัพยสูงขึ้นได
2. ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Down Jone มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกันกับดัชนีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพย Down Jone ทําใหความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจโลกดีขึ้น จึงสงผลใหดัช นีราคาหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปดวย
3. มูลคาการซื้อ-ขายสุทธิของนักลงทุนตางชาติ มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับดัชนี
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพราะการซื้อขายของนักลงทุนตางชาติเปนผลทางดานจิตวิทยา
ของนักลงทุนไทยใหคลอยตามการลงทุนของนักลงทุนชาวตางชาติ เพราะมีความเชื่อในเทคนิคการ
ลงทุนและการวิเคราะหขาวสารของนักลงทุนตางชาติ เมื่อนักลงทุนตางชาติทําการซื้อหลักทรัพยจะ
สงผลใหอุปสงคเพิ่มขึ้นในตลาดหลักทรัพย จะทําใหราคาหลักทรัพยในตลาดเพิ่มขึ้น
4. อัตราเงินเฟอมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับดัชนีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เพราะถาอัตราเงินเฟอ สูงขึ้น หมายถึงราคาของสินคาและบริการก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
ราคาสิ น ค า และบริ ก ารของป ฐ าน ราคาสิ น ค า และบริ ก ารสู ง ขึ้ น ต น ทุ น การผลิ ต ก็ จ ะสู ง ขึ้ น ธุ ร กิ จ
จําเปนตองปรับราคาสินคาและบริการใหสูงขึ้ น สงผลถึงดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยจะลดลง

33
5.อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทและเงินดอลลาสหรัฐมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกัน
ขามกับดัชนีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพราะเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาสหรัฐ
สูงขึ้นหมายถึงคาเงิน บาทออนคาลง ซึ่งการออนคาลงของเงินบาทจะสงผลโดยตรงเชน ตนทุนการ
นําเขาสินคาที่เปนวัตถุดิบจะสูงขึ้น การที่ตนทุนสูงขึ้น ทําใหผลตอบแทนที่ไดรับลดลงสงผลตอดัชนี
ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะลดลง
สุภาวดี พุมเรือง (2547) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุน
ตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชวิธีการศึกษาในเชิงพรรณนา ขอมูลที่ใชเปนขอมูล
ทุติยภูมิรายไตรมาส รวม 28 ไตรมาสในป พ.ศ. 2540 ถึงป พ.ศ. 2546 ใชสมการเศรษฐมิติแบบการ
วิเคราะหเสนถดถอยเชิงซอน ด วยวิธีการประมาณคากําลังสองนอยที่สุด โดยปจจัยที่นํามาวิเคราะห
ไดแก อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพ ยแหง ประเทศไทย สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยใน
ประเทศกับตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลาร อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ผลจากการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนตาง
ระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกับตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลาร และ
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทย เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุน
ในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95,99,90
และ 99 ตามลําดับ โดยมีคา R2 เทากับ 0.612 คาAdjusted R2 (R2) เทากับ 0.524 และอัตราเงิน
ปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพย
ของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
รุง ญดา พนมธรนิจกุล (2552) ศึกษาเรื่องการเคลื่อนไหวของตลาดดัช นีราคาหลักทรัพ ย
ลวงหนา SET 50 โดยปจจัยที่นํามาทําการศึกษาไดแก ดัชนีของตางประเทศในที่นี้ ดัชนีฮั่งเส็ง (HSKI)
ดัชนีดาวนโจน (DJIA) ดัชนีนิกเคอิ (NIX) ดัชนีไฟแนลเชียลไทม (FTSE) การประการอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ราคาน้ํามัน โดยทําการศึกษาตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2551 ถึง 31 ธ.ค. 2551
โดยอธิบายความสัมพันธเชิงพรรณนาโดยมีขอมูลประกอบ และใชวิธีการวิเคราะหทางสถิติ ดวยวิธี
วิเคราะหถดถอยเชิงเสน
ผลการศึกษาพบวา มีตัวแปรอิสระสองตัวที่แสดงสถิติอยางมีนัยสําคัญ 2 ตัว คือตลาดดัชนี
ราคาหลัก ทรัพ ยฮั่ง เส็ง และดัช นีต ลาดหลัก ทรัพ ยดาวนโจน แตเ นื่ อ งจากปอ งกันการเกิดปญหา
Multicollinearity จึงตองทําการเลือกตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง ในการศึกษาครั้งนี้จึงทําการเลือกตลาด
ดัชนีราคาหลักทรัพยฮั่งเส็ง ทั้งที่มีนัยสําคัญนอยกวาดัชนีตลาดหลักทรัพยดาวนโจน เนื่องจากสภาพ
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เศรษฐกิจใกลเคียง และระยะเวลาทําการของตลาดหลักทรัพยใกลเคียงกับตลาดดัชนีราคาหลักทรัพย
ลวงหนา SET 50 มากกวา
สุวสี สุวรรณเวช (2552) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีตอดัชนี
ราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน โดยปจจัยที่นํามาศึกษาไดแก ดัชนีราคาผูบริโภค อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย
ไทย และราคาน้ํามันดิบเวสตเท็กซัสที่ตลาดนิวยอรก การศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา
โดยเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม 2548 ถึง ธันวาคม 2550 โดยใชสมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ประมาณคาดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least
Squares)
ผลการศึกษาพบวาดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพ ยไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร
สหรัฐ ฯ ดัช นีราคาหลักทรัพ ยในตลาดหลักทรัพ ยฮองกง และราคาน้ํามันดิบเวสตเ ท็กซั สที่ตลาด
นิวยอรก มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 สวนดัชนีราคาผูบริโภคมีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพย
กลุมพลังงานในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดขอมูลและแหลงขอมูล
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดขอมูลและแหลงขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ จะทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยกลุมพลังงานใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เฉพาะที่ถูกจัดอยูใน Set Index 50 และมีมูลคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาด หรือ (Market Capitalzation) สูงสุด จํานวน 6 บริษัท เทานั้น ไดแก
1. บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
6. บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
ในการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาจากขอมูลราคาหลักทรัพยในกลุมพลังงานตัวเลขเปนขอมูล
เฉลี่ยของแตละเดือน ตั้งแตเดือน มกราคม 2550 ถึงเดือน ธันวาคม 2553 รวมทั้งสิ้น 48 เดือน ยกเวน
บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) จะใชขอมูล 3 ป คือตั้งแตเดือน มกราคม 2551
ถึงเดือน ธันวาคม 2553 รวมทั้งสิ้น 36 เดือน เพราะป 2550 ยังไมเกิดการควบรวบบริษัท ระหวาง
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน)
โดยเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Secondary Time Series Data) จากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย และจากบริษัท บิชนิวส เอ เอฟ อี ประเทศไทย
(จํากัด)
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2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด
ขอบเขตการวิจัย และสรางเครื่องมือในการวิจัยใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย
2. กําหนดสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple regression analysis) ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด
(Ordinary Least Squares-OLS) โดยใช โปรแกรมคอมพิ วเตอร สํา เร็ จ รูป ที่ใ ชใ นงานวิ จัย ทาง
สังคมศาสตร ในการคํานวณหาคาสถิติตาง ๆ ของแบบจําลอง

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยไดทําการคนควาปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยกลุมพลังงานในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดขอมูลจาก
-ราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน (SET Energy) จาก Website ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ขอมูลเปนราคาคาเฉลี่ยของแตละเดือน ใชขอมูลตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2550 ถึงเดือน
31 ธันวาคม 2553 จํานวนทั้งสิ้น 48 เดือน
-อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน จาก Website ของธนาคารแหงประเทศ อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 3 เดือน โดยเฉลี่ยของ 4 ธนาคารพาณิชย ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
ไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงไทย ใชขอมูลตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2550 ถึงเดือน 31
ธันวาคม 2553 จํานวนทั้งสิ้น 48 เดือน
-ขอมูลดัช นีราคาผูบริโภค จาก
Website ของธนาคารแหงประเทศ ขอมูลชี้วัดถึ ง การ
เคลื่อนไหวของราคาสินคาโดยเฉลี่ย ใชขอมูลตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2550 ถึงเดือน 31 ธันวาคม
2553
-ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จาก Website ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจะพิจารณาจากดัชนีราคาวันสุดทายของแตละเดือน ใชขอมูลตั้ งแต
เดือน 1 มกราคม 2550 ถึงเดือน 31 ธันวาคม 2553
-ขอมูลดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกง จากบริษัท บิชนิวส เอ เอฟ อี ประเทศไทย (จํากัด)โดยจะ
พิจารณาจากดัชนีราคาวันสุดทายของแตละเดือน ใชขอมูลตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2550 ถึงเดือน 31
ธันวาคม 2553
-อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จาก Website ของธนาคารแหงประเทศไทย ใชขอมูล
ตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2550 ถึงเดือน 31 ธันวาคม 2553
-และรวบรวมขอมูลดานอื่น ๆ เพิ่มเติมจากหนังสือ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลกอนนําไปวิเคราะห
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4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการ ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยในกลุมพลังงาน
มีลักษณะขอมูลแบบทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ( Secondary Time Series Data) เปนขอมูลรายเดือน
ตั้งแต มกราคม 2550 ถึง ธันวาคม 2553 รวมทั้งสิ้น 48 เดือน
โดยผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลนี้ออกเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา(Descriptive
Analysis)และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ(Quantitative Analysis) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอราคาของหลักทรัพยในกลุมพลังงาน ไดใชวิธีทางเศรษฐมิติดวยการสรางสมการถดถอยเชิงซอน
(Multiple regression analysis) ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares-OLS) โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ใชในงานสังคมศาสตร ในการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
อิสระตาง ๆ ของแบบจําลอง แลวนําผลลัพธที่ไดมาสรุปและอธิบายปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของ
หลักทรัพยในกลุมพลังงาน
การกําหนดฟงกชันและตัวแปรที่ใชในการศึกษา
กําหนดฟงกชันโดยใชสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple regression) เพื่อศึกษาปจจัยที่มี
ผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยในกลุมพลังงาน มีแบบจําลองในรูปแบบสมการที่แปลงใหอยูในรูป
Logarithm ดังนี้
lnPE =  0+  1lnIR +  2InCPI+  3lnSET+  4lnHSKI+  5lnEG
(3.1)
โดยกําหนดตัวแปร ดังนี้
Ln
แทน Natural Logarithm
PE
แทน ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน (บาท/หุน)
IR
แทน อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)
CPI
แทน ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ
SET
แทน ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
HSKI
แทน ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง
EG
แทน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(รอยละ)
แทน คาคงที่
0
 1,  2…,  5 แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย
แทน คาความยืดหยุน
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สถิติที่ใชในการวิจัย
1. สถิติทดสอบเดอรบิน วัตสัน (Durbin-Watson) เปนการทดสอบความเปนอิสระกันของ
คาความคลาดเคลื่อน ซึ่งการทดสอบของ Durbin-Watson เปนการทดสอบความสัมพันธของ et และ
et-1 โดยที่ t เปนชวงเวลา(กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 340-341)
n

สถิติทดสอบ D.W. = d =

 (e
2

t
n

 et 1 ) 2

e
1

2
t

โดยที่
et คือ คาคลาดเคลื่อนของปที่
et-1 คือ คาคลาดเคลื่อนของปที่ t-1
ถา D.W. มีคาเขาใกล 2 (นั่นคือ มีคาในชวง 1.5ถึง2.5) แสดงวาความสัมพันธของ et และ et-1
อิสระกัน
ถา D.W. นอยกวา 1.5 แสดงวาความสัมพันธของ et และ et-1 อยูในทิศทางบวก และถา D.W.
มีคาเขาใกลศูนย แสดงวาความสัมพันธของ et และ et-1 มีความสัมพันธกันมาก
ถา D.W. มากกวา 2.5 แสดงวาความสัมพันธของ et และ et-1 อยูในทิศทางลบ และถา D.W.
มีคาเขาใกล 4 แสดงวาความสัมพันธของ et และ et-1 มีความสัมพันธกันมาก
2. สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ (Multi coefficient of determination : R2 ) เปน
สัดสวนระหวางคาแปรปรวนที่อธิบายไดดวยสมการถดถอยเชิงซอน (Regression Sum of Square :
SSR) กับคาแปรปรวนทั้งหมด (Total Sum Square : SST) ดังนั้น สูตรในการคํานวณสัมประสิทธิ์
กําหนดเชิงซอนจึงเปน
R2 = SSR / SST
= 1 - SSE / SST
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ (Multi coefficient of determination : R2 ) สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของ ราคาของหลักทรัพยในกลุมพลังงานได หรือกลาวไดวาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
เชิงซอนเปนสัดสวนหรือเปนเปอรเซ็นตของความผันแปรของราคาของหลักทรัพยในกลุมพลังงานที่มี
สาเหตุเนื่องจากความผันผวนของปจจัยทางเศรษฐกิจ
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ในทํานองเดียวกันการวิเคราะหสหสัมพันธแบบงาย สัมประสิทธิ์ตัวกําหนดเชิงพหุนี้สามารถ
นํามาปรับดวยระดับความเปนอิสระ เพื่อลดความไมเที่ยง ในการเปรียบเทียบได ดัง นั้นสัมประสิทธิ์
ตัวกําหนดเชิงพหุที่ถูกปรับปรุงดวยระดับความเปนอิสระแลว หรือ R2 Adjusted คํานวณไดโดย
R c2 = 1 โดยที่ SSE
SST
n
k

SSE /(n  k )
SST /(n  1)

แทน คาแปรปรวนที่อธิบายไมได (Error Sum of Square)
แทน คาแปรปรวนทั้งหมด (Total Sum of Square)
แทน จํานวนขอมูล
แทน จํานวนตัวแปรอิสระ

3. สถิติทดสอบ F-test เปนคาที่ใชทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทุก
ตัวพรอมกัน วาตัวแปรอิสระในแบบจําลองมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม อยางนอย 1
ตัวแปรหรือไม โดยใชสูตร(กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 340-341)
สถิติทดสอบ F-test คํานวณจาก
F
โดยที่ F
k

=

SSR / k
SSE / n  k  1

แทน สถิติทดสอบ F-test
แทน จํานวนตัวแปร

ผลการทดสอบสมมติฐาน แบงเปน
-ยอมรับสมมติฐาน
H0 :  I = 0 หมายความวาตัวแปรอิสระตัวนั้นไมนาจะมีความสัมพันธที่จะสามารถอธิบายตอตัวแปร
ตาม
-ปฏิเสธสมมติฐาน H0 หรือยอมรับสมมติฐาน H1
H1 :  I  0 หมายความวาสัมประสิทธิ์ตัวแปรอิสระนั้นสามารถอธิบายตัวแปรตามได
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4. สถิติทดสอบ t-test เพื่อใชทดสอบ วามี  I ตัวใดบางที่ไมเทากับศูนย หรือมีตัวแปรอิสระ
ตัวใดบางที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม(กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 340-341)
สถิติทดสอบ t-test คํานวณจาก
t

bi   i
SE (bi )

=

โดยที่ t
bi
SE(bi)
I

แทน
แทน
แทน
แทน

สถิติทดสอบ t-test
สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระตัวที่ i
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์เสนถดถอย
คาสัมประสิทธิ์ของเสนถดถอย

ผลการทดสอบสมมติฐาน แบงเปน
-ยอมรับสมมติฐาน H0
H0 :  I = 0 หมายความวาตัวแปรอิสระตัวนั้นไมนาจะมีความสัมพันธที่จะสามารถอธิบายตอตัวแปร
ตาม
-ปฏิเสธสมมติฐาน H0 หรือยอมรับสมมติฐาน H1
H1 :  I  0 หมายความวาสัมประสิทธิ์ตัวแปรอิสระนั้นสามารถอธิบายตัวแปรตามได
5. การวิเคราะหความยืดหยุน จะใชในการศึกษาคาความยืดหยุนของปจจัยตางๆที่มี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม โดยการคํานวณหาคาความยืดหยุนผลการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตาม (y) ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระ (x) มีสูตรดังนี้
Eyx

=

%y
%x

=

y / y
x / x

=

y y
*
x x
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โดยกําหนดให E คือ คาความยืดหยุน สวน y คือตัวแปรที่ตองการทราบถึงผลกระทบที่พึง
ไดรับจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปร x ซึ่งสามารถเขียนเปนสูตรทั่วไปไดดังนี้
Eyx

=

y y
*
x x

 ln y
 ln x

=

y / y
x / x

=

x y
*
y x

ซึ่งก็คือความยืดหยุนระหวางตัวแปร x และ y นั่นเอง

=
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในบทนี้จะแสดงถึงผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล โดยมีเนื้อหา ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูล
2. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3. ผลการวิเคราะหขอมูล

1. การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาวิจัย ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยกลุมพลังงานในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย 6 บริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดแก
1. บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
6. บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
ในการศึกษาวิจัย จะใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ( Secondary Time Series Data)
พิจ ารณาจากขอ มู ล ราคาหลั กทรั พ ย เ ฉลี่ ย ของแต ล ะเดื อ น ตั้ ง แต เ ดื อน มกราคม 2550 ถึ ง เดื อ น
ธันวาคม 2553

2. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณตาง ๆ ที่ใชแทนความหมาย ดังตอไปนี้
R-Squared
Adjusted R-Squared
F-Statistic
Durbin-Watson

แทน
แทน
แทน
แทน

คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ
คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุที่ปรับปรุงแลว
สถิติทดสอบ F-test
คาพิจารณาวาแบบจําลองมีปญหา Autocorrelation หรือไม
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**

แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

3. ผลการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 ศึกษาภาวะเศรษฐกิจไทยในชวงเวลาตั้งแต 1 มกราคม 255031 ธันวาคม 2553
ตาราง 5 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ป 2550
ป
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550

เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

banpu
175.71
181.25
190.67
214.11
225.90
255.24
288.95
271.09
305.10
391.18
399.27
405.06

irpc
5.51
5.98
6.01
6.09
5.99
6.08
6.93
6.55
6.55
6.77
6.36
5.93

ptt pttar pttep top
IR
CPI SET
HSKI
EG
201.67 93.38 53.70 4.31 98.3 648.16 20197.23 4.20
208.40 96.78 56.98 3.44 97.9 685.49 20484.37 4.20
205.14 90.69 57.17 3.25 98.5 673.62 19338.57 4.20
211.89 91.44 62.14 3.25 99.5 690.38 20439.39 4.30
237.80 97.03 66.68 2.75 100.3 719.53 20727.44 4.30
264.86 - 107.24 70.05 2.25 100.3 760.51 21214.10 4.30
305.43 - 123.57 81.52 2.25 100.3 849.33 22878.18 4.80
289.45 - 115.41 76.73 2.06 99.7 798.01 22320.68 4.80
320.30 - 128.50 82.38 2.06 100.3 817.24 25002.90 4.80
366.09 - 152.91 90.32 2.06 101.2 877.80 29152.61 5.70
379.36 - 146.41 87.82 2.06 101.6 851.81 28287.49 5.70
359.07 - 153.41 84.91 2.06 101.7 831.27 28052.61 5.70

