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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้นสามัญของ บริษัทบางกอกแลนด์ จํากดั (มหาชน) 

(ECONOMIC FACTORS THAT AFFACTING THE COMMON STOCK 

PRICE OF BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY) 

จิรกฤต พฒันวริิย 1 ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามญั

ของ บริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) (BLAND) 

โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI), อตัราเงินเฟ้อ 

(INFLATION), ดชันีดาวโจนส์ (DIJA) ,อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) และ

ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนโดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple 

Linear Regressions) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS)  

ผลการศึกษาพบวา่ ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบายราคา

หุ้นสามญัของ บริษทับางกอกแลนด์ จาํกัด (มหาชน) (BLAND) ได้แก่ดชันีราคา

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ : ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ราคาหุน้สามญั 

------------------------------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ABSTRACT 

The objective of the study of Economic Factors affecting the stock price of 

Bangkok Land Public Company Limited (BLAND) is to study economic factor that 

determine stock price of Bangkok Land Public Company Limited (BLAND) 

The Economic factors used in this study were Construction Materials Index 

(CMI), Inflation Rate (INFLATION), Dow Jones Index (DIJA), Minimum Loan 

Rate (MLR) and The Stock Exchange Index of Thailand (SET). The monthly data 

of January 2008 to December 2012; 60 months in total. Multiple Linear Regressions 

with Ordinary Least Squares (OLS) was used to analyze the data. 

The results shows that, Stock Exchange in Thailand (SET) statistically were 

positive relation the price of Bangkok Land Public Company Limited (BLAND) at 

the significance level of 0.05 

KEYWORDS: STOCK EXCHANGE OF THAILAND INDEX, COMMON 

STOCK PRICE 

บทนํา 

เน่ืองด้วยในปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยมี์การเจริญเติบโตสูงข้ึนมากหลงัจาก

วิกฤตการตม้ยาํกุง้ในปี 2540 ซ่ึงบริษทัไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน

อย่าง เช่นการลดลงในค่าของเงินบาท ความยากลาํบากในการหาแหล่งเงินกูใ้หม่มา

ทดแทนแหล่งเงินกูเ้ดิมและการลดลงของการใชจ้่าย ตลอดจนสภาวะตกตํ่าของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ได้ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมากต่อกิจการของกลุ่มบริษัท

โดยเฉพาะเก่ียวกบัความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้นและความสามารถและความ

ตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะขอโอนกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ี์ลูกคา้ไดซ้ื้อไปแลว้แต่

ยงัไม่ไดด้าํเนินการขอโอน ทาํให้เกิดภาระการขาดทุน และบริษทัเลือกท่ีจะเก็บท่ีดิน

ไวใ้นอนาคตมากกวา่ท่ีจะขายท่ีดินชาํระหน้ี ต่อมาในวนัท่ี 31 มีนาคม 2541 บริษทัได้

หยุดจ่ายดอกเบ้ียแก่หน้ีระยะยาวสกุลเงินสวิสฟรังก์ (Swiss-franc) อย่างไรก็ตาม 

บริษทัไดจ้ดัสรรเงินทุนเพื่อชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีในประเทศภายในเดือนมีนาคม 2555 
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เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ บริษทัจึงเล็งกลยุทธ์การพฒันาการดาํเนินการเพื่อสนบัสนุนกาํไร

ของบริษทั โดยรายได้หลกัมาจากการบริการและปล่อยเช่าหลักมาจากศูนย์แสดง

สินคา้นานาชาติอิมแพค (IMPACT) โดยในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา บริษทัมีรายไดเ้ฉล่ีย

จากอิมแพคราว 63% ในขณะท่ีส่วนท่ีเหลือมาจากธุรกิจอ่ืนๆ อาทิ อสังหาริมทรัพย ์

(28%), การจดัการอาคาร (4%), และธุรกิจคา้ปลีก (7%) อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 

รายไดจ้ากอิมแพคคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 95% ของรายไดก้ารบริการและการปล่อยเช่า 