ที่มา: จากการเก็บรวบรวมขอมูล
สรุปภาวะเศรษฐกิจป 2550
ภาพรวมในป 2550 เศรษฐกิจของโลกยังคงขยายตัวไดดีตอเนื่องมาจากป 2549 เนื่องจาก
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีนยังคงขยายตัวในอัตราที่รวดเร็ว โดยมีอัตรา
การขยายตัวสูงกวา 5 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับป 2549 ในดานราคาสินคาอุปโภคบริโภคก็ปรับตัวสูงขึ้น
เนื่องจากราคาน้ํามันที่ทรงตัวอยูในระดับสูง เฉลี่ยระดับราคาน้ํามันในตลาดโลกอยูที่ประมาณ 65-68
เหรียญดอลลารสหรัฐตอบารเรล
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ในสวนของภาพรวมเศรษฐกิจไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป 2550 การขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยก็ไดรับอิทธิพลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก โดยอัตราการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยเติบโตจาก รอยละ 4.2 ในไตรมาสที่หนึ่ง เปนรอยละ 5.7 ในไตรมาสที่ 4 อัตราดอกเบี้ย
โดยภาพรวมของป 2550 ก็มีการปรับลงมาจากระดับ 4.3 เปน 2.06 เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ ใน
สวนของดัชนีราคาผูบริโภคก็ทรงตัวอยูในระดับที่ 100 ดานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป 2550
ดัชนีมีการปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 648 จุด ในชวงเดือนมกราคมเปน 831 จุด ในเดือน ธันวาคม การ
ปรับตัวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนผลมาจากเงินทุนไหลเขามาลงทุนจากตางประเทศ
เนื่องจากเหตุผลทางดานแนวโนม เศรษฐกิจ ในประเทศไทยที่มีแนวโนม เติบโตอยางตอเนื่อง และ
ภาครัฐบาลยังใหการสนับสนุนนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่อยูในระดับที่ถือวา
ไดเปรียบทางดานการคา ในสวนของหลักทรัพยราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นตามดัชนีของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ยกตัวอยาง หลักทรัพยของบริษัท ปตท. ราคาปรับตัวจาก 201 บาทในเดือน มกราคม
และสูงสุดถึงราคา 379 บาท ในเดือนพฤศจิกายน เปนตน สวนดัชนีของตลาดหลักทรัพยฮองกง ในป
2550 ก็ปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดหุนทั่วโลก จากระดับที่ 20,000 จุด มาเปน 29,000 จุด
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ตาราง 6 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ป 2551
ป
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551

เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.

banpu
390.09
466.60
427.62
428.84
463.58
508.95
438.76
389.50
337.09
196.95
189.75

irpc
5.39
5.49
5.86
5.82
5.45
4.46
3.92
4.02
4.07
2.99
2.15

ptt
320.82
328.50
323.62
328.11
353.47
314.38
270.95
259.70
236.82
180.59
161.05

pttar
40.02
39.73
39.81
37.96
31.41
24.75
21.27
23.09
21.26
13.53
9.05

pttep
147.82
151.90
154.14
161.32
189.00
180.57
159.43
147.35
134.32
100.52
92.65

top
76.23
77.45
72.12
72.29
67.45
56.60
50.88
50.78
45.35
28.91
20.82

IR
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
2.37
2.37
2.37
2.37
2.37
2.37

CPI
102.5
103.2
103.8
105.6
107.9
109.1
109.5
106.2
106.4
105.1
103.8

SET
783.94
822.10
817.76
832.87
853.09
785.11
703.12
686.90
634.08
480.13
425.38

HSKI
25401.38
23847.55
22560.55
24596.93
25236.71
23183.50
22078.59
21434.85
19369.61
14924.74
13572.81

EG
6.00
6.00
6.00
5.30
5.30
5.30
3.90
3.90
3.90
-4.30
-4.30

2551 ธ.ค. 210.05 2.07 166.65 9.24 102.93 22.52 1.41 102.1 428.82 14592.82 -4.30

ที่มา: จากการเก็บรวบรวมขอมูล
สรุปภาวะเศรษฐกิจป 2551
ภาพรวมเศรษฐกิจของโลกในป 2551 จะตองแบงเปน 2 ชวง คือชวงเจ็ดเดือนแรกนั้นเศรษฐกิ จ
โลกยั ง ขยายตั ว ต อ เนื่ อ งมาจากป 2550 ส ว นช ว งที่ 2 ภาวะเศรษฐกิ จ ของโลกเข า สู ช ว งวิ ก ฤตคื อ
เศรษฐกิจของโลกชะลอตัวลงคอนขางมาก ประเทศสหรัฐอเมริกาและในหลาย ๆ ประเทศในยุโรป เกิด
ปญหาวิกฤตซับไพรมขึ้นมา ไดมีผลกระทบตอตลาดเงิน และตลาดหุนทั่วโลก มีการลมละลายของ
สถาบันการเงิน ซึ่งสง ผลตอธุรกิจในหลาย ๆ ดาน หุนทั่วโลกดิ่ง ลงมากกวา 300 – 400 เปอรเซ็นต
ราคาน้ํามันในตลาดโลกปเดียวสามารถทําสถิติสูงสุดที่ราคา 147 เหรียญตอบารเรล และราคาในป
เดียวก็ปรับตัวลงต่ําสุดที่ราคา 36 เหรียญดอลลารสหรัฐตอบารเรล
ดานผลกระทบที่เกิ ดขึ้นเศรษฐกิจของไทย ถึงแมวาไทยจะไมประเทศที่กอใหเกิดวิกฤตทาง
การเงิน แตก็ไดรับผลกระทบคอนขางมาก โดยภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงอยางมากในชวงครึ่งหลังของ
ป 2551 สินคาประเภทที่สงออกไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ประกอบกับความเขมงวดของสถาบัน
การเงินในการปลอยสิน เชื่อ ทําใหการบริโภคและการลงทุนชะลดตัวลง ขณะเดียวกัน ความผันผวน
ของตลาดการเงิน ยังสงผลกดดันดัชนีราคาหลักทรัพยของไทยปรับตัวลงคอนขางมาก ซึ่งอัตราการ
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เจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย ปรับตัวลดลงจากรอยละ 6.0 ในชวงไตรมาสที่หนึ่ง ลงมาติดลบ 4.3 ใน
ไตรมาสที่ 4 ของป อั ต ราดอกเบี้ย นั้น ก็ยัง ทรงตั วอยู ในระดั บร อยละ 2 ตลอดทั้ ง ป ดา นดัช นีร าคา
ผูบริโภคกับมีการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2550 อยูที่ระดับ 103-107 ตลอดทั้งป ในสวนของราคา
หลักทรัพยก็ปรับตัวลงอยางแรงกันทั่วหนา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ ธนาคาร การสงออก และ
น้ํามันเปนตน โดยดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปรับตัวลงจาก ที่ระดับ 783 จุดในชวงเดือน
มกราคม มาเปน 428 จุดในชวงเดือนธันวาคม ถือวามีการปรับตัวลงมาของดัชนีถึง 45 เปอรเซ็นต ซึ่ง
ราคาหลักทรัพย ขอยกตัวอยางของบริษัทไทยออยล มีการปรับตัวลงของราคาสูง ที่สุดในกลุมพลังงาน
จากระดับราคา 77 บาทในเดือนมกราคม ลงมาเปน 20 บาทในเดือนพฤศจิกายน สวนดัชนีของตลาด
หลักทรัพยฮองกง ในป 2551 ก็มีการปรับตัวลงแรงตามตลาดหุนทั่วโลก จะที่ระดับ 25,401 จุด ในชวง
เดือนมกราคม ลงมาเปน 14,592 จุด ในเดือนธันวาคม
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ตาราง 7 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ป 2552
ป
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552

เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

banpu
230.90
221.37
209.18
246.94
306.17
341.14
329.60
407.15
426.00
442.86
477.05
563.30

irpc
2.02
1.89
1.85
2.50
3.56
3.53
3.28
3.50
4.29
4.16
3.91
4.33

ptt
165.60
158.47
150.80
170.67
214.19
234.45
228.65
245.35
257.77
260.14
234.48
231.60

pttar
10.02
10.05
9.01
12.23
18.28
19.35
18.51
20.21
25.25
24.04
22.55
24.29

pttep
105.25
94.50
92.69
98.83
120.97
136.16
131.55
141.00
144.50
151.48
134.19
139.25

top
23.85
25.29
25.04
29.67
38.75
38.75
34.88
39.65
44.77
44.38
41.69
42.15

IR
1.41
1.06
0.81
0.75
0.73
0.73
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70

CPI
102.1
103.1
103.6
104.6
104.3
104.7
104.7
105.1
105.3
105.5
105.8
105.7

SET
445.05
437.25
425.09
459.40
543.08
595.26
597.48
646.57
700.59
722.00
694.33
715.67

HSKI
13793.96
13166.66
12794.95
15029.33
17124.29
18342.45
18903.71
20475.51
20920.13
21654.25
22219.44
21747.90

EG
-7.10
-7.10
-7.10
-4.90
-4.90
-4.90
-2.70
-2.70
-2.70
5.80
5.80
5.80

ที่มา: จากการเก็บรวบรวมขอมูล
สรุปภาวะเศรษฐกิจป 2552
ผลกระทบปญหาวิกฤตซับไพรมที่เกิดขึ้นมา ในชวงครึ่งหลังของป 2551 ไดมีผลกระทบตอ
ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจของโลก ซึ่งความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของโลกนั้นรุนแรงอยาง
ที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ในป 2552 นั้น การลมละลายของสถาบันการเงิน ในสหรัฐอเมริกา และในยุโรป
ก็ทําใหเกิดการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก ติดลบที่รอยละ 2.2 ระดับราคาน้ํามันในตลาดโลกยังอยู
ในระดับต่ําถึงจะมีการฟนตัวของราคาอยางชา ๆ ในชวงครึ่งหลังของปก็ตาม
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ การเงิน และลงทุน ในประเทศไทย ถือวาไดรับ
ผลกระทบ แตอาจจะไมหนักเหมือนกับในอเมริกา หรือในยุโรป ระบบเศรษฐกิจ ในเอเชียถึง ไดรับ
ผลกระทบแตการขับเคลื่อนของการคาการลงทุนยังคงทําไดแตทําไดอยางคอยเปนคอยไป แตประเทศ
ไทยนั้นไดรับผลกระทบเปน 2 เทา เพราะเกิดความวุนวายทางการเมืองในเดือนพฤษาคม ทําใหมี
ผลกระทบตอการบริหารงานราชการ การเบิกจายงบประมาณและโครงการการลงทุนของภาครัฐให
ลาชาออกไป ซึ่งมีผลตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ โดยอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย ปรับตัว
ลดลงอยางแรงในชวงไตรมาสที่หนึ่ง ที่ระดับติดลบรอยละ 7.1 ดานอัตราดอกเบี้ยนั้นก็มีการปรับตัว
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ลดลงอยางแรงเพราะไดรับอิทธิพลจากอัตราดอกเบี้ยในตางประเทศ โดยในป 2552 อัตราดอกเบี้ยของ
ไทยเฉลี่ยอยูในระดับรอยละ 0.7 ตลอดทั้งป ดานดัชนีราคาผูบริโภคก็มีภาวะการประคองตัว อยูที่ระดับ
103-105 ตลอดทั้งป ในสวนดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถือวาเขาสูชวงวิกฤตในครึ่งแรกของ
ดวยปริมาณการซื้อขายที่เบาบางมาก ในสวนของครึ่งหลังของปก็มีการฟนตัวอยางชา ๆ ตามเศรษฐกิจ
ของโลก โดยป 2552 ดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีดัชนีราคาต่ําสุดอยูที่ 425 จุด และสูงสุด
อยูที่ 722 จุด จะขอยกตัวอยางหลักทรัพยที่มีการฟนตัวของราคาที่สูงมาก คือ บริษัท บ านปู ปรับตัว
จากระดับราคา ที่ 230 บาท ในเดือนมกราคมขึ้นไปที่ 563 บาทในเดือนธันวาคม สวนดัชนีของตลาด
หลักทรัพยฮองกงก็คลายคลึงกับตลาดหุนทั่วโลกคือ มีการฟนตัวในชวงครึ่งหลังของป มีดัชนีต่ําสุดอยูที่
12,794 จุด และสูงสุดอยูที่ 22,219 จุด
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ตาราง 8 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ป 2553
ป
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553

เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

banpu
591.20
534.00
595.00
622.22
613.63
611.09
617.80
617.10
659.55
745.50
785.00
785.50

irpc
4.46
4.30
4.55
4.46
4.58
4.27
4.05
3.96
4.06
4.32
4.51
5.59

ptt
237.75
222.10
245.45
259.61
250.56
248.55
248.05
258.90
287.77
304.20
321.91
320.85

pttar
25.62
24.72
26.98
27.67
27.83
25.67
24.31
23.33
25.68
28.68
35.68
38.15

pttep
143.13
133.23
143.36
148.44
146.44
145.39
144.83
148.08
146.00
168.40
180.05
171.28

top
43.11
41.20
46.03
48.42
46.47
44.15
43.04
44.05
49.65
54.79
62.26
73.91

IR
0.70
0.70
0.70
0.68
0.68
0.68
0.68
0.84
0.89
0.95
0.95
1.12

CPI
106.3
106.9
107.1
107.7
107.9
108.2
108.3
108.6
108.5
108.5
108.8
108.9

SET
727.28
699.98
753.69
769.56
760.75
780.95
827.85
880.74
936.09
982.89
1016.08
1027.04

HSKI
21408.80
20245.15
21089.35
21623.80
19945.36
20103.97
20445.66
21108.65
21657.17
23301.04
23804.90
23057.30

EG
12.00
12.00
12.00
9.20
9.20
9.20
6.60
6.60
6.60
3.80
3.80
3.80

ที่มา: จากการเก็บรวบรวมขอมูล
สรุปภาวะเศรษฐกิจป 2553
ป 2553 เศรษฐกิจของโลกเริ่มมีการฟนตัวอยางเห็นไดชัด จากการรวมกันแกไขปญหา มีการ
ออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลในประเทศตาง ๆ ทําใหการคาของโลกฟนตัวดีขึ้นและเกิด
การไหลเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ แตก็ยังมีปญหาอัตราการวางงานที่อยูในระดับสูง ในหลาย ๆ
ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศยุโรป ทางดานสถานการณน้ํามันโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
จากชวงตนป โดยราคาน้ํามันในป 2553 อยูที่ระดับราคา 70-80 เหรียญดอลลารสหรัฐตอบารเรล
สวนของเศรษฐกิจไทยในป 2553 ฟนตัวขึ้นอยางเห็นไดชัดตามภาวะเศรษฐกิจของโลก สงผล
ใหเริ่มที่จะมีเม็ดเงินลงทุนจากตางประเทศไหลเขามาในประเทศมากขึ้นและการสงออกที่เปนปญหา
กอนหนานี้ ก็มีคําสั่งซื้อจากตางประเทศเขามา สงผลใหใหการสงออของไทยขยายตัวไดในระดับสูง
การบริโภคในประเทศก็ปรับตัวดีขึ้นอยางชัดเจน โดยดัชนีราคาผูบริโภคก็เปนการสะทอนใหเห็นการฟน
ตัวของการบริโภคภายในประเทศไดอยางชัดเจน โดย ป 2553 ดัชนีราคาผูบริโภคทรงตัวอยูในระดับที่
108 ตลอดทั้งป ในสวนของอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย ก็ขยายตัวอยางกาวกระโดดจาก
รอยละ 5.8 ในไตรมาสที่ 4 ของป 2552 มาถึงไตรมาสที่ 1 ของป 2553 อัตราการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจไทย ปรับตัวสูงขึ้นถึงรอยละ 12 กอนที่จะชะลอตัวในชวงครึ่งหลังของปเนื่องจากความวุนวา
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ทางการเมือง ในสวนของอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศก็ยังอยูในระดับรอยละ 0.7-1.12 เพื่อเปนการ
กระตุนการลงทุนภายในประเทศ ทางดานดั ชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถือวาเปนปทองของ
ตลาด เพราะการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ทําใหมีเม็ดเงินลงทุนจากตางประเทศไหลเขามาลงทุนใน
ประเทศไทยสูงที่สุดในรอบ 10 ปที่ผานมา และทําใหดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการ
ปรับสูงขึ้นทําสถิติใหมในชวง 10 ปที่ผานมา ที่ระดับ 1027 จุด ดวยมูลคาการซื้อขายที่หนาแนนตลอด
ทั้งป ดัชนีของตลาดหลักทรัพยฮองกงก็มีการฟนตัวเชนกันถึงจะไมหวือหวาเทากับตลาดหลักทรัพยของ
ไทย แตก็ยัง มีการปรับตัวขึ้นตามตลาดหุนทั่วโลก โดยดัชนีต่ําสุดอยูที่ 21,000 จุด และสูง สุดอยูที่
23,800 จุด
สวนที่ 2 ปจจัยที่มีกระทบผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยในกลุมพลังงาน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยในกลุมพลังงาน เปนการทดสอบสมการ
ดวยวิธีกําลังสองนอยที่ (Ordinary least squares) เพื่ออธิบายความสัมพันธของตัวแปร โดยแบงการ
ทดสอบสมการออกเปน 6 สมการ เทากับจํานวนบริษัทที่ใชในการศึกษา โดยมีรูปแบบสมการดังนี้
lnPE =  0+  1lnCPI +  2InHSKI+  3lnSET+  4lnIR+  5lnEG
(3.1)
โดยกําหนดตัวแปร ดังนี้
Ln
แทน Natural Logarithm
PE
แทน ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน
CPI
แทน ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ
HSKI
แทน ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง
SET
แทน ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
IR
แทน อัตราดอกเบี้ย
EG
แทน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แทน คาคงที่
0
 1,  2…,  5 แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย
แทน คาความยืดหยุน
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จากผลการศึ ก ษารายบริ ษั ท พบว า ราคาหลั ก ทรั พ ย แ ต ล ะบริ ษั ท ถู ก กํ า หนดด ว ยป จ จั ย ที่
แตกตางกัน ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
1. บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
ตาราง 9 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยของบริษัท บานปู จํากัด(มหาชน)
ตัวแปร
0

IR
CPI
SET
HSKI
EG

คาสัมประสิทธิ์
-36.9156
-0.2656
6.9478
0.6644
0.6327
-0.0010

Prob.
0.0000*
0.0024*
0.0000*
0.0119**
0.0225**
0.9918

ที่มา: จากการคํานวณ
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
R-Squared
= 0.9576
Adjusted R-Squared = 0.9442
F-Statistic
= 71.63
Durbin-Watson
= 1.88
จากการประมาณสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple regression analysis) ดวยวิธีกําลังสอง
นอยที่สุด (Ordinary Least Squares-OLS) ทําใหไดแบบจําลองฟงกชันดังนี้
lnPE = -36.9156 - 0.2656lnIR + 6.9478InCPI + 0.6644lnSET + 0.6327lnHSKI
- 0.0010lnEG
(4.1)
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ผลการวิเคราะหพบวา คาสัมประสิทธิ์ตัดสินใจเชิงพหุที่ปรับปรุงแลว มีคา เทากับ (Adjusted
R2 เทากับ 0.9442) และคา F-Statistic มีคาเทากับ 71.63 แสดงวาสมการนี้มีความสัมพันธ ของขอมูล
ในอัตรารอยละ 94.42
จากการตรวจสอบปญหา Autocoreration ใชวิธีทดสอบคือ คา Durbin-Watson ถาคา
Durbin-Watson มีคาเขาใกล 2 จะไมเกิดปญหาดังกลาว ผลการทดสอบสมการพบวา คา DurbinWatson = 1.88 ซึ่งมีคาเขาใกล 2 จึงทําใหไมเกิดปญหา Autocoreration จึงสามารถนําขอมูลใน
ตารางมาอธิบายผลของตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ของบริษัท บานปู
จํากัด(มหาชน) ไดดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ตอราคาหลักทรัพยบริษัท บานปู มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.265
มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับราคาหลักทรัพย บริษัท บานปู ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ
รอยละ 99 ตรงตามสมมติฐานที่ผูวิจัยไดตั้งเอาไว ซึ่งสามารถอธิบายวา เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง
ไป 1 เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพย ของบริษัท บานปู จะเปลี่ยนแปลงไป 0.265 เปอรเซ็นต ในทิศทาง
ตรงกันขาม ซึ่งนักลงทุนเองก็ อาจจะมองไดวาผลตอบแทนในตัวหลักทรัพยของบริษัท บานปู มีอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงกวาเอาเงินไปฝากธนาคารที่ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยฝากประจําของธนาคารอยูที่ไมเกิน
รอยละ 3 ตอป แตถานักลงทุน ลงทุนในตัวหลักทรัพย บานปู นักลงทุนจะไดทั้ง เงินปนผล และกําไร
จากสว นตา งๆ ของราคา ซึ่ง สอดคล องกั บงานวิ จั ย ของ อาวุธ เล็ก สกุล (2544)ศึ ก ษาเรื่อ ง ป จ จั ย
กําหนดการลงทุนในหุนกลุมพลังงานแตละบริษัทหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
2) การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค ตอราคาหลักทรัพย บริษัท บานปู มีคาสัมประสิทธิ์
เทากับ 6.947 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับราคาหลักทรัพยบริษัท บานปู ที่ระดับความเชื่อมั่น
ทางสถิติรอยละ 99 ซึ่งสามารถอธิบายวา เมื่อดัชนีราคาผูบริโภคเปลี่ย นแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคา
หลักทรัพย ของบริษัท บานปู จะเปลี่ยนแปลงไป 6.947 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน อาจจะเปน
เพราะวาการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผูบริโภคออกมาจะสงผลตอ ตลาดหลักทรัพย ซึ่งออนไหวตอ
ขาวสารคอนขางมาก เมื่อดัชนีราคาผูบริโภคมีการปรับตัวสูงขึ้น ราคาหลักทรัพยจึงปรับตัวขึ้นตาม ซึ่ง
สอดคลอ งกั บ งานวิ จัย ของ อาวุ ธ เล็ก สกุ ล (2544)ศึก ษาเรื่อ ง ป จ จั ยกํ าหนดการลงทุ นในหุ นกลุ ม
พลังงานแตละบริษัทหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
3) การเปลี่ ย นแปลงของราคาหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ต อ ราคา
หลักทรัพยบริษัทบานปู มี คาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.664 มีความสัม พันธในทิศทางเดียวกัน กับราคา
หลักทรัพ ย บริษัท บานปู ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 95 ซึ่ง สามารถอธิบายวา เมื่อราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปลี่ยนแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพย ของบริษัท
บานปู จะเปลี่ยนแปลงไป 0.664 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน เพราะวาดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางขาขึ้นหรือ ขาลง โดยสวนใหญก็เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพยของบริษัทในกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกันเปนหลักอยูแลว เพราะน้ําหนักการลงทุน
หรือมูลคาตลาดของกลุมพลังงานถือเปนมูลคา 2 ใน 3 ของมูลคาทั้งหมดของดัชนีหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
4) การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง ตอราคาหลักทรัพยบริษัทบาน
ปู มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.632 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับราคาหลักทรัพยบริษัท บานปู ที่
ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 95 ซึ่งสามารถอธิบายวา เมื่อราคาหลักทรัพยในตลาดหลัก ทรัพย
ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง เปลี่ยนแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพยของบริษัท
บานปู จะเปลี่ยนแปลงไป 0.632 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน
สวนปจจัย อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนตัวแปรที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีคา
สัมประสิทธิ์เปนลบ อาจเนื่องมาจาก การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนการเพิ่ม
ในอุตสาหกรรมบางประเภท และเปนการเปลี่ยนแปลงของการผลิตสินคาและบริการตางๆในรอบปที่
ผานมาซึ่งนับรวมเฉพาะสินคาและบริการที่เกิดขึ้นภายในประเทศเทานั้น ซึ่งบริษัท บานปู ธุรกิจการ
ผลิตเหมืองถานหิน โดยสวนใหญจะอยูในตางประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศอินโดนีเซีย จึงอาจจะเปน
สาเหตุที่บริษัทจะไมไดรับประโยชนจากเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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2. บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
ตาราง 10 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย ของบริษัท ไออารพีซี จํากัด
(มหาชน)
ตัวแปร
0

IR
CPI
SET
HSKI
EG

คาสัมประสิทธิ์
13.0653
0.1150
0.7319
0.6533
0.1382
0.7829

Prob.
0.0000*
0.0023*
0.0000*
0.0002*
0.3434
0.1210

ที่มา: จากการคํานวณ
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
R-Squared
= 0.9561
Adjusted R-Squared = 0.9421
F-Statistic
= 68.51
Durbin-Watson
= 1.910
จากการประมาณสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple regression analysis) ดวยวิธีกําลังสอง
นอยที่สุด (Ordinary Least Squares-OLS) ทําใหไดแบบจําลองฟงกชันดังนี้
lnPE = 13.0653 + 0.1150lnIR + 0.7319InCPI + 0.6533 lnSET + 0.1382lnHSKI
+ 0.7829lnEG
(4.2)
ผลการวิเคราะหพบวา คาสัมประสิทธิ์ตัดสินใจเชิงพหุที่ปรับปรุงแลว มีคา เทากับ (Adjusted
R2 เทากับ 0.9421) และคา F-Statistic มีคาเทากับ 68.51 แสดงวาสมการนี้มีความสัมพันธ ของขอมูล
ในอัตรารอยละ 94.21
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การตรวจสอบปญหา Autocoreration ใชวิธีทดสอบคือ คา Durbin-Watson ซึ่งผลการทดสอบ
สมการพบวา คา Durbin-Watson = 1.91 ซึ่งมีคาเขาใกล 2 จึงทําใหไมเกิดปญหา Autocoreration จึง
สามารถนําขอมูลในตารางมาอธิบายผลของตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหุนของ
บริษัท ไออารพีซี จํากัด(มหาชน) ไดดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ตอราคาหลักทรัพยบริษัท ไออารพีซี มีคาสัมประสิทธิ์
เทากับ 0.115 มีความสัมพันธในทิศทางเดี ยวกันกับราคาหลักทรัพยบริษัท ไออารพีซี ที่ระดับความ
เชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 99 ซึ่งไมตรงตามสมมติฐานที่ผูวิจัยไดตั้งเอาไว แสดงวาเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ ย นแปลงไป 1 เปอร เ ซ็ น ต ราคาหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ไออาร พี ซี จะเปลี่ ย นแปลงไป 0.115
เปอรเ ซ็นต ในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง นักลงทุนเองก็อาจจะมองไดวาผลตอบแทนในตัวหลักทรัพยของ
บริษัท ไออารพีซี มีอัตราผลตอบแทนที่ สูง กวาเอาเงินไปฝากธนาคารที่ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยฝาก
ประจําของธนาคารอยูที่ไมเกิน รอยละ 3 ตอป แตถานักลงทุน ลงทุนในตัวหลักทรัพยไออารพีซี นัก
ลงทุนจะไดทั้ง เงินปนผล และกําไรจากสวนตางของราคา
2) การเปลี่ ย นแปลงของดั ช นี ร าคาผู บ ริ โ ภค ต อ ราคาหลั ก ทรั พ ย บ ริ ษั ท ไออาร พี ซี มี ค า
สัมประสิทธิ์เทากับ 0.731 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับราคาหลักทรัพยบริษัท ไออารพีซี ที่
ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 99 ซึ่งสามารถอธิบายวา เมื่อดัชนีราคาผูบริโภคเปลี่ยนแปลง 1
เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพย ของบริษัท ไออารพีซี จะเปลี่ยนแปลงไป 0.731 เปอรเ ซ็นต ในทิศทาง
เดียวกัน อธิบายไดวา เมื่อดัชนีราคาผูบริโภคปรับตัวสูงขึ้นเปรียบเสมือนระดับราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น
ฝายผูผลิตก็จะไดประโยชน กําไรในการผลิตสินคาก็ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหราคาหุนของสินคาตัวนั้น ๆ
มี โ อกาสที่ จ ะปรั บ ตั ว ขึ้ น เช น กั น เพราะนั ก ลงทุ น มี ค วามต อ งการจะไปลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ราคา
หลักทรัพยก็มักจะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกับ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค สอดคลองกับ
งานวิจัยของ อาวุธ เล็กสกุล(2544)ศึกษาเรื่อง ปจจัยกําหนดการลงทุนในหุนกลุมพลังงานแตละบริษัท
หลังวิกฤตเศรษฐกิจ
3) การเปลี่ ย นแปลงของราคาหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ต อ ราคา
หลักทรัพยบริษัท ไออารพีซี มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.653 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับราคา
หลักทรัพยบริษัท ไออารพีซี ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 99 ซึ่งสามารถอธิบายวา เมื่อราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปลี่ยนแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพยของบริษัท
ไออารพีซี จะเปลี่ยนแปลงไป 0.653 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน อาจจะเนื่องมาจากน้ําหนักการ
ลงทุนของนักลงทุน โดยสวนใหญที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะเลือกลงทุนในธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับพลังงานเปนหลัก เพราะมองวาเปนธุรกิจที่มีโอกาสทํากําไรไดสูงและเปนธุรกิจที่คูแขงนอย
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ฉะนั้นเปลี่ยนแปลงทิศทางของดัชนี ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และราคา
หลักทรัพย ไออารพีซี จึงเปนไปในทิศทางเดี่ยวกัน
สวนปจจัย ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง
และอัต ราการเจริ ญเติบ โตทางเศรษฐกิจ จากข อมู ล ที่ ไ ด รับ ปจ จัย ดัง กล าวถึง จะไม มีผ ลต อราคา
หลักทรัพยของบริษัท ไออารพีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตคาสัมประสิทธิ์ ที่ไดรับก็มีทิศทางตรง
ตามสมมติฐานที่ผูวิจัยไดตั้งเอาไวกอนหนานี้แลว
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3. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ตาราง 11 ผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ ราคาของหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด
(มหาชน)
ตัวแปร

คาสัมประสิทธิ์
-13.4236
0.1641
1.1517
0.6066
0.9363
0.1196

0

IR
CPI
SET
HSKI
EG

Prob.
0.0000*
0.0001*
0.0026*
0.0001*
0.0000*
0.0114**

ที่มา: จากการคํานวณ
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
R-Squared
Adjusted R-Squared
F-Statistic
Durbin-Watson

=
=
=
=

0.9529
0.9394
70.86
1.814

จากการประมาณสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple regression analysis) ดวยวิธีกําลังสอง
นอยที่สุด (Ordinary Least Squares-OLS) ทําใหไดแบบจําลองฟงกชันดังนี้
lnPE = -13.4236 + 0.0.1641lnIR + 1.1517InCPI + 0.6066lnSET + 0.9363lnHSKI
+ 0.1196lnEG
(4.3)
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ผลการวิเคราะหพบวา คาสัมประสิทธิ์ตัดสินใจเชิงพหุที่ปรับปรุงแลว มีคา เทากับ (Adjusted
R2 เทากับ 0.9394) และคา F-Statistic มีคาเทากับ 70.86 แสดงวาสมการนี้มีความสัมพันธ ของขอมูล
ในอัตรารอยละ 93.94
การตรวจสอบปญหา Autocoreration ใชวิธีทดสอบคือ คา Durbin-Watson ซึ่งผลการทดสอบ
สมการพบวา คา Durbin-Watson = 1.81 ซึ่งมีคาเขาใกล 2 จึงทําใหไมเกิดปญหา Autocoreration จึง
สามารถนําขอมูลในตารางมาอธิบายผลของตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ
บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) ไดดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ตอราคาหลักทรัพ ย บริษัท ปตท. มีคาสัม ประสิท ธิ์
เทากับ 0.164 มีความสัมพันธในทิศทางเดี ยวกันกับราคาหลักทรัพยบริษัท ปตท. ที่ระดับความเชื่อมั่น
ทางสถิ ติ ร อ ยละ 99 ซึ่ ง ไม ต รงตามสมมติ ฐ านที่ ผู วิ จั ย ได ตั้ ง เอาไว แสดงว า เมื่ อ อั ต ราดอกเบี้ ย
เปลี่ยนแปลงไป 1 เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพยของบริษัท ปตท. จะเปลี่ยนแปลงไป 0.164 เปอรเซ็นต
ในทิ ศทางเดีย วกั น จากผลการศึ กษา หลัก ทรั พ ย ปตท. ก็ เ ปน อีก หลั กทรั พ ย ที่นั กลงทุน อาจจะให
ความสํ า คั ญ ต อ อั ต ราดอกเบี้ ย ค อ นข า งจะน อ ย อาจเพราะว า ราคาหลั ก ทรั พ ย ปตท.ตั้ ง แต เ ดื อ น
มกราคม ป2550 จนถึงเดือน ธันวาคม 2553 ราคาหลักทรัพยมีการปรับตัวของราคาสูงขึ้นมาโดยตลอด
นักลงทุนจึงคิดวาการลงทุนในหลักทรัพ ย ปตท. นาจะใหผลตอบแทนที่สูงกวาการนําเงินไปฝากที่
ธนาคาร ซึ่งก็สอดคลองกับงานวิจัยของ คัตนางค จารุปรัชน (2540) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่กําหนดราคา
หุนกลุมพลังงาน ตั้งแตป พ.ศ.2535-2538
2) การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค ตอราคาหลักทรัพยบริษัท ปตท. มีคาสัมประสิทธิ์
เทากับ 1.151 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับราคาหลักทรัพยบริษัท ปตท. ที่ระดับความเชื่อมั่น
ทางสถิติรอยละ 99 ซึ่งสามารถอธิบายวา เมื่อดัชนีราคาผูบริโภคเปลี่ยนแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคา
หลักทรัพยของบริษัท ปตท. จะเปลี่ยนแปลงไป 1.151 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน อาจจะเปนเพราะ
บริษัทจะไดรับประโยชนจากมูลคาของราคาสินคาที่ปรับตัวสูงขึ้น ทําใหนักลงทุนมีความสนใจในตั ว
หลักทรัพย ปตท. มากขึ้น และจะสงผลทําใหระดับราคาหลักทรัพยมีการปรับตัวสูงขึ้นได สอดคลองกับ
งานวิจัยของ อาวุธ เล็กสกุล(2544) ศึกษาเรื่อง ปจจัยกําหนดการลงทุนในหุนกลุมพลังงานแตละบริษัท
หลังวิกฤตเศรษฐกิจ ที่พ บวาดัชนีราคาผูบริโภคเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลต อปจจัยในการลงหุนกลุม
พลังงานมากที่สุด
3) การเปลี่ ย นแปลงของราคาหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ต อ ราคา
หลักทรัพยบริษัท ปตท. มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.606 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับราคา
หลักทรัพ ย บริษัท ปตท. ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร อยละ 99 ซึ่ง สามารถอธิบายวา เมื่อ ราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปลี่ยนแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพยของบริษัท
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ปตท. จะเปลี่ยนแปลงไป 0.606 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก บริษัท ปตท. มีบทบาท
สําคัญตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพราะเป นบริษัทที่มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูงถึง
911,693 ลานบาท ซึ่งสูง ที่สุดในบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การ
ปรับเปลี่ยนของดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยสวนใหญแลวก็มาจากการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพยของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
4) การเปลี่ ย นแปลงราคาหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย ดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาด
หลักทรัพยฮองกง ตอราคาหลักทรัพยบริษัท ปตท. มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.936 มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน กับราคาหลักทรัพยบริษัท ปตท. ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 99 ซึ่งสามารถ
อธิบายวา เมื่อราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง
เปลี่ยนแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพยของบริษัท ปตท. จะเปลี่ยนแปลงไป 0.936 เปอรเซ็นต ใน
ทิศทางเดียวกัน อาจจะเปนเพราะ บริษัท ปตท. เปนหนึ่งในบริษัทยักษใหญของเอเชีย ที่นักลงทุนจาก
ตางประเทศใหความสําคัญตอการเคลื่อนยายเม็ดเงินลงทุนจากตางประเทศ เขามาในตลาดทุนแถบ
เอเชีย ซึ่งบงชี้วาถาหากนักลงทุนเคลื่อนยายเงินทุนมาในเอเชียแลว บริษัท ปตท. ก็จะเปนหลักทรัพยที่
มีนักลงทุนเขามาลงทุนในอันดับตน ๆ ก็สอดคลองกับงานวิจั ยของ สุวสี สุวรรณเดช(2552)ศึกษาเรื่อง
ผลกระทบของปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน
5) การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตอราคาหลักทรัพยบริษัท ปตท.
มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.119 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับราคาหลักทรัพยบริษัท ปตท. ที่
ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 95 ซึ่งสามารถอธิบายวา เมื่อผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
เบื้ องต น เปลี่ย นแปลง 1 เปอร เ ซ็ นต ราคาหลั กทรัพ ย ของบริ ษั ท ปตท. จะเปลี่ย นแปลงไป 0.119
เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน อาจจะเปนเพราะการเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
บริษัทจะไดรับประโยชน จากการที่มีนักลงทุนเขามาเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในประเทศ ไมวาจะเปนทั้ง
ภาคการผลิตและบริการ ซึ่งธุรกิจเกือบทุกประเภทจําเปนตองพึงพา พลังงานน้ํามันแทบทั้งสิ้น
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4. บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)
ตาราง 12 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยบริษัท ปตท.อะโรเมติกสและ
การ กลั่น จํากัด (มหาชน)
ตัวแปร

คาสัมประสิทธิ์
6.7311
0.1187
-2.6037
0.9985
0.2220
-0.0572

0

IR
CPI
SET
HSKI
EG

Prob.
0.5062
0.1517
0.2326
0.0427*
0.4979
0.3208

ที่มา: จากการคํานวณ
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
R-Squared
Adjusted R-Squared
F-Statistic
Durbin-Watson