ซ่ึง IMPACT มีพื้นท่ีในอาคารคลอบคลุม 140,000 ตารางเมตรและพื้นท่ีนอกอาคาร 

134,000 ตารางเมตร และการเติบโตของรายไดจ้าก IMPACT (CAGR ในปี 2551-55) 

นั้นเท่ากับ 8.6% ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัหลักท่ีช่วยพลิกผลประกอบการบริษทัจาก

ขาดทุนในปี 2554 ไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงในปี 2555 คณะกรรมการบริษทัมีมติให้จ่ายเงิน

ปันผลเป็นคร้ังแรกนบัจากปี 2539 ซ่ึง ส่งผลให้หุ้นของบริษทับางกอกแลนด์ จาํกดั 

(มหาชน) เป็นท่ีสนใจของนกัลงทุนเป็นอยา่งมาก 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ยดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI), 

อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION), ดชันีดาวโจนส์ (DIJA) ,อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี 

(MLR) และดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามญั

ของ บริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบด้วยดัชนีราคาว ัสดุก่อสร้าง (CMI), อัตราเงินเฟ้อ 

(INFLATION), ดชันีดาวโจนส์ (DIJA) ,อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) และ

ดชันีราหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามญั

ของ บริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตงานวจัิย 

การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามัญของ บริษัท

บางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) โดยตวัแปรต่างๆท่ีเลือกมาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุ
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ก่อสร้าง (CMI), อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION), ดชันีดาวโจนส์ (DIJA) ,อตัราดอกเบ้ีย

เงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) และดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ซ่ึงใชข้อ้มูล

ทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือน ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่ เดือน

มกราคม 2551 ถึง เดือนธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลต่อ ราคาหุ้น

บริษทับางกอกแลนด์ จาํกัด (มหาชน)  และสําหรับนักลงทุนในการประกอบการ

ตดัสินใจลงทุน และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทับางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน) ผูว้ิจยัไดท้าํ

การรวบรวมและศึกษา แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและมีประโยชน์ต่อ

การการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งเป็น3 ส่วน ดงัน้ี 

 

 

 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ราคาหุ้น 

บริษัท บางกอกแลนด์ จํากดั 

(มหาชน) 
ดชันีราคาวสัดกุ่อสร้าง (CMI) 

อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) 

อตัราดอกเบีย้เงินกู้ (MLR) 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย (SET) 

ดชันีดาวโจนส์ในตลาดหลกัทรัพย์

ของสหรัฐอเมริกา (DIJA) 
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ส่วนท่ี 1  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 

  ขอ้มูลปัจจยัพื้นฐาน 

 ทฤษฎีการลงทุน 

ทฤษฎีความเส่ียงของการงทุนในหลกัทรัพย ์

ส่วนท่ี 2  ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของบริษทับางกอกแลนด์ จาํกัด 

(มหาชน) (BLAND) 

ความเป็นมาและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนม้กลุ่มอสังหาริมทรัพย ์

  ประวติัความเป็นมาของบริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

  ภาพรวมการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

  เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

  แนวโนม้ธุรกิจในปัจจุบนั 

ส่วนท่ี 3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

พิมณภทัร สุวรรณคาํ (2553) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

เป็นความพยายามท่ีจะหาคาํตอบของการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

ดังกล่าว การวิจัยในคร้ังน้ีได้อาศัยทฤษฎีทางการเงิน Valuation Model เป็น

แบบจาํลองท่ีใช้ในการทดสอบปัญหาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยสาระสําคญัของทฤษฎีกล่าวไวว้่ามูลค่าหรือ

ราคาของหลักทรัพย์ซ่ึง เ ป็นสินทรัพย์ประเภทหน่ึงก็ คือ มูลค่า ปัจจุบันของ

ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการถือหลกัทรัพยน์ั้นตลอกระยะเวลาของการถือ