=
=
=
=

0.9762
0.8969
12.31
2.073

จากการประมาณสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple regression analysis) ดวยวิธีกําลังสอง
นอยที่สุด (Ordinary Least Squares-OLS) ทําใหไดแบบจําลองฟงกชันดังนี้
lnPE = 6.7311 + 0.1187lnIR – 2.6037InCPI + 0.9985lnSET + 0.2220lnHSKI
- 0.0572lnEG
(4.4)
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ผลการวิเคราะหพบวา คาสัมประสิทธิ์ตัดสินใจเชิงพหุที่ปรับปรุงแลว มีคา เทากับ (Adjusted
R2 เทากับ 0.896) และคา F-Statistic มีคาเทากับ 12.31 แสดงวาสมการนี้มีความสัมพันธของขอมูล
ในอัตรารอยละ 89.69
การตรวจสอบปญหา Autocoreration ใชวิธีทดสอบคือ คา Durbin-Watson ซึ่งผลการทดสอบ
สมการพบวา คา Durbin-Watson = 2.073 ซึ่งมีคาเขาใกล 2 จึงทําใหไมเกิดปญหา Autocoreration
จึ ง สามารถนํ า ข อ มู ล ในตารางมาอธิ บ ายผลของตั ว แปรต า ง ๆ ที่ มี ผ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงราคา
หลักทรัพยของบริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด(มหาชน) ไดดังนี้
1) การเปลี่ ย นแปลงของราคาหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ต อ ราคา
หลักทรัพยบริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.998 มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน กับราคาหลักทรัพย บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น ที่ระดับความเชื่อมั่นทาง
สถิ ติร อ ยละ 95 ซึ่ง สามารถอธิบ ายว า เมื่อ ราคาหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาดหลัก ทรัพ ยแ ห ง ประเทศไทย
เปลี่ยนแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพยของบริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จะเปลี่ยนแปลง
ไป 0.9988 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน อาจจะเปนเพราะวา บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น
ซึ่ ง ถื อ ว า เป น บริ ษั ท ด า นพลั ง งานที่ มี ข นาดใหญ แ ละสํ า คั ญ ที่ สุ ด แห ง หนึ่ ง ของประเทศไทย และ
เนื่องมาจากน้ําหนักการลงทุนของนักลงทุน โดยส วนใหญที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย จะเลือกลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานเปนหลัก เพราะมองวาเปนธุรกิจที่มีโอกาสทํากําไรไดสูง
และเปนธุรกิจที่คูแขงนอย ฉะนั้นเปลี่ยนแปลงทิศทางของดัชนี ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และราคาหลักทรัพย ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จึงเปนไปในทิศทางเดียวกัน
สวนปจ จัย อีก 2 ตัวแปร คือ อั ตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรัพ ยในตลาดหลัก ทรัพ ย ดัช นีราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง จากขอมูลที่ไดรับปจจัยดังกลาวถึงจะไมมีผลตอราคาหลักทรัพย
ของบริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตคาสัมประสิทธิ์ ที่ไดรับก็มีทิศ
ทางตรงตามสมมติฐานที่ผูวิจัยไดตั้งเอาไวกอนหนานี้แลว
สวนอีก 2 ตัวแปร คือ ดัชนีราคาผูบริโภค และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คาสัมประ
สิทธที่ไดรับมีทิศทางตรงกันขามกับสมมติฐานที่ผูวิจัยไดตั้งเอาไว ซึ่งอาจจะมาจากการขาดขอมูลราคา
หลักทรัพยของบริษัท ใน ป 2007 ซึ่ง ณ ปนั้นยังไมไดมีการควบรวมบริษัท ระหวางบริษัท อะโรเมติกส
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ATC”) และบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (“RRC”) ซึ่ง
การควบรวมบริษัทและมีบริษัทใหม คือ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) เกิดขึ้น
ในป 2551
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5. บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ตาราง 13 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยบริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ตัวแปร

คาสัมประสิทธิ์
-30.3537
0.0726
5.1979
0.0380
1.0702
0.0648

0

IR
CPI
SET
HSKI
EG

Prob.
0.0000*
0.0419**
0.0000*
0.7562
0.0000*
0.1864

ที่มา: จากการคํานวณ
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
R-Squared
Adjusted R-Squared
F-Statistic
Durbin-Watson

=
=
=
=

0.9341
0.9152
49.61
1.818

จากการประมาณสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple regression analysis) ดวยวิธีกําลังสอง
นอยที่สุด (Ordinary Least Squares-OLS) ทําใหไดแบบจําลองฟงกชันดังนี้
lnPE = -30.3537 + 0.0726lnIR + 5.1979InCPI + 0.0380 lnSET + 1.0702lnHSKI
+ 0.0648lnEG
(4.5)
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ผลการวิเคราะหพบวา คาสัมประสิทธิ์ตัดสินใจเชิงพหุที่ปรับปรุงแลว มีคา เทากับ (Adjusted
R2 เทากับ 0.9152) และคา F-Statistic มีคาเทากับ 49.61 แสดงวาสมการนี้มีความสัมพันธของขอมูล
ในอัตรารอยละ 91.52
การตรวจสอบปญหา Autocoreration ใชวิธีทดสอบคือ คา Durbin-Watson ซึ่งผลการทดสอบ
สมการพบวา คา Durbin-Watson = 1.81 ซึ่งมีคาเขาใกล 2 จึงทําใหไมเกิดปญหา Autocoreration จึง
สามารถนําขอมูลในตารางมาอธิบายผลของตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ
บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม จํากัด(มหาชน) ไดดังนี้
1) การเปลี่ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ ย ตอ ราคาหลั กทรัพ ย บริ ษัท ปตท. ผลิ ตและสํา รวจ
ปโตรเลียม มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.072 มีความสัมพันธในทิศทางเดี ยวกันกับราคาหลักทรัพย ปตท.
ผลิตและสํารวจ-ปโตรเลียม ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 95 ซึ่งไมตรงตามสมมติฐานที่ผูวิจัย
ไดตั้งเอาไว แสดงวาเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป 1 เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพยของบริษัท ปตท.
ผลิตและสํารวจปโตรเลียม จะเปลี่ยนแปลงไป 0.072 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากราคา
หลักทรัพย ปตท.ผลิตและสํารวจปโตรเลียม ตั้งแตเดือน มกราคม ป 2550 มีราคาเฉลี่ยอยูที่ 93.38
บาท จนถึงเดือน ธันวาคม 2553 มีราคาเฉลี่ยอยูที่ 171.28 บาท ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นมากนั้นเปนสิ่งที่จูงใจ
ใหนักลงมาลงทุนในตัวหลักทรัพยมากกวานําเงินไปฝากธนาคาร ซึ่งก็สอดคลองกับงานวิจัยของ
คัตนางค จารุปรัชน(2540) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่กําหนดราคาหุนกลุมพลังงาน ตั้งแตป พ.ศ.2535-2538
2) การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค ตอราคาหลักทรัพยบริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจ
ปโตรเลียม มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 5.197 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับราคาหลักทรัพยบริษัท
ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 99 ซึ่งสามารถอธิบายวา เมื่อ
ดัชนีราคาผูบริโภคเปลี่ยนแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพย ของบริษัท ปตท. จะเปลี่ยนแปลงไป
5.197 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน อาจจะเปนเพราะบริษัทจะไดรับประโยชนจากมูลคาของราคา
สินคาที่ปรับตัวสูงขึ้น ทําใหนักลงทุนมีความสนใจในตัวหลักทรัพย ปตท.ผลิตและสํารวจปโตรเลียม
มากขึ้น และจะสงผลทําใหระดับราคาหลักทรัพยมีการปรับตัวสูง ขึ้นได สอดคลองกั บงานวิจัยของ
อาวุธ เล็กสกุล(2544) ศึกษาเรื่อง ปจจัยกําหนดการลงทุนในหุนกลุมพลังงานแตละบริษัทหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจ ที่พบวาดัชนีราคาผูบริโภคเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอปจจัยในการลงหุนกลุมพลังงานมาก
ที่สุด
3) การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพ ย ดัช นีราคาหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยฮองกง ตอราคาหลักทรัพยบริษัท ปตท.ผลิตและสํารวจปโตรเลียม มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ
1.070 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับราคาหลักทรัพยบริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม
ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 99 ซึ่งสามารถอธิบายวา เมื่อราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
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ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง เปลี่ยนแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพยของบริษัท
ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม จะเปลี่ยนแปลงไป 1.070 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะคลาย
ในกรณีเดียวกันกับบริษัท ปตท. ที่บงชี้วาถาหากนักลงทุนเคลื่อนยายเงินทุนมาในเอเชียแลว บริษัท
ปตท. ก็จ ะเปนหลักทรัพ ยที่มีนักลงทุนเขามาลงทุนในอันดับตน ๆ บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจ
ปโตรเลียม ซึ่งบริษัทในเครือของ ปตท. ก็เปนบริษัทที่มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูงเปนอันดับ 2
มีมูลคาตลาดสูงถึง 544,223 ลานบาท โดยที่ บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม เปนเพียงบริษัท
เดียวที่ไดสัมปทานจากภาครัฐบาล ในการสํารวจขุดเจาะน้ํามันในประเทศไทยรวมถึงไปสํารวจขุดเจาะ
น้ํามันในตางประเทศดวย เปนเหตุผลที่บอกวาถาลงทุนจากตางประเทศเคลื่อนยายเงินทุนเขามาใน
ตลาดทุนเอเชีย บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม ก็จะเปนบริษัทที่จะมีเม็ดเงินเขามาลงทุนใน
หลักทรัพยคอนขางมาก
สวนปจจัย ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ จากขอมูลที่ไดรับปจจัยดังกลาวถึงจะไมมีผลตอราคาหลัก ทรัพยของบริษัท ปตท. ผลิต
และสํารวจปโตรเลียม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตคาสัม ประสิทธิ์ ที่ไดรับก็มีทิศทางตรงตาม
สมมติฐานที่ผูวิจัยไดตั้งเอาไวกอนหนานี้แลว
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6. บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
ตาราง 14 ผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ ราคาของหลั ก ทรั พ ย บ ริ ษั ท ไทยออยล จํ า กั ด
(มหาชน)
ตัวแปร

คาสัมประสิทธิ์
0.3185
0.2052
2.7479
0.8443
0.9462
0.0477

0

IR
CPI
SET
HSKI
EG

Prob.
0.8771
0.0000*
0.0000*
0.0000*
0.0000*
0.4101

ที่มา: จากการคํานวณ
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
R-Squared
Adjusted R-Squared
F-Statistic
Durbin-Watson

=
=
=
=

0.9780
0.9703
127.07
1.957

จากการประมาณสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple regression analysis) ดวยวิธีกําลังสอง
นอยที่สุด (Ordinary Least Squares-OLS) ทําใหไดแบบจําลองฟงกชันดังนี้
lnPE = 0.3185 + 0.2052lnIR + 2.7479InCPI + 0.8443lnSET + 0.9462lnHSKI
+ 0.0477lnEG
(4.6)
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ผลการวิเคราะหพบวา คาสัมประสิทธิ์ตัดสินใจเชิงพหุที่ปรับปรุงแลว มีคา เทากับ (Adjusted
R2 เทากับ 0.9703) และคา F-Statistic มีคาเทากับ 127.07 แสดงวาสมการนี้มีความสั มพันธของ
ขอมูลในอัตรารอยละ 97.03
การตรวจสอบปญหา Autocoreration ใชวิธีทดสอบคือ คา Durbin-Watson ซึ่งผลการทดสอบ
สมการพบวา คา Durbin-Watson = 1.95 ซึ่งมีคาเขาใกล 2 จึงทําใหไมเกิดปญหา Autocoreration จึง
สามารถนําขอมูลในตารางมาอธิบายผลของตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ
บริษัท ไทยออยล จํากัด(มหาชน) ไดดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ตอราคาหลักทรัพยบริษัท ไทยออยล มีคาสัมประสิทธิ์
เทากับ 0.205 มีความสัมพันธในทิศทางเดี ยวกันกับราคาหลักทรัพยบริษัท ไทยออยล ที่ระดับความ
เชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 99 ซึ่งไมตรงตามสมมติฐานที่ผูวิจัยไดตั้งเอาไว แสดงวาเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ ย นแปลงไป 1 เปอร เ ซ็ น ต ราคาหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ไทยออยล จะเปลี่ ย นแปลงไป 0.205
เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย จะไมกระทบตอการตัดสินใจลงทุน
ในหลักทรัพย ไทยออยล ของนักลงทุนมากนัก อาจจะเปนเพราะ นักลงทุนมองวาผลตอบแทนที่ไดรับ
จากการลงทุนในหลักทรัพย ไทยออยล จะมีผลตอบแทนที่สูงกวาการฝากเงินไวกับธนาคาร ถาเมื่อดู
การปรับเปลี่ยนราคาตั้งแต มกราคม ป 2007 ถึง ธันวาคม ป 2010 ก็เปนเชนนั้น ราคาหลักทรัพย ไทย
ออยล ราคาสูงขึ้นจาก 53.70 เปนราคา 73.91
2) การเปลี่ ย นแปลงของดั ช นี ร าคาผู บ ริ โ ภค ต อ ราคาหลั ก ทรั พ ย บ ริ ษั ท ไทยออยล มี ค า
สัมประสิทธิ์เทากับ 2.474 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับราคาหลักทรัพยบริษัท ไทยออยล ที่
ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 99 ซึ่งสามารถอธิบายวา เมื่อดัชนีราคาผูบริโภคเปลี่ยนแปลง 1
เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพย ของบริษัท ไทยออยล จะเปลี่ยนแปลงไป 2.474 เปอรเซ็นต ในทิศทาง
เดียวกัน อาจจะเปนเพราะบริษัทจะไดรับประโยชนจากมูลคาของราคาสินคาที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงคา
การกลั่น ซึ่งในชวง 2-3 ปที่ผานมากก็ปรับตัวสูงขึ้นเชนกัน ทําให บริษัท ไทยออยล มีความสนใจในตัว
หลักทรัพย และจะสงผลทําใหระดับราคาหลักทรัพยมีการปรับตัวสูงขึ้นได สอดคลองกับงานวิจัยของ
อาวุธ เล็กสกุล(2544) ศึกษาเรื่อง ปจจัยกําหนดการลงทุนในหุนกลุมพลังงานแตละบริษัทหลังวิ กฤติ
เศรษฐกิจ ที่พบวาดัชนีราคาผูบริโภคเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอปจจัยในการลงหุนกลุมพลังงานมาก
ที่สุด
3) การเปลี่ ย นแปลงของราคาหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ต อ ราคา
หลักทรัพยบริษัท ไทยออยล มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.844 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับราคา
หลักทรัพยบริษัท ไทยออยล ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 99 ซึ่งสามารถอธิบายวา เมื่อราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปลี่ยนแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพยของบริษัท

67
ไทยออยล จะเปลี่ยนแปลงไป 0.606 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน อาจจะเปนเพราะวาน้ําหนักการ
ลงทุนของนักลงทุน โดยสวนใหญที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะเลือกลงทุนในธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับพลังงานเปนหลัก เพราะมองวาเปนธุรกิจที่มีโอกาสทํากําไรไดสูงและเปนธุรกิจที่คูแขงนอย
อีกทั้งบริษัท ไทยออยล ยังเปนบริษัทที่ ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียมที่ใหญที่สุดในประเทศ
จึงมีความเปนไปไดที่ทิศทางของราคาหลักทรัพย ไทยออยล จะไปในทิศทางเดี่ยวกันกับดัชนีราคา
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
4) การเปลี่ ย นแปลงราคาหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย ดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาด
หลักทรัพยฮ องกง ตอราคาหลักทรัพ ย บริษัท ไทยออยล มี คาสัม ประสิทธิ์เ ทากับ 0.946 มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับราคาหลักทรัพยบริษัท ไทยออยล ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ
รอยละ 99 ซึ่งสามารถอธิบายวา เมื่อราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยฮองกง เปลี่ยนแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพยของบริษัท ไทยออยล จะเปลี่ยนแปลงไป
0.946 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน อาจจะเปนเพราะวาบริษัท ไทยออยล เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
โรงกลั่ นน้ํ ามั นป โตรเลี ยมที่ใ หญ ที่สุด ในประเทศไทย สํ าหรับ นัก ลงทุ นทั้ ง ในและต างประเทศก็ใ ห
ความสําคัญและเลือกลงทุนไมตางจาก บริษัท ปตท. และปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม
สวนปจจัย อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กลาวมีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ไทย
ออยล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากขอมูลที่ไดรับปจจัยดังกลาวถึงจะไมมีผลตอราคาหลักทรัพยของ
บริษัท ไทยออยล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตคาสัมประสิทธิ์ ที่ไดรับก็มีทิศทางตรงตามสมมติฐานที่
ผูวิจัยไดตั้งเอาไวกอนหนานี้แลว
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ตาราง 15 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระที่มีผลตอตัวแปรตาม
ปจจัย

ทิศทาง
ตามสมมติฐาน

BANPU
ทิศทาง
ตามประมวลผล

IRPC
ทิศทาง
ตามประมวลผล

PTT
ทิศทาง
ตามประมวลผล

PTTAR
ทิศทาง
ตามประมวลผล

PTTEP
ทิศทาง
ตามประมวลผล

TOP
ทิศทาง
ตามประมวลผล

IR

+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

CPI
SET
HSKI
EG
หมายเหตุ

BANPU
IRPC
PTT
PTTAR
PTTEP
TOP
IR
CPI
SET
HSKI
EG

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยเงิน (รอยละ)
ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ
ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (จุด)
ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง (จุด)
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในบทนี้จะเปนการสรุปงานวิจัยทั้งหมดของผูวิจัยในการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของ
หลักทรัพยกลุมพลังงานในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามหัวขอตอไปนี้
1. สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการดําเนินการวิจัย
2. สรุปผลการวิจัย
3. อภิปรายผล
4. ขอเสนอแนะ

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการดําเนินการวิจัย
ความมุงหมายของการวิจัย
1. ศึกษาภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลาระหวาง 1 มกราคม 2550-31 ธันวาคม 2553
2. ศึกษาปจ จัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพ ยกลุม พลังงานในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ความสําคัญของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลาระหวาง 1 มกราคม 2550-31 ธันวาคม 2553
2. เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ป จ จั ย ที่ มี ก ระทบผลต อ การเปลี่ ย นแปลงราคาของหลั ก ทรั พ ย ใ นกลุ ม
พลังงานในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
3. เพื่อเปนขอมูลใหกับนักลงทุนใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมพลังงาน
สมมติฐานในการวิจัย
เพื่ อศึ กษาถึ ง ป จ จั ยต าง ๆ ที่ มีผ ลกระทบตอ ราคาของหลั กทรัพ ยใ นกลุม พลั ง งาน จึ ง มี ข อ
สมมติฐานดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย มีผลกระทบตอราคาหลัก ทรัพยพลังงานในทิศทาง
ตรงกันขาม กลาวคือ หากวา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 3 เดือน มีการปรับตัวสูงขึ้น ทําใหนักลงทุนมี
ความสนใจที่จะนําเงินเขาไปลงทุนในตลาดเงินมากยิ่งขึ้น โดยพยายามเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยใน
ตลาดทุนใหเปนเงินสด ทําใหมีการขายหลักทรัพยตาง ๆ ออกมา สงผลใหราคาหลักทรัพยมีราคาลดลง
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ในทํานองเดียวกัน หากวา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 3 เดือน มีการปรับตัวลดลง ทําใหนักลงทุนมี
ความสนใจที่จะนําเงินไปลงทุนในตลาดเงินมากยิ่งขึ้น และจะทําใหราคาหลักทรัพยปรับตัวสูงขึ้น
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
พลังงานในทิศทางเดียวกัน เมื่อมองถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เมื่อดัชนีราคาผูบริโภคปรับตัว
สูงขึ้นเปรียบเสมือนระดับราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น ฝายผูผลิตก็จะไดประโยชน กําไรในการผลิตสินคาก็
ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหราคาหุนของสิ นคาตัวนั้น ๆ มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเชนกัน เพราะตลาดหุนเปน
ตลาดที่ออนไหวตอขาวสารคอนขางมาก เมื่อมีการประกาศตัวเลขใดก็ตามที่จะสงผลตอบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ราคาหลักทรัพยก็มักจะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับตัวเลขที่ประกาศ
ออกมา
3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีผลกระทบตอ
ราคาหลักทรัพยพลังงานในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาหากวาดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยมี
การเคลื่อนไหวหรือปรับตัวสูงขึ้น แสดงใหเห็นความคึกคักของตลาดทุนในประเทศ ก็จะเปนแรงจูงใจทํา
ใหนักลงทุนเขามาลงทุนมากยิ่งขึ้น ทําใหอุปสงคของหลักทรัพยสูงขึ้น สงผลทําใหราคาหลักทรัพ ย
สูงขึ้น ในทางกลับกัน ถาหากดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการปรับตัวลดลง แสดงใหเห็นถึง
ความซึมเซาของตลาดทุนในประเทศ และจะจูงในใหนักลงทุนเขามาลงทุนนอยลง สงผลทําใหราคา
หลักทรัพยลดลงดวย
4. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพ ยในตลาดหลักทรัพยฮองกง มีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยพลังงานในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากตลาดหลักทรัพยฮองกง ณ ปจจุบันถือไดวาเปนตลาด
หลักทรัพยที่มูลคาของตลาดสูงที่สุดในเอเชีย มีเม็ดเงินการลงทุนจากตางประเทศเขามามากที่สุด ซึ่ง
ฮองกงถื อได วาเปนตลาดกลางทางการเงิ นที่ใ หญ ที่สุด ในเอเชี ย เมื่อมี การปรับ ตัวของดั ช นีต ลาด
หลักทรัพยฮองกง ไมวาจะเปนไปในทิศทางใด ตลาดหุนในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย มักจะมีการ
ปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหลักทรัพยฮองกง
5. การเปลี่ยนแปลงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพ ย
พลังงานในทิศทางเดียวกัน เพราะอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ยอมหมายถึง
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อใดที่เศรษฐกิจภายในประเทศเจริญเติบโตและมี
อัตราการขยายตัวที่สู งขึ้นก็จะกระตุนใหผูลงทุนเพิ่มการลงทุนในธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ความต อ งการสิ น ค า อุ ป โภคในครั ว เรื อ นตามรายได ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของประชาชน เมื่ อ ผู ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สามารถทํากําไรใหสูงขึ้นทําใหมีอุป
สงค (Demand) ในหลักทรัพยนั้นเพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหบริษัทเหลานั้นมีมูลคาสูงขึ้น ดังนั้นอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความจะมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การกําหนดขอมูลและแหลงขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ จะทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยกลุมพลังงานใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เฉพาะที่ถูกจัดอยูใน Set Index 50 และมีมูลคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาด หรือ (Market Capitalzation) สูงสุด จํานวน 6 บริษัท เทานั้น ไดแก
1. บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
6. บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
ในการศึกษาครั้งนี้จะพิจ ารณาจากขอมูลราคาหลักทรัพยในกลุ ม พลังงานเฉลี่ย ของแตละ
เดือน ตั้งแตเดือน มกราคม 2550 ถึงเดือน ธันวาคม 2553 รวมทั้งสิ้น 48 เดือน ยกเวนบริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) จะใชขอมูล 3 ป คือตั้งแตเดือน มกราคม 2551 ถึงเดือน
ธันวาคม 2553 รวมทั้งสิ้น 36 เดือน เพราะป 2550 ยังไมเกิดการควบรวบบริษัท ระหวางบริษัท อะโร
เมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Secondary Time Series Data) จากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย และจากบริษัท บิชนิวส เอ เอฟ อี ประเทศไทย (จํากัด)
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยไดทําการคนควาปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยกลุมพลังงานในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดขอมูลจาก
-ราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน (SET Energy) จาก Website ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ขอมูลเปนราคาคาเฉลี่ยของแตละเดือน ใชขอมูลตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2550 ถึงเดือน
31 ธันวาคม 2553 จํานวนทั้งสิ้น 48 เดือน
-อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน จาก Website ของธนาคารแหงประเทศ อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 3 เดือน โดยเฉลี่ยของ 4 ธนาคารพาณิชย ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
ไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงไทย ใชขอมูลตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2550 ถึงเดือน 31
ธันวาคม 2553 จํานวนทั้งสิ้น 48 เดือน
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-ขอมูลดัช นีราคาผูบริโภค จาก
Website ของธนาคารแหงประเทศ ขอมูลชี้วัด ถึง การ
เคลื่อนไหวของราคาสินคาโดยเฉลี่ย ใชขอมูลตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2550 ถึงเดือน 31 ธันวาคม
2553
-ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จาก Website ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจะพิจารณาจากดัชนีราคาวันสุดทายของแตละเดือน ใชขอมู ลตั้งแต
เดือน 1 มกราคม 2550 ถึงเดือน 31 ธันวาคม 2553
-ขอมูลดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกง จากบริษัท บิชนิวส เอ เอฟ อี ประเทศไทย (จํากัด)โดยจะ
พิจารณาจากดัชนีราคาวันสุดทายของแตละเดือน ใชขอมูลตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2550 ถึงเดือน 31
ธันวาคม 2553
-อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จาก Website ของธนาคารแหงประเทศไทย ใชขอมูล
ตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2550 ถึงเดือน 31 ธันวาคม 2553
-และรวบรวมขอมูลดานอื่น ๆ เพิ่มเติมจากหนังสือ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลกอนนําไปวิเคราะห
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการ ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยในกลุมพลังงาน มี
ลักษณะขอมูลแบบทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ( Secondary Time Series Data) เปนขอมูลรายเดือน
ตั้งแต มกราคม 2550 ถึง ธันวาคม 2553
โดยผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลนี้ออกเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา(Descriptive
Analysis)และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ(Quantitative Analysis) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอราคาของหลักทรัพยในกลุมพลังงาน ไดใชวิธีทางเศรษฐมิติดวยการสรางสมการถดถอยเชิงซอน
(Multiple regression analysis) ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares-OLS) โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ใชในงานสังคมศาสตร ในการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
อิสระตาง ๆ ของแบบจําลอง แลวนําผลลัพธที่ไดมาสรุปและอธิบายปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของ
หลักทรัพยในกลุมพลังงาน

สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยกลุมพลังงานในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เปนการทดสอบสมการดวยวิธีกําลังสองนอยที่ (Ordinary least squares) เพื่ออธิบาย
ความสัมพันธของตัวแปร โดยแบงการทดสอบสมการออกเปน 6 สมการ เทากับจํานวนบริษัทที่ใชใน
การศึ ก ษา ซึ่ ง ตั ว แปรอิ ส ระที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ประกอบด ว ย อั ต ราดอกเบี้ ย ดั ช นี ร าคาผู บ ริ โ ภค
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ภายในประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดัชนีราคาหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยฮองกง และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผลการวิเคราะห ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ
1. บริษัท บานปู ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ
- อัตราดอกเบี้ย มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ -0.265
- ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 6.947
- ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.664
- ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.632
ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ของทุกตัวแปรมีความสัมพันธตรงตามสมมติฐานที่ผูวิจัยไดตั้งเอาไว
2. บริษัท ไออารพีซี ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
- อัตราดอกเบี้ย มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.115 มีผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตมีความสัมพันธไมตรงตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว
- ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.731
- ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.653
3. บริษัท ปตท. ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
- อัตราดอกเบี้ย มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.164 มีผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตมีความสัมพันธไมตรงตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว
- ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 1.151
- ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.606
- ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.936
- อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.119
4. บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
- ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.998
5. บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
- ดอกเบี้ย มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.072 มีผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แต
มีความสัมพันธไมตรงตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว
- ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 5.197
- ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 1.070 อัตรา
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6. บริษัท ไทยออยล ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ
- อัตราดอกเบี้ย มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.205 มีผลกระทบตอราคา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตมีความสัมพันธไมตรงตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว
- ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 2.747
- ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.844
- ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.946
ผลการวิเคราะหทั้ง 6 สมการ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบและแกปญหา Autocoreration ใชวิธี
ทดสอบคือ คา Durbin-Watson จึงจะสามารถนําผลการวิเคราะหมาอธิบายผลของตัวแปรตาง ๆ ได