ครอง ดังนั้ น เม่ือผูล้งทุนถือหลักทรัพย์ตลอดเวลาโดยไม่มีการขาย มูลค่าหรือ

หลักทรพย์ก็คือ อตัราเงินปันผลท่ีได้จากการถือหลักทรัพย์นั้น หารด้วย Required 

Rate of Return ในการลงทุนนั้นเอง ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ได้ทาํการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราเงินปันผลและ Required Rate of Return กบัราคา

หลักทรัพย์ของแต่ละกลุ่ม แต่ทาํการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการ
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เปล่ียนแปลงในอตัราเงินปันผล และ Required Rate of Return กบัราคาหลกัทรัพย์

ของกลุ่มแทน ทั้งน้ีโดยขอ้สมมติฐานท่ีวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจใดก็ตามท่ีมีผลกระทบ

ต่อการเปล่ียนแปลงในอตัราเงินปันผลจ่ายและ Required Rate of Return ก็ยอ่มมี

ผลกระทบมาย ังราคาหลักทรัพย์ในท่ีสุดด้วย ซ่ึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ี เลือก

ทาํการศึกษาน้ีได้แก่ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก ดัชน้ีราคา

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET 50 INDEX มูลค่าการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยภ์าคเอกชนในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ท่ีมีผลต่อเงินปันผล

และราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ีดชันีราคานํ้ ามนัในตลาดโลก และ

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้มีอิทธิพลต่อ Required Rate of Return และราคาหลกัทรัพยใ์น

ทิศทางตรงกันข้ามกัน ในการทดสอบสมมติฐานดงักล่าว ได้อาศยัแบบจาํลองใน

ลกัษณะของสมการถดถอยเชิงซ้อนซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีสามารถอธิบายไดว้่า ตวัแปร

ตามจะเปล่ียนแปลงไปร้อยละเท่าใด เม่ือตวัแปรอิสระเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1.0 

ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีใช้ในการทดสอบเป็นขอ้มูลเฉล่ียรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 

2548 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2552 

 ผลการทดสอบปรากฎว่า ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก 

ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยภ์าคเอกชนใน

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ดชันีราคานํ้ ามนัในตลาดโลก และอตัราดอกเบ้ีย

เงินกู้ มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยสําคัญตามสมมติฐาน ในขณะท่ี ดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่ม SET 50 INDEX นั้นไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงอาจเกิดจาก

ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาบางช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและบางช่วงอยูใ่นเศรษฐกิจฟ้ืนตวั 

แต่เน่ืองจากหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีการฟ้ืนตัวช้ากว่า

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอ่ืนๆ ทาํให้ทิศทางการเคล่ือนไหวของราคามีการเคล่ือนไหวอยูใ่น

กรอบการซ้ือขายช่วงแคบๆ ซ่ึงต่างกบัหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนท่ีมีการปรับตวัของราคาใน

ทิศทางท่ีสูงข้ึน กอปรกบัท่ีผา่นมาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 INDEX น้ีจะเนน้ไปทาง

กลุ่มพลังงาน ธนาคารและเงินทุนหลักทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ จึงทาํให้เช่ือได้ว่าการ

เคล่ือนไหวของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกนักบั SET 50 INDEX 
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กาญจนวดี วิบูลยพ์านิช (2547) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย เป็นการวเิคราะห์จาํลองทางเศรษฐมิติ 

ด้วยวิธีการแบบกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) โดยอาศยั

แบบจาํลองของ Bae and Duvall (1996) ซ่ึงทาํการศึกษาด้านการตลาดและ

อุตสาหกรรมในผลตอบแทนหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมการบินประเทศ

สหรัฐอเมริกาซ่ึงทาํการศึกษาตัวแปรอิสระทั้ งทางจุลภาค และมหาภาค คือการ

เปล่ียนแปลงโดยเปรียบเทียบในหุ้น S&P 500 ตวั ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราดอกเบ้ีย

เงินคงคลงั 3 เดือน ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม ปริมาณเคร่ืองบินทุกชนิด และปริมาณ

การซ้ือเคร่ืองบินเขา้กองทพั เพื่อให้เหมาะสมกบัประเทศไทย จึงปรับมาใช้รูปแบบ

สมการท่ีข้ึนอยูก่บัตวัแปรต่างๆ ไดแ้ก่ปริมาณเงิน ระดบัราคาเช้ือเพลิง ระดบัราคาทอง 

ระดบัรายได้ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก อตัรา

ดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีสําหรับเงินกู้ยืม และอตัราแลกเปล่ียนโดยใช้ขอ้มูลอนุกรมเวลา 

(time series) รายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2540 ถึงเดือนธนัวาคม 2546 

ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรอิสระทุกตวั สามารถอธิบายดชันีราคาหลกัทรัพย์

ในประเทศไทยได ้81.55% อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

และไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตัว โดยตวัแปรปริมาณเงิน ระดับราคาเช้ือเพลิง 

ระดับราคาทองคาํ ระดับรายได้ อตัราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบ้ียต่างประเทศ มี

นยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วนตวัแปรอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 

มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยตรงตามสมมติฐานคือตวัแปรปริมาณเงินระดบัราคา

เช้ือเพลิง ระดบัราคา ระดบัรายได ้อตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ส่วนตวั

แปรดอกเบ้ียต่างประเทศ ไม่ตรงตามสมมติฐาน 

เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบของตวัแปรปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีอิทธพลต่อ

ดชันีราคาหลักทรัพยใ์นประเทศไทยพบว่าตวัแปรปริมาณเงิน ระดับราคาทองคาํ 

ระดบัรายไดแ้ละอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนั ส่วนระดบัราคา

เช้ือเพลิง อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ มีอิทธพลในทิศทางตรงกนัขา้มกนั 

และตวัแปรระดบัราคาเช้ือเพลิงมีผลต่อมูลค่าดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยมาก
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ท่ีสุด ส่วนตัวแปรอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย มีอิทธิพลต่อมูลค่าดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นประเทศไทยนอ้ยท่ีสุด 

 ลกัขณา สินโน (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ไดผ้ลการศึกษาการประมาณค่าสัม

ประสิทธ์ของตวัแปรในแบบจาํลองของสมการท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

มีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดย

ใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา (time series) รายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือน

ธนัวาคม 2549 ดงัน้ี 

 จากการศึกษาพบว่าค่า R-Squared มีค่าเท่ากบั 0.736704 ฮธิบายไดว้่า ดชันี

ราคาวสัดุก่อสร้าง ปริมาณเงินตามความหมายแบบกวา้ง ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปล้ี

ภายในประเทศ และอตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผา่นมา สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ดร้้อยละ 73.67 และค่า Durbin 

– Watson state เท่ากบั 1.979475 เม่ือพิจารณาความสามารถในการอธิบายตวัแปร

อิสระแต่ละตวัพบวา่อยูใ่นช่วงท่ีไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั (autocorrelation) โดย

สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยสัมประสิทธ์ิมีค่าเท่ากับ -0.958 

หมายความว่าเม่ือดัชนีราคาว ัสดุก่อสร้างเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทําให้ดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยล์ดลง 0.95 จุด 

 ปริมาณเงินตามความหมายแบบกวา้งมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติตาม

สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยสัมประสิทธ์ิมีค่าเท่ากบั 

5.59 x 10-5 จุด 

 ราคานํ้ ามันดีเซลขายปลีกในประเทศมีความสัมพัน์กับดัชนีราคาราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ณ ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยสัมประสิทธ์ิมีค่า
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เท่ากบั -2.428 หมายความว่าราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศเพิ่มข้ึน 1 บาทต่อ

ลิตร จะทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยล์ดลง 2.42 จุด 

 อัตราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผ่านมามีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคากลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติตามสมมติฐานท่ีกาํหนด

ไว ้ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 โดยสัมประสิทธ์ิมีค่าเท่ากบั -2.224 หมายความวา่

อตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผ่านมาเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยล์ดลง 

2.22 จุด 

 อัญชุลี ศุกระศร (2550) ได้ทาํการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง จากผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของ

ตวัแปรอิสระต่างๆมีความสัมพนัธ์กบัการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพยข์อง

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างโดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา (time series) รายเดือน 

เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2547 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2549 ดงัน้ี 

 1.อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ(EXUS) ถ้ามีการ

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 บาท จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้างเปล่ียนแปลงลดลง 1.060157 บาท เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนั

ขา้ม เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเพิ่มข้ึนมีผลกระทบทาํให้ค่าเงินบาทอ่อนตวัลงทาํให้

ตน้ทุนนาํเขา้วสัดุก่อสร้างเพิ่มข้ึน รวมทั้งถ้ากิจการนั้นๆกู้ยืมเงินจากต่างประเทศก็

จะตอ้งชาํระหน้ีเพิ่มข้ึน เป็นการเพิ่มตน้ทุนให้กบักิจการ ทาํให้กิจการมีกาํไรลดลงซ่ึง

ส่งผลในทางลบแก่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยด์งันั้นจึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 2.อตัราเฉล่ียดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ(INTUS) ถา้มีการเปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์ จะทาํให้ดัชนีราคาหลักทรัพยข์องกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้างเปล่ียนแปลงลดลง 3.94353 เปอร์เซ็นต์ เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของสหรัฐฯจะส่งผลต่ออตัรา

ดอกเบ้ียในประเทศอ่ืนๆรวมทั้งประเทศไทยดว้ย ดงันั้น ถา้ประเทศสหรัฐฯประกาศ

ลดอตัราดอกเบ้ียประเทศไทยก็มีแนวโน้มว่าอตัราดอกเบ้ียจะมีการประบลดลงดว้ย

เช่นกนั อตัราดอกเบ้ียท่ีลดลงส่งผลให้ตน้ทุนดอกเบ้ียเงินกูข้องกิจการลดลง ทาํให้
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รายไดข้องกิจการเพิ่มข้ึนรวมถึงถา้ดอกเบ้ียลดลงประชาชนก็จะเพิ่มการใชจ่้าย และทาํ

การกูซ้ื้อบา้นเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 3.ราคานํ้ ามนัดิบ Brent (BRENT) ถา้มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 ดอลลาร์

สหรัฐฯจะทําให้ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เปล่ียนแปลงลดลง 0.23407 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนั

ขา้ม เน่ืองจากเม่ือราคานํ้ามนัในตลาดโลกปรับตวัสูงข้ึน ราคาสินคา้โดยทัว่ไปจึงขยบั

สูงข้ึน ประกอบกบัการสูงข้ึนของระดบัค่าครองชีพ ทาํให้แรงงานมีแนวโน้มท่ีจะ

เรียกร้องค่าจา้งแรงงานเพิ่มข้ึน ทาํให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงยิ่งข้ึน ตน้ทุนการผลิต

สูงข้ึน ทาํใหธุ้รกิจมีแนวโนม้กาํไรลดลงซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 4.ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มสินคา้และวสัดุก่อสร้าง (MPIC) ถ้ามีการ

เปล่ียนแปลงเพิ่ม ข้ึน 1  เปอร์เซ็นต์  จะทําให้ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.06578 เปอร์เซ็นต์ เป็นการ

เปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากผลผลิตอุตสาหกรรมมีผลต่อดา้นจิตวิทยา

ของผูล้งทุน การท่ีผลผลิตของวสัดุก่อสร้างมีมาก แสดงให้เห็นว่ามีการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยจ์าํนวนมาก ดงันั้น จึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้นกัลงทุนในการ

ลงทุนดา้นธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมตฐานท่ีตั้งไว ้ 

 5.ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถ้ามีการ

เปล่ียนแปลงเพิ่ม ข้ึน 1  เปอร์เซ็นต์  จะทําให้ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และก้อสร้างเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.11774 เปอร์เซ็นต์ เป็นการ

เปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนัเน่ืองเม่ือดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสูงข้ึน 

ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะเป็นแรงจูงใจให้นัก

ลงทุนเข้ามาลงทุนมากข้ึนทําให้อุปสงค์ในหลักทรัพย์สูงข้ึน ซ่ึงสอคล้องกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

(CMI), อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION), ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตลาดหลกัทรัพย์

ของสหรัฐอเมริกา (DIJA),อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) และดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม  2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน  60  เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

ตลาดหุ้นบริษทับางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน)  คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ

ประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ  ดว้ยวธีิการสร้างสมการถดถอย  โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม  1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi  = a + bx + ei 

โดยท่ี  Y  =  ตวัแปรตาม 

 a = ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวั

แปรตาม 

 x = ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจากกลุ่ม
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ตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดั้งนั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูปของ

ค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + ei 

โดย a = ตวัประมาณค่าของ a ; b คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ e ตวั

ประมาณค่าของ e; แต่เน่ืองจาก e = Y – Yi  เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาในหุ้นของ

บริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

BLAND=a+b1CMI+b2INFLATION+b3DJIA+b4MLR+b5SET 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน่ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม  

BLAND หมายถึง  ราคาหลักทรัพย์บริษัทบางกอกแลนด์  จ ํากัด 

(มหาชน) 

ตวัแปรอิสระ 

a  หมายถึง  ค่าคงท่ี 

b  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระ 

CMI   หมายถึง  ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

INFLATION หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ 

DJIA   หมายถึง  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

MLR   หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี 

SET   หมายถึง  ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมข้อมูลย ้อนหลังของปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ในช่วงเวลาตั้ งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เป็นจาํนวน 60 เดือน   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ของราคาหลกัทรัพย์

บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน)  อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบ

และทิศทางความสัมพันธ์   โดยนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาทําการประมาณค่า

สัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระแต่ละตวั  แล้วจึงนําผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัดชันีราคาหลักทรัพย ์ ของราคาหลักทรัพยบ์ริษทั 

บางกอกแลนด์ จ ํากัด (มหาชน)  และมีขั้ นตอนการพิจารณาการทํา  Multiple 

Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของบริษทั 

บางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการทาํ Correlation matrix หลังจากนั้นทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ no cross terms และแบบ cross terms จากนั้น

ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้ส ถิ ติทดสอบของ Durbin-Watson 

(D.W.)หลงัจากนั้นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดย

พิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่านัยสําคัญทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้ น

ตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
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โดยผลลพัธ์ท่ีไดน้าํมาเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

BLAND =  0.240715 + 0.002256 CMI + 0.000775 SET  

       (0.457999)       (5.081422) ** 

      - 0.000582 INFLATION - 0.086473MLR 

           (-0.08389)       (-0.875692) 

โดยมีค่า : F-statistic = 59.22164 

Prob(F-statistic) = 0.000 

R-square = 0.874486 

Adjusted R-squared = 0.85972 

N = 58 

Durbin-Watson stat = 1.98606 

หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T-statistic 

**   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

สรุปผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ 1 ตวัแปรท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้น บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน) อย่างมีสาระสําคญัโดยระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น 

บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน)(BLAND) ไดถึ้งร้อยละ 99.99 อีกร้อยละ 0.01 

เกิดจากปัจจยัอ่ืนและค่า Durbin-Watson stat = 1.98606 ไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ใน

ตวั (Autocorrelation) โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธิได ้

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพนัธ์กบั

ราคาหุน้บริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์

เท่ากบั 5.081422 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 หมายความว่าถา้มีการเปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึน 1 จุด จะทาํให้ราคาหุ้น บริษัทบางกอกแลนด์ จาํกัด (มหาชน) (BLAND) 

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.000775 บาท ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ง

ไว ้
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สรุปผลการวจัิย 

1.ปัจจยัท่ีมีผลต่อต่อราคาหุ้น บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญั

ไดแ้ก่ 

1.1.ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ (SET) มีผลต่อราคาหุ้น 

บริษทั บางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัยา่งมีสาระสําคญั ซ่ึงถา้ดชันี

ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 จุด 

จะทําให้ราคาหุ้น บริษัท บางกอกแลนด์ จาํกัด (มหาชน) เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 

0.000775 บาท เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนัเน่ืองเม่ือดชันีราคาหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยสูงข้ึน จะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูล้งทุนท่ีเขา้มาลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจใหน้กัลงทุนไม่วา่จะเป็นราย

เล็กหรือรายใหญ่เขา้มาลงทุนเพิ่มมากยิ่งข้ึนส่งผลทาํให้ความตอ้งการในหลกัทรัพย์

สูงข้ึนอนัเน่ืองจากความต้องการเขา้มาถือครองหลักทรัพยข์องผูล้งทุนมากแต่ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อญัชุลี ศุกระศร (2550) 

2.ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญั

ไดแ้ก่ 

2.1.ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั บางกอกแลนด ์

จาํกดั (มหาชน) อนัเน่ืองมาจากการชะลอตวัในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยโ์ดยไป

ให้นํ้ าหนกัในส่วนของการปล่อยเช่าพื้นท่ีของศูนยแ์สดงสินคา้ ซ่ึงทาํให้รายไดห้ลกั

ของกิจการในปัจจุบนัมาจาก การให้บริการสถานท่ีของศูนยแ์สดงสินคา้และศูนยก์าร

ประชุมโดยในปี 2555 มีสัดส่วนร้อละ 45.39 ของรายไดร้วม ซ่ึงโดยปกติดชันีราคา

วสัดุก่อสร้าง (CMI) จะมีความสัมพนัธ์กบั ราคาหุ้น บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั 

(มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม โดยถา้ราคาวสัดุก่อสร้างเพิ่มข้ึนจะสะทอ้นถึงความ

ตอ้งการใชว้สัดุก่อสร้างมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ของโครงการเน่ือจากไม่

สามารถหาซ้ือวสัดุได้เพียงพอหรือต้นทุนสูงและส่งผลต่ออตัราการทาํกาํไรของ

ผูป้ระกอบการ ซ่ึงจะทาํให้ราคาหุ้น ลดลงซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลกัขณา สิน

โน (2550) 
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2.2.อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) ไม่มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั บางกอกแลนด ์

จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากการชะลอตวัในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยข์องกิจการ

รวมทั้งความผนัผวนของเศรษฐกิจและการเมืองและภยันํ้ าท่วม ซ่ึงทาํให้อตัราเงินเฝ้อ

มีค่าไม่แน่นอนซ่ึง ซ่ึงโดยปกติอตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) จะมีความสัมพนัธ์กบั 

ราคาหุ้น บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงขา้มกนัเน่ืองจากเม่ือ

อตัราเงินเฟ้อสูงข้ึนตน้ทุนการผลิตยอ่มตอ้งปรับตวัสูงข้ึนผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการจะ

ผลกัภาระตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนไปให้แก่ผูบ้ริโภคโดยรวมเขา้ไปกบัตวัราคา ทาํให้ราคา

สินคา้โดยทัว่ไปมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองจะส่งผลทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพย์

ลดลง ซ่ึงถา้อตัราเงินเฟ้อสูงข้ึนอาจมีมาตรการจาก ธปท ในการเพิ่มอตัราดอกเบ้ียเพื่อ

เป็นการสกัดเงินเฟ้อส่งผลให้ต้นทุนสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อกําไรของบริษัท ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กาญจนวดี วบิูลยพ์านิช (2547) 

2.3.อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) ไม่มีผลต่อราคาหุน้ บริษทั บางกอก

แลนด์ จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเน่ืองจากปัจจุบันรายได้หลักของกิจการมาจาก การ

ให้บริการสถานท่ีของศูนยแ์สดงสินคา้และศูนยก์ารประชุมโดยในปี 2555 มีสัดส่วน

ร้อยละ 45.39 ของรายไดร้วมส่วนรายไดจ้ากการขายมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 29.85 ของ

รายไดร้วม ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวไม่ส่งผลกบักิจการโดยตรงเน่ืองจากกิจการไม่มี

การปล่อยโครงการอสังหาริมทรัพยใ์หม่ๆออกมาในช่วงปี 2551-2555 โดยปกติอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) จะมีความสัมพนัธ์กบั ราคาหุน้ บริษทั บางกอกแลนด ์

จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้มกนัถา้อตัราดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้ราคาหุ้น

ลดลง เน่ืองจากดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทนของการลงทุนประเภทหน่ึง และนบัเป็นค่า

เสียโอกาส (opportunity cost) ของการลงทุนประเภทอ่ืนๆ โดยถา้อตัราดอกเบ้ียเงินกู้

ลูกคา้ชั้นดี (MLR) สูงข้ึนจะส่งผลให้ลูกคา้ไปลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนๆแทน ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนจะมีผลให้มูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินปันผลจ่าย

ลดลงและราคาหุ้นลดลงในท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมณภทัร สุวรรณคาํ 

(2553) 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

1.จากผลการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามญับางกอกแลนด์ จาํกัด 

(มหาชน) นั้นเราสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปทาํการวางแผนในการลงทุนใน

หุ้นท่ีเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงปัจจุบนัมีอตัราการเติบโตสูงทั้งในดา้นของรายได้

และผลกาํไรซ่ึงจะส่งผลต่อผลตอบแทนแก่นกัลงทุนในรูปแบบเงินปันผล รวมทั้ง

แนวโน้มในการลงทุนจากนกัลงทุนท่ีมีเพิ่มมากข้ึนอนัเห็นได้จากราคาหุ้นท่ีถีบตวั

สูงข้ึนมากในปัจจุบนั เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนรวมทั้งตลาดหุ้นโดยรวมมี

ทิศทางท่ีเป็นบวกและกาํลงัเจริญเติบโต 

2.เน่ืองจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นมีความเส่ียงสูงอนัเน่ืองจาก

ปริมาณของผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยปั์จจุบนัมีเป็นจาํนวนมากซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจในอนาคตไดเ้หมือนกบัปี 2540 ดงันั้นผูล้งทุนในธุรกิจประเภทน้ีควรท่ี

จะทาํการศึกษาขอ้มูลอย่างระมดัระวงั รวมทั้งทาํความเข้าใจในปัจจยัท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อธุรกิจประเภทน้ี ท่ีจะส่งผลต่อมูลค่าและราคาของหลกัทรัพยไ์ม่ว่าจะเป็น

ในรายบริษทัหรือกลุ่มหลกัทรัพยก์็ตาม เพื่อช่วยให้นกัลงทุนทาํการตดัสินใจในการ

ลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งลดความเส่ียงใหน้อ้ยลง 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 จากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นในบริษทับางกอกแลนด์ จาํกดั 

(มหาชน) นั้นนอกจากปัจจยัขา้งตน้ท่ีใชใ้นการศึกษาแลว้นั้น ควรใชต้วัแปรท่ีเล็กลง

และใกล้เคียงกบับริษทัมากท่ีสุดมาใช้ทาํการวิเคราะห์โดยอาจใช้วิธีการวิเคราะห์

ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัจากงบการเงินยอ้นหลงั กาํไรต่อหุ้น (Earing 

per share) อตัราผลตอบแทนของเจา้ของในทางบญัชี (Return of Equity (ROE)) การ

วิเคราะห์ความเส่ียงของบริษทัทั้งในด้านของธุรกิจและการเงิน การวิเคราะห์ความ

เส่ียงของหุ้น และ อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) เพื่อทาํการทดสอบ

ความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของบริษทั ซ่ึงจะทาํให้ผลท่ีไดรั้บนั้นใกลเ้คียงกบัความเป็น

จริงมากท่ีสุด 
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