อภิปรายผล
หลายปที่ผานมาระดับราคาสินคาโภคภัณฑปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งน้ํามันก็ถือไดวา
เปนสินคาโภคภัณฑชนิดหนึ่ง ที่มีการปรับตัวของราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งภาคธุรกิจทั้งภาคขนสง
และภาคการผลิตก็จําเปนตองพึ่งพาการใชน้ํามันดวยกั นทั้งนั้น เมื่อน้ํามันมีความสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษยอยางหลีกเหลี่ยงไมได บริษัทที่ทําธุรกิ จที่เกี่ยวกับการผลิตหรือการกลั่นน้ํามัน จึง
เป น ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารเติ บ โตได อ ย า งรวดเร็ ว และจะกลายเป น อุ ต สาหกรรมหลั ก ที่ สํ า คั ญ ต อ ทั้ ง
ภายในประเทศและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยในกลุมพลังงาน เปนความพยายามที่จะ
หาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ทั้งนี้
สาเหตุที่เลือกศึกษาหลักทรัพยกลุมพลังงาน เนื่องจากบทบาทของธุรกรรมที่เกี่ยวของกั บพลังงานนั้นมี
ความสําคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสามารถสังเกตไดวาในชวงป 2550-2553 ที่ผานมาประเทศไทย
มีปริมาณความตองการใชน้ํามันในรูปแบบตาง ๆ ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจน ประกอบกับใน
ปจจุบันบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไดเขามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมากขึ้น
สงผลใหบริษัทหลักทรัพยกลุมพลังงานมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา จึงทําใหหลักทรั พย
กลุมพลังงานเปนที่สนใจของนักลงทุนทั่วไปทั้งในและตางประเทศ
การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยกลุมพลังงานในตลาดหลักทรัพยแ หง
ประเทศไทย ใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ( Secondary Time Series Data) เก็บขอมูลเปนราย
เดือน ตั้งแตเดือน มกราคม 2550 ถึงเดือน ธันวาคม 2553 และเลือกศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
ตาง ๆ ไดแก อัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง และอัตราการเจริญเติบโตทาง
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เศรษฐกิจ เพื่อหาผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนที่อยูในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 6 บริษัท ซึ่งจะขออภิปรายผลการศึกษาครั้งนี้เปนรายบริษัท
1. งานศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธตอราคาหลักทรัพย บานปู ในทิศทาง
เดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก อัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ ดัชนีราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง
เมื่อพิจ ารณาจะพบวา ดัชนีราคาหลักทรัพ ยในตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย และดัช นีราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง จากผลการศึกษา คาสัมประสิทธิ์ที่ไดออกมาจะมีความใกลเคียง
กัน คือ 0.664 และ 0.632 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาจะเห็นไดวาการปรับตัวของดัชนีของประเทศไทย
และฮองกง จะทําใหราคาหลักทรัพ ยบานปู ปรับตั วสูงขึ้น สาเหตุที่ตลาดหลักทรัพย ฮองกงที่ผลตอ
หลักทรัพย บานปู รวมถึงหลักทรัพยอื่น ๆ เปน เพราะวา ตลาดหลักทรัพยฮองกง ณ ปจจุบันถือไดวา
เปนตลาดหลักทรัพยที่มูลคาของตลาดสูงที่สุดในเอเชีย มีเม็ดเงินการลงทุนจากตางประเทศเขามามาก
ที่สุด ซึ่งฮองกงถือไดวาเปนตลาดกลางทางการเงินที่ใหญที่สุดในเอเชีย เมื่อ มีการปรับตัวของดัช นี
ตลาดหลักทรัพยฮองกง ไมวาจะเปนไปในทิศทางใด ตลาดหุนในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย มักจะ
มีการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหลักทรั พ ยฮองกง และการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางขาขึ้นหรือขาลง โดยสวนใหญก็เป นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทในกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกันเปนหลักอยูแลว เพราะ
น้ําหนักการลงทุนหรือมูลคาตลาดของกลุมพลังงานถือเปนมูลคา 2 ใน 3 ของมูลคาทั้งหมดของดัชนี
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งก็สอดคลองกับงานวิจัยของ คัตนางค จารุปรัชน
(2540) ศึกษาเรื่อง ป จ จัยที่กํา หนดราคาหุนกลุ ม พลัง งาน ที่พ บวา ดัช นี ราคาหลักทรัพ ย ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดตางประเทศมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนตอ
ราคาหลักทรัพยบานปู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากผลการศึกษาดัชนีราคาผูบริโภคเปนตัวแปร
ที่มีอิทธิพลตอราคาหลักทรัพย บานปู มากที่สุด มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 6.947 แตก็สอดคลองกับ
งานวิจัยของ อาวุธ เล็กสกุล (2544) ที่พบวาดัชนีราคาผูบริโภคเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอปจจัยในการ
ลงหุนกลุมพลังงานมากที่สุด มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 8.241
2. งานศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา ปจ จัยที่มีความสัมพันธตอราคาหลักทรัพย ไออารพีซี ใน
ทิศทางเดีย วกัน อย างมี นัย สําคั ญทางสถิติไ ดแ ก ดั ช นี ราคาผู บริโ ภคภายในประเทศ ดั ช นีร าคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.731 และ 0.653 ตามลําดับ
จะเห็ นไดว า เมื่อ ดัช นีร าคาผู บริ โ ภคเปลี่ย นแปลง 1 เปอร เ ซ็ นต ราคาหุน ของบริษั ท ไออารพี ซี จะ
เปลี่ยนแปลงไป 0.731 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน เมื่อมองถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เมื่อ
ดัชนีราคาผูบริโภคปรับตัวสูงขึ้นเปรียบเสมือนระดับราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น ฝายผูผลิตก็จ ะไดประโยชน
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กําไรในการผลิตสินคาก็ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหราคาหุนของสินคาตัวนั้น ๆ มีโอกาสที่ จะปรับตัวขึ้น
เชนกัน เพราะตลาดหุนเปนตลาดที่ออนไหวตอขาวสารคอนขางมาก เมื่อมีการประกาศตัวเลขใดก็
ตามที่จะสงผลตอบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ราคาหลักทรั พยก็มักจะปรับตัวไปในทิศทาง
เดียวกันกับตัวเลขที่ประกาศออกมา จากขอมูลจะเห็นไดวาดัชนีราคาผูบริโภคในป 2553 กําลังเปนไป
ในทิศทางขาขึ้น ก็สอดคลองกับงานวิจัยของ อาวุธ เล็กสกุล(2544) ศึกษาเรื่อง ปจจัยกําหนดการลงทุน
ในหุ น กลุ ม พลั ง งานแต ล ะบริ ษั ท หลั ง วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ในส ว นของดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จากผลการศึกษา เมื่อดัชนีราคาผูบริโภคเปลี่ยนแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคา
หุนของบริษัท ไออารพีซี จะเปลี่ยนแปลงไป 0.653 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดี ยวกัน โดยสวนใหญเมื่อ
ดัชนีหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงก็เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ
บริษัทในกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกันเปนหลักอยูแลว ก็สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวสี สุวรรณเดช
(2552) ศึกษาเรื่องผลกระทบของปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน
ที่พ บวา ดัช นีราคาหลักทรั พยในตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนราคา
หลักทรัพยในกลุมพลังงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในดานของตัวแปรอัตราดอกเบี้ย ผลการศึกษา
เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคาหุนของบริษัท ไออารพีซี จะเปลี่ยนแปลงไป 0.115
เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งไมตรงตามสมมติฐานผูวิจัยไดตั้งเอาไว ซึ่งเมื่อพิจารณา วิเคราะหได
วาเมื่อมีการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จะไมสงผลตอนักลงทุนในการตัดสินใจเปลี่ยนน้ําหนัก
การลงทุน ซึ่งนักลงทุนเองก็อาจจะมองไดวาผลตอบแทนในตัวหลักทรัพยของบริษัท ไออารพีซี มีอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงกวาเอาเงินไปฝากธนาคารที่ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยฝากประจําของธนาคารอยูที่ไมเกิน
รอยละ 3 ตอป แตถานักลงทุน ลงทุนในตัวหลักทรัพยไออารพีซี นักลงทุนจะไดทั้ง เงินปนผล และกําไร
จากสวนตางๆ ของราคา ซึ่งเมื่อแคพิจารณาเงินปนผลต อปที่ที่บริษัท ไออารพีซี จายใหกับนักลงทุนป
ละประมาณ 2-3 เปอรเซ็นต ก็เทากับการที่นักลงทุนนําเงินไปฝากธนาคาร จากผลการศึกษา อัตรา
ดอกเบี้ย ก็เปนตัวบงชี้ไดวา ณ ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยในปจจุบันยังไมสามารถจูงใจนักลงทุน
ปรับเปลี่ยนการลงทุนจากตลาดทุน ไปสูตลาดเงินได ซึ่งก็สอดคลองกับงานวิจัยของ คัตนางค จารุป
รัชน(2540) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่กําหนดราคาหุนกลุมพลังงาน ที่พบวา เมื่อเกิดการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ย จะมีนักลงทุนบางสวนลดสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยลดลงและหันไปฝากเงินกับธนาคาร
มากขึ้น แตก็จะมีนักลงทุนสวนใหญยังคงลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทตอไปเพื่อหวังผลกําไรจากการ
ซื้อขายหลักทรัพย ดังนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น จึงยังไมสามารถทําใหการลงทุนในหลักทรัพย
ลดลงได
3. งานศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธตอราคาหลักทรัพย ปตท. ในทิศทาง
เดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก ดัชนีราคาผูบริโภค มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 1.151 ซึ่งการ
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ประกาศตั ว เลขดั ช นี ร าคาผู บ ริ โ ภคออกมาจะส ง ผลต อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง อ อ นไหวต อ ข า วสาร
คอนขางมาก ในที่นี้เมื่อ เมื่อดัชนีราคาผูบริโภคเปลี่ยนแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพยของบริษัท
ปตท. จะเปลี่ยนแปลงไป 1.151 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
ผูบริโภคเกือบที่จะเทากับ การเปลี่ยนราคาหลักทรัพยของ บริษัท ปตท. ขึ้น ก็สอดคลองกับงานวิจัยของ
อาวุธ เล็กสกุล (2544) ในสวนของตัวแปร ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และดั ช นีราคาหลักทรั พ ยใ นตลาดหลัก ทรัพ ยฮองกง มีคาสั ม ประสิทธิ์ เทา กับ 0.606 และ 0.936
ตามลําดับ จากผลการศึกษา สามารถเปนตัววัดไดอยางดี วาน้ําหนักการลงทุนของหลักทรัพย กลุม
พลังงาน มีบทบาทสําคัญตอตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย โดย บริษัท ปตท. บริษัทเปนบริษัทที่
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูงถึง 911,693 ลานบาท ซึ่งสูงที่สุดในบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาด
หลัก ทรัพ ยแห ง ประเทศไทย และรวมไปถึง เปน หนึ่ง ในบริษัท ยัก ษ ใหญ ของเอเชีย ที่นัก ลงทุ นจาก
ตางประเทศใหความสําคัญตอการเคลื่ อนยายเม็ดเงินลงทุนจากตางประเทศ เขามาในตลาดทุนแถบ
เอเชีย ซึ่ง จากผลการศึก ษาก็ชี้ใ หเ ห็น แลววา เมื่อ ดัช นีราคาหลั กทรัพ ย ในตลาดหลัก ทรัพ ย ฮองกง
เปลี่ยนแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคาหุนของบริษัท ปตท. จะเปลี่ยนแปลงไป 0.936 เปอรเซ็นต ในทิศทาง
เดี ย วกั น ซึ่ ง บ ง ชี้ ว า ถ า หากนั ก ลงทุ น เคลื่ อ นย า ยเงิ น ทุ น มาในเอเชี ย แล ว บริ ษั ท ปตท. ก็ จ ะเป น
หลักทรัพยที่มีนักลงทุนเขามาลงทุนในอันดับตน ๆ ก็สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวสี สุวรรณเดช(2552)
ที่พบวาดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยฮองกง มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนราคาหลักทรัพยในกลุมพลังงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มี
คาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.979 ในสวนของ ปจจัยอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีคาสัมประสิทธิ์
0.119 ซึ่ง ไมแตกตางจากศูน ยม ากนั ก จากผลการศึก ษา พบวา ถ านักลงทุนจะมีการลงทุ นในตั ว
หลักทรัพ ย ปตท. จะใหความสําคัญตอ การเปลี่ยนแปลงของ GDP หรือ อัตราเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ คอนขางจะนอย อาจจะเปนเพราะวา น้ํามันเปนพลังงานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน
ของมนุษย ไมวาจะดานการบริโภค หรือ ดานการผลิต ดานปจจัยอัตราดอกเบี้ยนั้นมีความสัมพันธตอ
ราคาหลักทรัพย ปตท. ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.164 ซึ่ง
ไมตรงกับสมมติฐานที่ผูวิจัยไดกําหนดไว จากผลการศึกษา หลักทรัพย ปตท. ก็เปนอีกหลักทรัพยที่นัก
ลงทุนอาจจะใหความสําคัญตออัตราดอกเบี้ยคอนขางจะนอย เพราะวาราคาหลักทรัพย ปตท.ตั้งแต
เดือน มกราคม ป 2550 มีราคาเฉลี่ยอยูที่ 201.67 บาท จนถึงเดือน ธันวาคม 2553 มีราคาเฉลี่ยอยูที่
320.85 บาท ซึ่งมีการปรับตัวของราคาสูงขึ้นมาก นักลงทุน จึง คิดวาการลงทุนในหลักทรัพย ปตท.
นาจะใหผลตอบแทนที่สูงกวาการนํา เงินไปฝากที่ธนาคาร ซึ่งก็สอดคลองกับงานวิจัยของ คัตนางค
จารุปรัชน(2540) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่กําหนดราคาหุนกลุมพลังงาน
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4. งานศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธตอราคาหลักทรัพย ปตท.อะโรเมติกส
และการกลั่ น ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ไ ด แ ก ดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาด
หลักทรัพย แหงประเทศไทย มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.998 จากขอมูล และผลการศึกษาพบวา เมื่อ
ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยเปลี่ยนแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพย
ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จะเปลี่ยนแปลงไป 0.998 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน จึงชี้ใหเห็นวา
บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น ซึ่งถือวาเปนบริษัทดานพลังงานที่มีขนาดใหญและสําคัญที่สุด
แหงหนึ่งของประเทศไทย มีการเคลื่อนตัวของราคาในสัดสวนเดี่ยวกันกับ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ก็สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวสี สุวรรณเดช(2552) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของปจจัยพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจที่มีตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน ที่พบวาดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนราคาหลักทรัพยในกลุมพลังงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สวนปจจัยที่เหลือทั้ง 4 ตัวแปร คืออัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ ราคาหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง และอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
จากขอมูลยังไมสามารถยืนยันไดวาปจจัยดังกลาวมีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ปตท.อะโรเมติกส
และการกลั่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งอาจจะมาจากการขาดขอมูลราคาหลักทรัพยของบริษั ท
ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น ในป 2550 ซึ่ง ณ ปนั้นยังไมไดเกิดการควบรวมบริษัท ระหวางบริษัท
อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ATC”) และบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน)
(“RRC”) ซึ่งการควบรวมมีบริษัทใหม คือ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)
เกิดขึ้นไป ป 2551
5. งานศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธตอราคาหลักทรัพย ปตท. ผลิตและ
สํารวจปโตรเลียม ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติไดแก ดัชนีราคาผูบริโภคและดัชนีราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 5.197 และ 1.070 ตามลําดับ จาก
ขอมูลผลการศึกษา พบวาดัชนีราคาผูบริโภคเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอราคาหลักทรัพย ปตท. ผลิตและ
สํารวจปโตรเลียม มากที่สุด เมื่อดั ชนีราคาผูบริโภคเปลี่ยนแปลง 1 เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพยของ
บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม จะเปลี่ยนแปลงไป 5.197 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน แตก็
สอดคลองกับงานวิจั ยของ อาวุธ เล็กสกุล (2544) ศึกษาเรื่อง ปจ จัยกําหนดการลงทุน ในหุนกลุ ม
พลังงานแตละบริษัทหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ที่พบวาดัชนีราคาผูบริโภคเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอปจจัยใน
การลงหุนกลุมพลังงานมากที่สุด มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 8.241 ในสวนปจจัยดัชนีราคาหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยฮองกง จากผลการศึกษา พบวา เมื่อดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ฮองกง
เปลี่ ย นแปลง 1 เปอร เ ซ็ น ต ราคาหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ปตท. ผลิ ต และสํ า รวจป โ ตรเลี ย ม จะ
เปลี่ยนแปลงไป 1.070 เปอรเซ็นต ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะคลายในกรณีเดียวกันกับบริษัท ปตท. ที่
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บงชี้วาถาหากนักลงทุนเคลื่อนยายเงินทุนมาในเอเชียแลว บริษัท ปตท. ก็จะเปนหลักทรัพยที่มีนัก
ลงทุนเขามาลงทุนในอันดับตน ๆ บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม ซึ่งบริษัทในเครือของ ปตท.
ก็เปนบริษัทที่มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูงเปนอันดับ 2 มีมูลคาตลาดสูงถึง 544,223 ลานบาท
โดยที่ บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม เปนเพียงบริ ษัทเดียวที่ไดสัมปทานจากภาครัฐบาล ใน
การสํารวจขุดเจาะน้ํามันในประเทศไทยรวมถึง ไปสํารวจขุดเจาะน้ํามันในตางประเทศดวยอีกทั้งบริษัท
ยังสามารถทําการผลิตและกลั่นน้ํามันอยางครบวงจร เพื่อผลิตออกมาเปนน้ํามันชนิดตาง ๆ และเมื่อ
คํานึงถึงราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องก็จะทําใหตัวบริษัทอาจจะมีกําไรที่เกิด
จากการสตอคน้ํามันได โดยเหตุผลที่กลาวมาขางตน เปนเหตุผลที่บอกวาถาลงทุนจากตางประเทศ
เคลื่อนยายเงินทุนเขามาในตลาดทุนเอเชีย บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม ก็จะเปนบริษัทที่
จะมีเม็ดเงินเขามาลงทุนในหลั กทรัพยคอนขางมาก ก็สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวสี สุวรรณเดช
(2552) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน
ที่พบวาดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนราคาหลักทรัพยในกลุม
พลังงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในสวนปจจัยอัตราดอกเบี้ย นั้นมีความสัมพันธตอราคาหลักทรัพย
ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ
0.072 ซึ่งไมตรงกับสมมติฐานที่ผูวิจัยไดกําหนดไว จากผลการศึกษา คาสัมประสิทธิ์แสดงใหเห็นวา
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย จะไมกระทบตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย ปตท. ผลิตและสํารวจ
ปโตรเลียม ของนักลงทุน เพราะวาราคาหลักทรั พ ย ปตท.ผลิตและสํารวจปโตรเลียม ตั้ง แตเ ดือ น
มกราคม 2550 มีราคาเฉลี่ยอยูที่ 93.38 บาท จนถึงเดือน ธันวาคม 2553 มีราคาเฉลี่ยอยูที่ 171.28
บาท ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นมากนั้นเปนสิ่งที่จูงใจใหนักลงมาลงทุนในตัวหลักทรัพยมากกวานําเงินไปฝาก
ธนาคาร ซึ่งก็สอดคลองกับงานวิจัยของ คัตนางค จารุปรัชน (2540) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่กําหนดราคา
หุนกลุมพลังงาน
6. งานศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว า ปจ จัยที่มีความสัม พันธตอราคาหลักทรัพย ไทยออยล ใน
ทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก ดัชนีราคาผูบริโภค จากขอมูลผลการศึกษา พบวาดัชนี
ราคาผูบริโภคเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอราคาหลักทรัพย ไทยออยล มากที่สุดเหมือนกับหลาย ๆ บริษัท
ที่อธิบายไปกอนแลวหนานี้ มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 2.747 คือเมื่อดัชนีราคาผูบริโภคเปลี่ยนแปลง 1
เปอรเซ็นต ราคาหลักทรัพยของบริษัท ไทยออยล จะเปลี่ยนแปลงไป 2.747 เปอรเซ็นต ในทิศทาง
เดียวกัน ก็สอดคลองกับงานวิจัยของ อาวุธ เล็กสกุล (2544) ศึกษาเรื่อง ปจจัยกําหนดการลงทุ นในหุน
กลุม พลัง งานแตละบริษัทหลั ง วิกฤติเ ศรษฐกิจ ในสวนของตัวแปร ดั ช นีราคาหลัก ทรัพ ยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง มีคาสัมประสิทธิ์
เทากับ 0.844 และ 0.946 ตามลําดับ บริษัทไทยออยล ก็เปนอีกหนึ่งบริษัทเชนกัน ที่ ผลการศึกษาบงชี้
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วา การเปลี่ยนแปลงของดัชนีในตลาดหลักทรัพยของไทย และของฮองกง จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของราคา หลักทรัพย ไทยออยล ในทิศทางและเปอรเซ็นตที่ใกลเคียงกัน นั้นก็แสดงใหเห็นวา บริษัท
ไทยออยล ซึ่งเปน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียมที่ใหญที่สุดในประเทศไทย สําหรับ
นักลงทุนทั้งในและตางประเทศก็ใหความสําคัญและเลือกลงทุนไมตางจาก บริษัท ปตท. และปตท.
ผลิตและสํารวจปโตรเลียม ก็สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวสี สุวรรณเดช(2552) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบ
ของปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน ที่พบวาดัชนีราคาหลักทรัพย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง มีอิทธิพลตอ
การเปลี่ยนราคาหลักทรัพยในกลุมพลังงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในดานตัวแปรอัตราดอกเบี้ย นั้น
มีความสัม พันธ ตอราคาหลัก ทรัพ ย ไทยออยล ในทิศทางเดียวกันอย างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ มีค า
สั ม ประสิ ท ธิ์ เ ท า กั บ 0.205 ซึ่ ง ไม ต รงกั บ สมมติ ฐ านที่ ผู วิ จั ย ได กํ า หนดไว จากผลการศึ ก ษา ค า
สัมประสิทธิ์แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย จะไมกระทบตอการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพ ย ไทยออยล ของนักลงทุนมากนัก นักลงทุน มองวาผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนใน
หลักทรัพย ไทยออยล จะมีผลตอบแทนที่สูงกวาการฝากเงินไวกับธนาคาร ถาเมื่อดูการปรับเปลี่ยน
ราคาตั้งแต มกราคม ป 2550 ถึง ธันวาคม ป 2553 ก็เปนเชนนั้น ราคาหลักทรัพย ไทยออยล ราคา
สูงขึ้นจาก 53.70 เปนราคา 73.91 ซึ่งก็สอดคลองกับงานวิจัยของ คัตนางค จารุปรัชน (2540) ศึกษา
เรื่อง ปจจัยที่กําหนดราคาหุนกลุมพลังงาน
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ขอเสนอแนะทั่วไป
1. สําหรับผูลงทุนที่สนใจเขามาลงทุนในหลักทรัพยกลุมพลังงาน สิ่งที่ผูลงทุนตองการคือ
ผลตอบแทนในการลงทุน โดยปจจัยสําคัญที่ผูลงทุนสนใจคือ ราคาหลักทรัพยชวงที่ผานมา ดัชนีราคา
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกง แตการนําปจจัยเหลานี้มาพิจารณาเพื่อ
ตัดสินใจในการลงทุนจะมีความเสี่ยง เพราะปจจัยดังกลาวไมไดแสดงใหเห็นถึงสถานะที่แทจ ริงของ
บริษัทเหมือนเชนปจจัยพื้นฐาน ซึ่งไดแก การวิเคราะหเศรษฐกิจโดยทั่วไป การวิเคราะหอุตสาหกรรม
การวิเคราะหบริษัท เปนตน
2. จากการศึกษาพบวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสงผลตอการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกัน ซึ่งไมตรงกับสมมติฐานที่ผูวิจัยไดตั้งไว ซึ่งหมายความวา
การเพิ่ม ขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ไมทําใหนักลงทุนเคลื่อนยายเงินทุนจากตลาดทุนมาสูตลาดเงินได
เนื่องมาจากสาเหตุการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ยังอยูในอัตราที่คอนขางต่ําเมื่อ
เทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย ในที่สุดแลวการ
เคลื่อนยายเงินทุนของนักลงทุน จะเคลื่อนยายไปสูแหลงลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูงกวาเสมอ
ขอเสนอแนะของการทําวิจัยในครั้งตอไป
1. จากผลศึกษาผลกระทบตอราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานแตละบริษัท พบวาหลักทรัพย
ของแตละบริษัทที่นํามาศึกษามีปจจัยแตกตางกัน อาจมีเหตุผลเนื่องมาจากรู ลักษณะของการดําเนิน
ธุรกิจ และแหลง ที่ม าของรายไดที่แตกตางกัน ในการศึกษาครั้ง ตอไปอาจมีการแบง กลุม ยอยใน
การศึกษา โดยจับกลุมบริษัทที่มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่คลายคลึงกัน
2. จากการศึกษาผลกระทบตอราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน ในการศึกษาครั้งตอไปควร
ศึกษาถึงปจจัยพื้นฐานของหลักทรัพยที่ตองการลงทุน โดยขอมูลที่ใชในการวิเคราะหไดแก มูลคาทาง
บัญชี การจายเงินปนผล กําไรสุทธิ ผูถือหุน หรืออาจจะ ศึกษาเจาะลึกลงในรายบริษัท โดยสามารถ
วิเคราะหจากผลประกอบการของบริษัท ฐานะทางการเงิน และการเติบโตของบริษัท
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย.2548)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand หรือ SET) จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 เริ่มเปดซื้อขายหลักทรัพย
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตอมาเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพ ย ในป พ.ศ. 2535 ตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย จึง ไดดําเนินงานอยู
ภายใต พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย พ.ศ. 2535 เปนตนมา นับตั้ง แตกอตั้ง ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีการกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อสงเสริมการพัฒนาตลาดตราสาร
ทุนในประเทศไทยอยางตอเนื่อง เชน การจัดตั้ง กระดานซื้อขายหลักทรัพ ยสําหรับผูลงทุนชาว
ตางประเทศในป พ.ศ. 2530 และในปเดียวกันก็ไดพัฒนาการซื้อหุนโดยใชมารจิ้นในระบบมารจิ้นที่
ตองดํารงไว ในป พ.ศ. 2535 ตลาดหลักทรัพยฯ ไดทําการขยายเวลาการซื้อขายจากชวงเวลาเดียว
ในชวงครึ่งวันเชามาเปน 2 ชวง ทั้งเชาและบาย ตอมาในปลายป 2538 ไดขยายเวลาซื้อขายในชวง
บายออกไปอีกครึ่งชั่วโมง (ชวงเชา 10:00 – 12:00 น. และชวงบาย 14:30 – 16:30 น.)
นอกจากนั้นไดมีการติดตั้งระบบ ASSET เปนระบบการจับคูคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยโดยอัตโนมัติ
(Automated System for the Stock Exchange of Thailand ) ในป พ.ศ. 2534 และตอมาในป
พ.ศ. 2537 ได ก อ ตั้ ง บริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย (ประเทศไทย ) จํ า กั ด เพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ป น
ศูนยกลางการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย และประกันการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย
ทุกรายการที่ทําการซื้อขายผานหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ ยังรว ม
ในระบบชํา ระบัญ ชีกั บธนาคารแหง ประเทศไทย ในป พ.ศ. 2540 ตลาดหลั กทรัพ ย ได ขยาย
ขอบเขตราคาขั้นต่ําและราคาขั้นสูงเปนเกณฑใหมในการซื้อขายหุน จากเกณฑราคา บวกลบไม
เกิน 10 เปอรเซ็นต เปนบวกลบไมเกิน 30 เปอรเซ็นต และสําหรับกรณีหุนที่มีราคาต่ํากวา 1 บาทใช
เกณฑชวงราคาบวกลบไมเกิน 100 เปอรเซ็นต พรอมกันนั้นไดพัฒนาระบบ Circuit Breaker เพื่อ
หยุดการซื้อขายเปนเวลาครึ่งชั่วโมงในกรณีที่ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย (SET Index) ลดลงต่ํา
กวาวันกอนหนา 10 เปอรเซ็นต และหยุดการซื้อขายเปนเวลาหนึ่งชั่วโมงในกรณีที่ดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย (SET Index) ลดลงต่ํากวาวันกอนหนา 20 เปอรเซ็นต ตลาดหลักทรัพยฯ ยังไดมีการ
พัฒนาระบบ Computer Survelillance Investigation System and alert System นอกจากนั้นยัง
ไดมีการจัดทํา SET 50 Index เพื่อเตรียมไวเพื่อใชเปนสินคาอางอิงในตราสารอนุพัน ธ รวมถึงการ
พัฒนาดัชนี SET 100 ขึ้นใชในป พ.ศ. 2548
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ลําดับเหตุการณที่สําคัญของตลาดหลักทรัพยฯ
ชวงเวลา
พ.ศ. 2517
30 เมษายน พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548

เหตุการณ
- ประกาศใชพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- ตลาดหลักทรัพยฯ เริ่มเปดการซื้อขายหลักทรัพย
- จัดตั้งกระดานซื้อขายหลักทรัพยสํานักลงทุนชาวตางชาติ
- พัฒนาการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชระบบมารจิ้น (margin system)
- ประกาศใชพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- จัดตั้งสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อกํากับดูแลตลาดทุนโดยรวม
- ขยายชวงเวลาการซื้อขายหลักทรัพยเปน 2 ชวงเวลา (เชาและบาย)
- ติดตั้งระบบ Asset ในการจับคูคําสั่งซื้อขายอัตโนมัติ
- ตลาดหลักทรัพยจัดตั้ง บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด ( TSD )
- ขยายขอบเขตราคาขั้นต่ํา และราคาขั้นสูงในการซื้อขายหลักทรัพย
- พัฒนาระบบ Circult Breaker
- พัฒนาระบบ Computerized Surveillance Investigation
system and Alert System
- จัดทําดัชนีราคาหุน SET50 (SET50 Index)
- จัดทําดัชนีราคาหุน SET100 (SET100 Index)

การดําเนินงานหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กระบวนการบริหารงานของตลาดหลักทรัพยฯ ผายบริหารจะปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตาม
นโยบายในขอบเขตของอํานาจที่พึงกะทําได การดําเนินงานหลักของตลาดหลักทรัพยมีดังนี้
การรับหลักทรัพยจดทะเบียน
หลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ตองเปนหลักทรัพ ยที่ผานการจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพยฯ โดยบริษัทผูออกหลักทรัพย คือ บริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทมหาชนจํากัดที่
ได รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย (ก.ล.ต.) ให ส ามารถ
ดําเนินการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ
รับเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยบริษัทจดทะเบียนจะตองมีที่ปรึกษาทางการ
เงิน ชวยในการจัดเตรียมสารสนเทศ ใหคําปรึกษาติดตอประสานงานกับตลาดหลักทรัพย ติดตาม
ผลการดําเนินงาน และรวมชี้แจงกับบริษัทเปนระยะเวลา 1 ป หลังจากที่เขาเปนบริษัทจดทะเบียน
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แลว หลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่จะยื่นคําขอเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ประกอบดวยขนาดของทุนจดทะเบียนชําระแลว สัดสวนการกระจายหุนใหแกผูถือหุน
รายยอย ประวัติการดําเนินงาน กําไรสุทธิ และงบการเงินของบริษัท เปนตน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แบงไดเปน 2 ประเภท คือ บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนธุรกิจขนาดใหญที่มีทุนชําระแลวไม
ต่ํากวา 200 ลานบาท และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด อีกประเภทคือ บริษัทที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (Market for alternative investment หรือ mai ) ซึ่งเปนธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ กรวมทั้ ง ธุ ร กิ จ ใหม ที่ มีศั ก ยภาพในการเจริ ญ เติบ โตสู ง หลั ก ทรั พ ย จ ด
ทะเบียนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ จะตองเปนหลักทรัพยที่ระบุชื่อผูถือและไมมีขอ จํากัดในการ
โอน ทั้ ง นี้ ห ลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ มี ห ลายประเภท ได แ ก หุ น สามั ญ หุ น
บุริมสิทธิ หุนกู หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิและหนวยลงทุน
การใหบริการระบบการซื้อขายหลักทรัพย
ในการทําหนาที่ศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพยและใหบริการที่ เกี่ยวของตลาดหลักทรัพย
ไดพัฒนาและใหบริการระบบการซื้อขายหลักทรัพยดวยเครื่องคอมพิวเตอร (Automated System
for the Stock Exchange of Thailand – ASSET) เพื่ออํานวยความสะดวกในการซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย ใ ห แ ก บ ริ ษั ท สมาชิ ก และผู ล งทุ น ตลอดจนดู แ ลให ก ารซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ใ นต ลาด
หลักทรัพยฯ เปนไปอยางมีระเบียบ มีสภาพคลอง และเปนธรรมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยที่ระบบ
การซื้อขายหลักทรัพยดวยเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวจะจับคูคําสั่งซื้อขายที่สงเขามาจากบริษัท
สมาชิกโดยวิธีอัตโนมัติซึ่งเปนตามเกณฑลําดับของ ราคาและเวลา (price and time priority ) โดย
คําสั่งซื้อ/ขายที่มีลําดับราคา และเวลาที่ดีที่สุดจะถูกจับคูซื้อขายกอน หลังจากนั้นระบบจะยืนยัน
รายการซื้อขายดังกลาวกลับไปยังบริษัทสมาชิกใหทราบผลในทันที นอกจากนั้นตลาดหลักทรัพยฯ
ยังจัดใหมีวิธีการซื้อขายอีกวิธีหนึ่งบริษัทสมาชิกผูชื้อและผูขายตกลงราคากันกอนได แลวจึงให
บริษั ทสมาชิก ผูข ายบั นทึก รายการซื้อ ขายและบริ ษัทสมาชิกผู ซื้อเปน ผูรับ รองรายการซื้อ ขาย
ดังกลาวผานระบบการซื้อขายหรือที่เรียกวา วิธี Put – Through
ตอมาในชวงปลายป พ.ศ. 2542 บริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพยบางแหงไดเ ริ่มใหผู
ลงทุนสามารถสงคําสั่งซื้อขายของผูลงทุนไปยังบริษัทนายหนาไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
(Internet) ผูลงทุนซึ่งเปนลูกคาของบริษัทนายหนาที่เปดรับการซื้อขายผานทางอินเตอรเน็ตตอง
วางเงินไว กับบริษัทนายหนาจํา นวนหนึ่ง เชน 50,000 บาท และตกลงกั นลวงหนา ถึง วงเงิน ที่
สามารถซื้อขายหลักทรัพยได การซื้อขายผานระบบอินเตอรเน็ตเปนการพัฒนาวิธีรับคําสั่งซื้อขาย
ใหสะดวกและรวดเร็วขึ้นชวยในการขยายฐานผูลงทุนจากตางประเทศใหมากขึ้น เนื่องจากการซื้อ
ขายผานอินเตอรเน็ตทําใหบริษัทนายหนามีตนทุนที่ต่ําลงจึงเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาการคิด
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คานายหนาซื้อขายหลักทรัพยใหต่ําลง และสนับสนุนการเปดเสรีคานายหนาได อยางไรก็ตามการ
ซื้อขายระบบนี้ตองอยูบนพื้นฐานของการมีระบบการปองกันการเขาถึงขอมูลโดยมิชอบ
การคุมครองผลประโยชนของผูลงทุน
บทบาทและภาระหนาที่ของตลาดหลักทรัพยฯ ในการดูแล และคุมครองผลประโยชนของ
ผูลงทุนสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
- การกํากับดูแลการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียน สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดใหบริษัทตองเปดเผยดําเนินการเผยขอมูลที่
สําคัญอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา ซึ่งไดแก ขอมูลงบการเงิน รายการเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน เปนตน โดยตลาดหลักทรัพยฯ ไดพัฒนาระบบ
Electronic Listed Company Information Disclosure (CLCID) เพื่อใหบริษัทจด
ทะเบี ย นส ง ข า วสารไปยั ง ผู ล งทุ น ได อ ย า งรวดเร็ ว และถู ก ต อ ง เพื่ อ ให ผู ล งทุ น ใช
ประกอบการตัดสินใจลงทุน ในขณะที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกํากับดูแล
เรื่องการเป ดเผยขอมูล งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิ นและผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพยของผูบริหาร และตรวจสอบบัญชี
ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น ในขณะที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ดู แ ลการเป ด เผยข อ มู ล ตาม
เหตุการณตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการซื้อขายหลักทรัพย เชน การเพิ่มทุน การลดทุน
การจายเงินปนผล เปนตน โดยที่ตลาดหลักทรัพยฯ จะขึ้นเครื่องหมายสัญลักษณตาง
ๆ ไดแก เครื่องหมาย NR (notice received) เพื่อแสดงวาตลาดหลักทรัพยฯ ไดรับแจ ง
ขอมูล และไดทําการเผยแพรโดยทั่วกันแลว เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหผูลงทุนทราบเกี่ยวกับ
ความผิดปกติในการเปดเผยขอมูลที่สําคัญ รวมทั้งดูแลการปฏิบัติตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพยฯ ยังสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมี
ระบบการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โ ดยกํ า หนดให บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นทุ ก บริ ษั ท จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปนเครื่องมือของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแล
การบริหารงานของฝายจัดการ รวมทั้งไดออกแนวทางปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการ
และระบบควบคุมภายในบริษัทเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนนําไปประยุกตใชใหเกิดการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท
- การกํากับดูแลและตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย เพื่อใหการซื้อขายหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยฯดําเนินไปอยางมีระเบียบยุติธรรมและเปนที่นาเชื่อถือของนักลงทุน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ จึ ง มี ห น า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย แ ละขึ้ น
เครื่ องหมาย เพื่ อแจ ง ใหผูล งทุ นทราบถึง การเคลื่อ นไหวที่ ผิดปกติ ของหลั กทรัพ ย
นอกจากนั้นตลาดหลักทรัพ ยฯ ไดพัฒ นาระบบติดตามและตรวจสอบการซื้อขาย
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หลักทรัพยดวยเครื่องคอมพิวเตอร (Automated Tools for Market Surveillance
System หรือ ATOMS ) เพื่อชวยในการติดตามสภาพการซื้อขายหลักทรัพย รวมถึง
วิเคราะห และตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพยที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ ซึ่งระบบ
ดังกลาวจะสงสัญญาณเตือนความผิดปกติ ทั้งดานราคา ปริมาณ และยังเปนระบบ
ฐานขอมูลที่สนับสนุนการตรวจสอบการซื้อขายผิดปกติ ที่อาจเขาขายวาจะมีการ
กระทําที่ไ มเ ป นธรรม เชน การสรางราคา (Market manipulation) การใชขอมูล
ภายใน (insider trading) การสรางขาวหรือการใหขอมูลที่ทําใหผูลงทุนเขาใจผิด
(misstatement) เปนตน
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก
ตลาดหลักทรัพยฯ กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก โดยการกําหนดระเบียบ
ขอบังคับในซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาที่บริษัทสมาชิกตองถือปฏิบัติ ไดแก การซื้อขายหลักทรัพย
ดว ยเงิ นสด การซื้อ ขายหลั ก ทรั พ ย ป ระเภทมารจิ้ น การขายหลั ก ทรั พ ย โ ดยไม มี หลั กทรั พ ย ใ น
ครอบครอง การเรีย กเก็ บคา ธรรมเนี ยมในการปฏิบัติ หนา ที่เ ป นนายหน า หรื อ ตั วแทนซื้อ ขาย
หลักทรัพย ซึ่งปจจุบันไดกําหนดไวที่รอยละ 0.25 ของมูลคาการซื้อ หรือขายหลักทรัพยในแตละ
ครั้ง ตลอดจนกําหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติง านของบริษัทสมาชิก ไดแก ความซื่อสัตยใน
วิชาชีพ ทักษะ ความเอาใจใส และความรอบคอบ หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ ขอ มูลที่เกี่ยวกับลูกคา
ความขัดแยงทางผลประโยชน การรักษาทรัพยสินของลูกคาเปนตน นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพยฯ
ไดติดตามดูแลปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิกใหเปนไปตามขอบังคับและมาตรฐานตางๆ ที่กําหนด
ไว รวมทั้งกําหนดบทลงโทษตาง ๆ ไวสําหรับลงโทษบริษัทสมาชิกที่กระทําการฝาฝน หรือไมปฏิบัติ
ตาม
การเผยแพรขอมูล และใหบริการสารสนเทศ
หนาที่หลักอีกประการหนึ่งของตลาดหลักทรัพยฯ คือ การเผยแพรขอมูลขาวสาร และ
ใหบริการระบบสารสนเทศรูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยใหแก ผูลงทุน ผูใช
ขอมูล และประชาชนทั่วไปอย างแพรหลายทั่วถึง และทันเวลา ทั้ง ขอมูลการซื้อขายหลักทรัพ ย
ขอมูลขาวสารบริษัทจดทะเบียน และขอมูลขาวสารตลาดหลักทรัพย ทั้ง นี้ผูลงทุนสามารถจะ
ติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ และระบบ
ขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ ที่ตลาดหลักทรัพยฯ จัดไวใหบริการแกผูสนใจทั่วไป
การสงเสริมความรูใหแกผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของธุรกิจหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยฯ ไดดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริมความรู ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญยิ่งของ
การพัฒนาในทุกดาน โดยจัดการอบรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกั บตลาดทุนการลงทุนในหลักทรัพย
การดํ า เนิ น งาน และพั ฒ นาการต า งๆ ของธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ใ ห แ ก ผู ล งทุ น บุ ค ลากรของ
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ผูประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของในธุรกิจหลักทรัพย ตลอดจนผูสนใจทั่วไปเปนระยะ ๆ มา
อยางตอเนื่อง ตลอดจนจัดการอบรมใหความรูดานเศรษฐกิจ การเงิน ตลาดทุน และพัฒนาการ
ใหม ๆ ใหแกอาจารยผูสอน และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ สนับสนุนตําราทาง
วิชาการ และวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน ใหแกสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ
นอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพยฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาความรู และทักษะ
ของบุ ค ลากรในธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย อ ย า งเป น ระบบ จึ ง ได จั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นาความรู ต ลาดทุ น
(Thailand Securities Institute – TSI ) ขึ้นเพื่อดําเนินกิจกรรมสงเสริมความรูในดานการเงิน การ
ลงทุน ครอบคลุมตั้งแตกลุมเยาวชนทั้งในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
ตลอดจนประชาชนทั่วไปใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการเงินออมอันจะนําไปสูความ
มีสุขภาพทางการเงินที่ดีในอนาคต ตลอดจนพัฒนาความรูและทักษะในการประกอบวิชาชีพแก
บุ ค ลากรในธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย โ ดยยึ ด หลั ก ความมี จ ริ ย ธรรม ควบคู กั บ ความเป น มื อ อาชี พ ที่ จ ะ
ใหบริการที่ดีที่สุด และถูกตองแกนักลงทุน และเพื่อเปนการเพิ่มความเชื่อมั่น ความไววางใจของ
สาธารณชนตอระบบและการดําเนินการของตลาดหลักทรัพยฯ ตลาดหลักทรัพยฯไดกําหนดขอ
ปฏิบัติเปนจรรยาบรรณตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศการปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ
ขายหลักทรัพยใหกรรมการอนุกรรมการ ที่ ปรึกษา และพนักงานตลาดหลักทรัพยฯ ยึดถือเพื่อเปน
หลักการ และคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ ของบริษัทหลักทรัพยในกลุมพลังงาน ประกอบดวย
6 บริษัท
1. บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
“บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)” ไดขยายการทําเหมืองถานหินเพิ่มเติมทั้งในประเทศไทย
และในสาธารณรัฐอินโดนี เซียเพื่อทําการผลิตและจําหน ายถานหินทั้งในประเทศไทยและตลาด
ตางประเทศ นอกจากธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน บริษัท ฯ ไดทําการขยายธุรกิจเขาไปในการ
รับจางขุดขนดินและถานหินใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (สัญญาไดสิ้นสุดลงเมื่อ
เดือนกันยายน 2544) การผลิตและจําหนายแรอุตสาหกรรม การใหบริการทาเรือ (ซึ่งตอมา บริษัท
ฯ ไดจําหนายธุรกิจทาเรือและธุรกิจแร ) และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา และ
ไอน้ํา ปจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจถานหินและธุรกิจไฟฟา
โดยมีการลงทุนในประเทศไทย ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
(1) ธุรกิจถานหิน (Coal Business)
ถานหินเปนเชื้อเพลิงแข็ง โดยทั่วไปมีสีเขมตั้งแตสีน้ําตาลถึงดําสนิท การผลิตถานหินจะ
เริ่มจากการสํารวจหาแหลงถานหินที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย ทําการผลิต (ขุดและขน) การ
คัดเลือกถานหิน การนําถานหินที่ไดมาบดใหมีขนาดและคุณภาพตรงตามที่ลูกคาตองการ และ
การกองสต็อกไวที่เหมืองเพื่อรอสงมอบใหลูกคาตอไป
ปจจุบันเหมืองถานหินในประเทศไทย 2 เหมือง คือ เหมืองลําปาง (LP-2) จังหวัดลําปาง และ
เหมืองเชียงมวน (CMMC) จังหวัดพะเยา บริษัทฯ ไดหยุดการทําเหมืองทั้ง 2 เหมือง เนื่องจาก
ปริมาณสํารองไดหมดลง สําหรับเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกําลังการผลิตรวม 23
ลานตันตอป
(2) ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา (Power Business)
2.1 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP) ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement-PPA) กับการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยอายุสัญญา 25 ป นับจากวันที่เปดเดินเครื่องในเชิงพาณิชย
2.2 บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ซึ่งจดทะเบียนอยูในประเทศสิงคโปร
(โดยผานบริษัท Banpu Power International จํากัด) BPIC มีการลงทุนในโรงไฟฟาพลัง
ความรอนรวม (Combined Heat and Power) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชน
จีน จํานวน 3 แหง ซึ่งมีกําลังการผลิตกระแสไฟฟารวม 248 เมกะวัตต และมีกําลังการ
ผลิตไอน้ํา 798 ตันตอชั่วโมง
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2.3 บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (RATCH) ตั้งอยูจังหวัดราชบุรี มีกําลัง
ผลิตรวม 3,645 เมกะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง
2. บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปนผูบุกเบิกอุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจรแหงแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โดยมีโรงกลั่นน้ํามันและโรงงานปโตรเคมีตั้งอยูยานชายฝงทะเลภาคตะวันออก ตําบลเชิงเนิน
อําเภอเมืองระยอง จั ง หวัดระยอง ซึ่งเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใตการจัดการของ
บริษัทฯ พรอมสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจทั้ง ทาเรือน้ําลึก คลังน้ํามัน และ
โรงไฟฟา ธุรกิจของบริษัทฯ แบงออกไดดังนี้
- ธุรกิจปโตรเคมี บริษัทฯ เปนผูผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตน ไดแก โอเลฟนส อะโรเมติกส
- ธุรกิจปโตรเลียม โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีกําลังการผลิต 215,000 บารเรลตอวัน
สามารถผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมไดหลากหลายชนิด ไดแก น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน กาซ
ปโตรเลียมเหลว (LPG), น้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน, น้ํามันเตา, ยางมะตอย เปนตน
- ธุรกิจทาเรือ ใหบริการลูกคาในการเทียบทา เชน เรือลากจูง , บริการนํารอง, เรือบริการ,
เครื่องชั่ง, ลานตูสินคาคอนเทนเนอร, โกดังเก็บสินคา
- ธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสิน บริษัทมีที่ดินเปลาตั้งอยูในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่นๆ รวม
ทั้ ง สิ้ น ประมาณ 10,000 ไร เพื่ อ พั ฒ นาเป น ธุ ร กิ จ บริ ห ารจั ด การทรั พ ย สิ น ประเภทนิ ค ม
อุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม
3. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ปตท. เปนบริษัทน้ํามันและกาซธรรมชาติแหงชาติ ที่ประกอบธุรกิจปโตรเลียมและปโตร
เคมีครบวงจร โดยผานธุรกิจที่ดําเนิน งานเองและธุร กิจที่ลงทุนผานบริษัทในกลุมโดยดําเนินธุรกิจ
การสํารวจและผลิต การจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ การขนสงกาซธรรมชาติ การแยกกาซ
ธรรมชาติ การจัดจําหนายและการคาระหวางประเทศสําหรับผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมี และมี
การลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปโตรเคมีในประเทศ และดํา เนินธุรกิจที่เกี่ยวของอื่นๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
- กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ ประกอบดวย ธุรกิจ สํารวจและผลิต
ปโตรเลียมโดยมุง เนนการขยายการดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมในภูมิ ภาคและใน
ประเทศที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคตางๆของโลก รวมทั้งพิจารณาโอกาสการซื้อและเขาถือครอง
แหลง ปโตรเลียมที่มีศักยภาพ และหนวยธุรกิจ กาซธรรมชาติครอบคลุมตั้ง แต การจัดหากาซ
ธรรมชาติจากทั้งในและตางประเทศ การขนสงกาซธรรมชาติทางทอ การแยกกาซธรรมชาติ การจั ด
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จําหนายกาซธรรมชาติ รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกาซธรรมชาติทั้งในและ
ตางประเทศ และการพัฒนาธุรกิจใหม โดยใชความชํานาญในการสรางมูลคาเพิ่มตลอดสายโซ
ธุรกิจกาซธรรมชาติ อยางครบวงจร
- กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย หนวยธุรกิจน้ํามัน (Oil Marketing) หนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ (International Trading) หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจการลงทุน
ตางประเทศ
4. บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูกลั่นน้ํามันและจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปชั้นนําของประเทศ
โดยเป น เจ า ของและเป น ผู ดํ า เนิ น การโรงกลั่ น น้ํ า มั น แบบ Complex ที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด และมี
ประสิทธิภาพในการใชพลังงานสูงที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เนื่องจากสามารถเพิ่ม
ความยืดหยุนของกระบวนการกลั่นและสามารถผลิตผลิตภัณฑในสัดสวนการผลิตที่สอดคลองกับ
ความต อ งการของลู ก ค า โดยมี ต น ทุ น การผลิ ต ต่ํ า โรงกลั่ น น้ํ า มั น ของบริ ษั ท ฯ ตั้ ง อยู ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีกําลังการกลั่นน้ํามันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000
บารเรลตอวัน โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมคุณภาพสูงไดหลายประเภท ซึ่งไดแก





น้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา ประกอบดวย กาซปโตรเลียมเหลว แนฟทาชนิดเบาและรีฟอร
เมท
น้ํามันสําเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา ประกอบดวย น้ํามันอากาศยาน และน้ํามันดีเซล
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก ประกอบดวย น้ํามันเตา

5. บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ปตท.สผ. ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ด า นการสํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม โดย ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2552 ปตท.สผ. บริษัทยอยและบริษัทรวมมีโครงการดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํานวน 41 โครงการ และโครงการดานการลงทุน 4 โครงการ และตอมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม
2553 ปตท.สผ. ได ลงนามสัญญาปโตรเลียมสําหรับโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซตาม
ทําให ปตท.สผ. มีโครงการดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมรวมทั้ง สิ้น 42 โครงการ ซึ่งเปน
โครงการตามธุรกิจหลักที่มีการผลิตเชิงพาณิชยจํานวน 18 โครงการ และตอมาในเดือนกุมภาพันธ
2553 โครงการพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย -บี 17 ไดเ ริ่ม ดําเนินการผลิต ทําให ปตท.สผ. มี
โครงการตามธุรกิจหลักที่มีการผลิต เชิงพาณิชยรวมทั้งสิ้น 19 โครงการ
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ปตท.สผ. จัดตั้งบริษัทยอยและบริษัทรวมขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลีย ม
เปนหลัก เนื่องจากบริษัทมีการขยายกิจการทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง บริษัทจึงมี
ความจําเปน ตองจัดตั้งบริษัทยอยและบริษัทรวมขึ้นตามภูมิภาคที่เขาไปลงทุน เพื่อความสะดวก
คลองตัว มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับบริษัท
น้ํามันนานาชาติ โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน บทบังคับของกฎหมาย โครงสรางทางการ
เงิน ภาษีอากร และการบริหารความเสี่ยง
สําหรับนโยบายการบริ หารบริษั ทยอยและบริษั ทรวมนั้ น ปตท.สผ. มี นโยบายบริหาร
บริษัทยอยในรูปบริษัทเดียว โดยกําหนดใหบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจตามนโยบายและทิศทางกล
ยุทธของ ปตท.สผ. มีผูบริหารและพนักงาน ปตท.สผ. เปนผูดําเนินการหลัก มีการบริหารจัดการ
และกํากับดูแลอยางเปนระบบในลักษณะเดียวกับ ปตท.สผ. สํา หรับ การบริห ารบริษัท รว ม
ปตท.สผ. จะแตง ตั้ง ตัว แทนเขา ไปรว มประชุม ในฐานะผูถือ หุน และ/หรือ คณะกรรมการของ
บริษัท เพื่อ รว มในการตัด สิน ใจเกี่ย วกับ นโยบายและแผนการดํา เนิน งาน โดยการบริห าร
จัดการบริษัทยอยและบริษัทรวมของ ปตท.สผ. ยึดถือตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรง ใส เปนธรรม บรรลุผลการดําเนินงานตาม
เปาหมายที่วางไว
ลักษณะของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม (Petroleum) หมายถึง น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเหลว หรือคอน
เดนเสท สารพลอยได และสารประกอบไฮโดรคารบอนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและอยูในสภาพ
อิสระ
น้ํามันดิบ (Crude Oil) หมายถึงสารประกอบไฮโดรคารบอนทุกชนิดในสภาพเหลวตาม
ธรรมชาติ ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ซึ่งไดจากบอหรือหลุมน้ํามัน และยังมิไดทําการกลั่น
กาซธรรมชาติ (Natural Gas) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคารบอนที่อยูในสถานะกาซ
หรือไอ ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ โดยปกติมีกาซมีเทน (Methane) เปนองคประกอบ
สวนใหญ
คอนเดนเสท (Condensate) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคารบอนเหลวที่ไดจากการ
ควบแนนของสารประกอบไฮโดรคารบอนที่อยูในสภาวะเปนไอในแหลงกักเก็บ โดยการควบแนน
จะเกิดขึ้นเมื่อสารประกอบไฮโดรคารบอนนั้นถูกผลิตขึ้นมาที่ปากหลุม โดยที่อุณหภูมิและความ
ดันลดลง
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กาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) หมายถึง ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ไดจาก
ขบวนการกลั่นน้ํามันดิบ หรือขบวนการแยกกาซธรรมชาติ ประกอบไปดวยสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนที่เรียกวาบิวเทน (Butane) และโพรเพน (Propane) เปนสวนใหญ
PTTEP ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น ไดแก การรวมลงทุนใน MGTC เพื่อ
ดําเนินธุรกิจในการขนสงกาซทางทอจากโครงการยาดานาและโครงการเยตากุนตามลําดับใน
สหภาพพมามายังชายแดนไทยบริการทาเทียบเรือ, อาคารซอมบํารุง และคลังเก็บผลิตภัณฑและ
วัสดุ
โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม ปตท. สผ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเปนศูนยกลางใน
การสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียมในพื้นที่อาวไทยและฝงทะเลอันดามัน งานบริการหลักคือการ
สนับสนุนการปฏิบัติการสงกําลังบํารุงแกแทนสํารวจและผลิตปโตรเลียมตางๆนอกชายฝง รวมถึง
เปนศูนยประสานงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแกแทนผลิตปโตรเลียมตางๆในอาวไทยและทะเลอัน
ดามัน โดยทางอากาศยานและทางเรือ รวมทั้งเปนศูนยกลางจัดเก็บอุปกรณการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมสําหรับโครงการตางๆ ของ ปตท. สผ และใหบริการดานการสงกําลังบํารุงอยางครบ
วงจรแกบริษัทผูรับสัมปทานนอกชายฝงทุกราย พรอมทั้งเปนสถานที่ทําการตรวจสอบอุปกรณการ
ปฏิบัติการตางๆใหมีความเปนมาตรฐานกอนสงออกไปยังแทนสํารวจและผลิตปโตรเลียมตางๆ
นอกชายฝง
6. บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียมแบบเดี่ยว (Single-Site) เพื่อจําหนาย
ผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปที่ใหญที่สุด ในประเทศ โดยโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยูที่
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
ปจจุบัน บริษัทฯ มีกําลังการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมประมาณ 275,000 บารเรลตอวัน คิดเปน
ประมาณรอยละ 29 ของกําลังการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมทั้งหมดในประเทศ โดยมีระบบการกลั่น
และ การดําเนินการทางธุรกิจในลักษณะเชื่อมโยงกับธุรกิจผลิตสารพาราไซลีน และธุรกิจผลิต
น้ํามันหลอลื่นพื้นฐานของ บจก. ไทยพาราไซลีน และ บมจ. ไทยลูบเบส
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงลักษณะการประกอบธุรกิจกลั่นน้ํามันเปน หลัก (Pure Play Refiner)
โดย ไมมีการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะหรือผลิตน้ํามันดิบ ไมมีสถานีจําหนายน้ํามัน
หรือผลิตภัณฑที่จําหนายภายใตตราสินคาของบริษัทฯ
โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ถูกออกแบบมาใหสามารถใชประโยชนจากวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิตสูงสุดและใหไดผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปเพื่อจําหนายในประเทศมากที่สุด
บริษัทฯ
สามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑที่ผลิตเพื่อจําหนายตามเงื่อนไขของตลาดในประเทศในชวงเวลา
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ตางๆ กัน จึงทําใหบริษัทฯ มีกําไรจากการกลั่นขั้นตนที่อยูในระดับสูง ในปจจุบันบริษัทฯ สามารถ
ผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงมากกวาปริมาณที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่ง สามารถลด
ระดับเบนซีน (Benzene) ในน้ํามันเบนซิน และปริมาณกํามะถันในน้ํามันดีเซล นอกจากนี้ บริษัทฯ
มั่นใจวาโรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซ (Complex Refinery) ของบริษัทฯ จะสามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดที่เปลี่ยนแปลงของภาครัฐเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอมหรือกฎหมายอื่นๆ
ดวยตนทุนที่เหมาะสม
โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ประกอบไปดวยหนวยการกลั่นน้ํามันหลายหนวย ซึ่งทําให
บริษัทฯสามารถซอมแซมและบํารุงรักษาหนวยการกลั่นน้ํามันบางหนวยไดโดยไมกระทบตอ
กระบวนการผลิตโดยรวม ทําใหเกิดความมั่นคงในการผลิต และสามารถรักษาอัตราการใชกําลัง
การผลิต (Utilization Rate) ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
ยังไดรับการออกแบบใหมีความยืดหยุนสูงในการใชวัตถุดิบประเภทตางๆ แมวาชนิดของวัตถุดิบที่
เลือกใชจะขึ้นอยูกับราคาและผลตอบแทน แตบริษัทฯ ยังคงสามารถที่จะใชน้ํามันดิบเพื่อใชในการ
กลั่นไดหลายประเภท อาทิประเภทเบา (Light) กลาง (Medium) และหนัก (Heavy) ตลอดจน
น้ํามันดิบที่มีปริมาณกํามะถันสูง (Sour Crude Oil) จากภูมิภาคตะวันออกกลาง และน้ํามันดิบที่มี
ปริมาณกํามะถันต่ํา (Sweet Crude Oil) จากเอเชียตะวันออกไกล (Far East) และแอฟริกา
ตะวันตก ซึ่งกอใหเกิดผลกําไรสูงสุดตอบริษัทฯ และเปนขอไดเปรียบในการแขงขันที่จะทําใหธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีกําไรสูงสุด
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ภาคผนวก ค
ผลการประมาณสมการถดถอยเชิงซอน ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด
(Ordinary Least Squares-OLS)
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1. หลักทรัพย บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 03/31/11 Time: 23:51
Sample(adjusted): 6 48

Variable
C
LOG(X1)
LOG(X2)
LOG(X3)
LOG(X4)
LOG(X5)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

ที่มา : จากการคํานวณ

Coefficient
-36.91560
-0.265643
6.947835
0.664441
0.632758
-0.001006
0.957665
0.944296
0.077104
0.112954
33.81290
1.882039

Std. Error

t-Statistic

Prob.

3.081629
-11.97925
0.075942
-3.497986
0.618675
11.23018
0.238998
2.780112
0.254699
2.484333
0.096309
-0.010441
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.0000
0.0024
0.0000
0.0119
0.0225
0.9918
6.150437
0.326687
-2.062531
-1.723812
71.63356
0.000000
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2. หลักทรัพย บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 04/01/11 Time: 00:04
Sample(adjusted): 4 48

Variable
C
LOG(X1)
LOG(X2)
LOG(X3)
LOG(X4)
LOG(X5)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

ที่มา : จากการคํานวณ

Coefficient
13.06537
0.115057
0.731924
0.653322
0.138260
0.782968
0.956141
0.942186
0.045624
0.045794
54.70397
1.910351

Std. Error

t-Statistic

Prob.

2.508884
5.207640
0.033355
3.449517
0.472317
7.901320
0.148391
4.402713
0.142786
0.968299
0.046350
1.613126
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.0000
0.0023
0.0000
0.0002
0.3434
0.1210
1.623727
0.189747
-3.113598
-2.739945
68.51583
0.000000
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3. หลักทรัพย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 03/31/11 Time: 20:57
Sample(adjusted): 5 48

Variable
C
LOG(X1)
LOG(X2)
LOG(X3)
LOG(X4)
LOG(X5)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

ที่มา : จากการคํานวณ

Coefficient
-13.42368
0.164162
1.151705
0.606644
0.936378
0.119641
0.952936
0.939489
0.036846
0.028510
56.72547
1.814242

Std. Error

t-Statistic

Prob.

2.215455
-6.059110
0.035005
4.689704
0.337316
3.414325
0.124483
4.873296
0.149220
6.275134
0.043167
2.771568
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.0000
0.0001
0.0026
0.0001
0.0000
0.0114
5.672139
0.149787
-3.551820
-3.218768
70.86694
0.000000
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4. หลักทรัพย บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 03/31/11 Time: 19:04
Sample(adjusted): 18 48

Variable
C
LOG(X1)
LOG(X2)
LOG(X3)
LOG(X4)
LOG(X5)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

6.731151
0.118759
-2.603770
0.998596
0.222017
-0.057258
0.976214
0.896926
0.054738
0.008989
31.59069
2.073068

8.939526
0.752965
0.062080
1.913004
1.745368 -1.491817
0.294341
3.392650
0.288693
0.769043
0.048249 -1.186711
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.5062
0.1517
0.2326
0.0427
0.4979
0.3208
3.271992
0.170497
-2.941527
-2.439410
12.31231
0.031260

ที่มา : จากการคํานวณ
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5. หลักทรัพย บริษัท ปตท.ผลิตและสํารวจปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 03/31/11 Time: 21:10
Sample(adjusted): 5 48

Variable
C
LOG(X1)
LOG(X2)
LOG(X3)
LOG(X4)
LOG(X5)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

ที่มา : จากการคํานวณ

Coefficient
-30.35378
0.072645
5.197990
0.038011
1.070255
0.064842
0.934102
0.915274
0.043622
0.039960
51.99872
1.818593

Std. Error

t-Statistic

Prob.

1.461188
-20.77336
0.033533
2.166339
0.268700
19.34494
0.120822
0.314607
0.115603
9.258018
0.047475
1.365827
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.0000
0.0419
0.0000
0.7562
0.0000
0.1864
4.982397
0.149864
-3.214194
-2.881143
49.61217
0.000000
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6. หลักทรัพย บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 04/01/11 Time: 00:17
Sample(adjusted): 5 48

Variable
C
LOG(X1)
LOG(X2)
LOG(X3)
LOG(X4)
LOG(X5)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

ที่มา : จากการคํานวณ

Coefficient
0.318543
0.205267
2.474965
0.844390
0.946267
0.047718
0.978011
0.970314
0.044088
0.038875
52.38409
1.957924

Std. Error

t-Statistic

Prob.

2.032929
0.156692
0.034902
5.881215
0.369232
6.703015
0.127139
6.641479
0.134402
7.040556
0.056722
0.841265
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.8771
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.4101
4.111686
0.255887
-3.170292
-2.789662
127.0750
0.000000
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ภาคผนวก ง
ขอมูลตัวแปรที่ใชในการศึกษา
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ตาราง 16 ขอมูลตัวแปรที่ใชศึกษาปจจัย
ป
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551

เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

banpu
175.71
181.25
190.67
214.11
225.90
255.24
288.95
271.09
305.10
391.18
399.27
405.06
390.09
466.60
427.62
428.84
463.58
508.95
438.76
389.50
337.09
196.95
189.75
210.05

irpc
5.51
5.98
6.01
6.09
5.99
6.08
6.93
6.55
6.55
6.77
6.36
5.93
5.39
5.49
5.86
5.82
5.45
4.46
3.92
4.02
4.07
2.99
2.15
2.07

ptt
201.67
208.40
205.14
211.89
237.80
264.86
305.43
289.45
320.30
366.09
379.36
359.07
320.82
328.50
323.62
328.11
353.47
314.38
270.95
259.70
236.82
180.59
161.05
166.65

pttar
40.02
39.73
39.81
37.96
31.41
24.75
21.27
23.09
21.26
13.53
9.05
9.24

pttep
93.38
96.78
90.69
91.44
97.03
107.24
123.57
115.41
128.50
152.91
146.41
153.41
147.82
151.90
154.14
161.32
189.00
180.57
159.43
147.35
134.32
100.52
92.65
102.93

top
53.70
56.98
57.17
62.14
66.68
70.05
81.52
76.73
82.38
90.32
87.82
84.91
76.23
77.45
72.12
72.29
67.45
56.60
50.88
50.78
45.35
28.91
20.82
22.52

ir
4.31
3.44
3.25
3.25
2.75
2.25
2.25
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
2.37
2.37
2.37
2.37
2.37
2.37
1.41

cpi
98.3
97.9
98.5
99.5
100.3
100.3
100.3
99.7
100.3
101.2
101.6
101.7
102.5
103.2
103.8
105.6
107.9
109.1
109.5
106.2
106.4
105.1
103.8
102.1

set
648.16
685.49
673.62
690.38
719.53
760.51
849.33
798.01
817.24
877.80
851.81
831.27
783.94
822.10
817.76
832.87
853.09
785.11
703.12
686.90
634.08
480.13
425.38
428.82

hski
20197.23
20484.37
19338.57
20439.39
20727.44
21214.10
22878.18
22320.68
25002.90
29152.61
28287.49
28052.61
25401.38
23847.55
22560.55
24596.93
25236.71
23183.50
22078.59
21434.85
19369.61
14924.74
13572.81
14592.82

eg
4.20
4.20
4.20
4.30
4.30
4.30
4.80
4.80
4.80
5.70
5.70
5.70
6.00
6.00
6.00
5.30
5.30
5.30
3.90
3.90
3.90
-4.30
-4.30
-4.30
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ตาราง 16 (ตอ)
ป
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553

เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

banpu
230.90
221.37
209.18
246.94
306.17
341.14
329.60
407.15
426.00
442.86
477.05
563.30
591.20
534.00
595.00
622.22
613.63
611.09
617.80
617.10
659.55
745.50
785.00
785.50

irpc
2.02
1.89
1.85
2.50
3.56
3.53
3.28
3.50
4.29
4.16
3.91
4.33
4.46
4.30
4.55
4.46
4.58
4.27
4.05
3.96
4.06
4.32
4.51
5.59

ptt
165.60
158.47
150.80
170.67
214.19
234.45
228.65
245.35
257.77
260.14
234.48
231.60
237.75
222.10
245.45
259.61
250.56
248.55
248.05
258.90
287.77
304.20
321.91
320.85

pttar
10.02
10.05
9.01
12.23
18.28
19.35
18.51
20.21
25.25
24.04
22.55
24.29
25.62
24.72
26.98
27.67
27.83
25.67
24.31
23.33
25.68
28.68
35.68
38.15

pttep
105.25
94.50
92.69
98.83
120.97
136.16
131.55
141.00
144.50
151.48
134.19
139.25
143.13
133.23
143.36
148.44
146.44
145.39
144.83
148.08
146.00
168.40
180.05
171.28

top
23.85
25.29
25.04
29.67
38.75
38.75
34.88
39.65
44.77
44.38
41.69
42.15
43.11
41.20
46.03
48.42
46.47
44.15
43.04
44.05
49.65
54.79
62.26
73.91

ir
1.41
1.06
0.81
0.75
0.73
0.73
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.68
0.68
0.68
0.68
0.84
0.89
0.95
0.95
1.12

cpi
102.1
103.1
103.6
104.6
104.3
104.7
104.7
105.1
105.3
105.5
105.8
105.7
106.3
106.9
107.1
107.7
107.9
108.2
108.3
108.6
108.5
108.5
108.8
108.9

set
445.05
437.25
425.09
459.40
543.08
595.26
597.48
646.57
700.59
722.00
694.33
715.67
727.28
699.98
753.69
769.56
760.75
780.95
827.85
880.74
936.09
982.89
1016.08
1027.04

hski
13793.96
13166.66
12794.95
15029.33
17124.29
18342.45
18903.71
20475.51
20920.13
21654.25
22219.44
21747.90
21408.80
20245.15
21089.35
21623.80
19945.36
20103.97
20445.66
21108.65
21657.17
23301.04
23804.90
23057.30

eg
-7.10
-7.10
-7.10
-4.90
-4.90
-4.90
-2.70
-2.70
-2.70
5.80
5.80
5.80
12.00
12.00
12.00
9.20
9.20
9.20
6.60
6.60
6.60
3.80
3.80
3.80
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หมายเหตุ

BANPU
IRPC
PTT
PTTAR
PTTEP
TOP
IR
CPI
SET
HSKI
EG

แทน บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แทน บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
แทน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
แทน บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)
แทน บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
แทน บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
แทน อัตราดอกเบี้ยเงิน (รอยละ)
แทน ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ
แทน ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (จุด)
แทน ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฮองกง (จุด)
แทน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยูปจจุบัน

นางสาวชุตินิจ สรอยจําปา
20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2526
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
99/55 ซ. กรุงเทพฯ-นนท 56 แขวงวงศสวาง
เขตบางซื่อ จ. กรุงเทพมหานคร
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชี
สถานที่ทํางานปจจุบัน
บริษัท เอ็น.ที.อาร มีเดีย แอนดคอนซัลแทนท จํากัด
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา การขาย
จาก โรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2549
บัญชีบัณฑิต สาขาสอบบัญชี
จาก มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานครฯ
พ.ศ. 2554
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรการจัดการ
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานครฯ

