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_________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของ 

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ดชันี 

ราคาหุน้ ในกลุ่มเทคโนโลยแีละการส่ือสาร(ICT) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์(DJIA) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (THB) อัตราดอกเบ้ียเงินกู ้

(MLRTH) อัตราเงินเฟ้อ (INFLATION) โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือน ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 

ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนโดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน 

(Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : 

OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าท่ีระดับนัยสําคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถ 

อธิบายราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ไทยคอม จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ดชันีราคาหุ้นใน 

กลุ่มเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์ 

สหรัฐอเมริกา (THB) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ : หุน้บริษทั ไทยคม  จาํกดั (มหาชน) 
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มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
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Abstract 

The objective of the study of Factors Affecing the stock price of Thaicom 

Public Company Limited.(THCOM) 

The factors used in this study are Information and Communication 

Technology stock price(ICT), Dow Jones Industrial Average Index(DJIA), 

Exchange Rate(THB), Minimum Loan Rate (MLR) and  Inflation Rate (INF) The 

monthly data of  January 2008 to December 2012 ; 60 months in total.  Multiple 

Linear regression with Ordinary Least Squares (OLS) is used to analyze the data. 

The results shows that, are Information and Communication Technology 

stock price(ICT) statistically are positively affect the stock  price of  Thaicom 

Public Company Limited.(THCOM) at the significance level of 0.05 

Key Words : Stock Thaicom Public Company Limited. 

1.บทนํา 

การท่ีประเทศมีตลาดท่ีพฒันาแลว้จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 

ของประเทศเป็นอยา่งมากเพราะตลาดทุจะช่วยใหภ้าครัฐและเอกชนสามารถระดมทุน 

ไดอ้ยา่งรวดเร็วและสามารถขยายกิจการของตนได ้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 

เศรษฐกิจและยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น 

รัฐบาลจึงใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาตลาดทุนให้เจริญกา้วหนา้เพื่อเป็นแหล่งระดม 

เงินทุนระยะยาวตลาดทนัท่ีสาํคญัไดแ้กต้ลาด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดหลกัทรัพย์ (Securities Market)”  

ตลาดทุนไทยยคุใหม่มีจุดเร่ิมตน้จากการประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคม แห่งชาติฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) เพื่อรองรับการเติบโตและส่งเสริมความ 

มัน่คง ทางเศรษฐกิจและพฒันาคุณภาพชีวติ ของประชาชนต่อมาแผนพฒันาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) ไดเ้สนอให้มีการจดัตั้งตลาด 

หลกัทรัพยท่ี์มีระบบระเบียบข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยเน้นให้มีบทบาทสําคญัในการเป็น 

แหล่งระดมเงินทุน เพื่อสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 
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พฒันาการ ของตลาดทุนของไทยในยคุใหม่นั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ยุค เร่ิมจาก 

"ตลาดหุ้นกรุงเทพ"(Bangkok Stock Exchange)ซ่ึงเป็นองคก์รเอกชนและต่อมาเป็น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ภายใต้ช่ือภาษาองักฤษว่า "The Securities 

Exchange of Thailand"  

การจัดตั้งตลาดหุ้นกรุงเทพ  

การจดัตั้งตลาดหุ้นของไทยเร่ิม ข้ึนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2505 ในรูป ห้าง

หุน้ส่วนจาํกดัโดยในปีต่อมาไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัและเปล่ียนช่ือเป็น "ตลาด

หุ้นกรุงเทพ" (Bangkok Stock Exchange) ถึงแมว้า่จะมีพื้นฐานในการจดัตั้งท่ีดี การ

ซ้ือขายหุ้นในตลาดหุ้นกรุงเทพ ก็ไม่ได้รับความสนใจมากนกั มูลค่าการซ้ือขาย มี

เพียง 160 ลา้นบาทใน ปีพ.ศ. 2511 และ 114 ลา้นบาทในปีพ.ศ. 2512 การซ้ือขาย มี

ปริมาณลดลงเป็น 46 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2513 และลดลงเหลือ 28 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 

2514 การซ้ือขายหุ้นกูมี้มูลค่าถึง 87 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2515 แต่การซ้ือขายหุ้น ก็

ยงัคงไม่เป็นท่ีสนใจ โดยมูลค่าการซ้ือขายหุ้นท่ีตํ่าสุดมีเพียง 26 ลา้นบาทเท่านั้น และ

ในท่ีสุดตลาดหุ้นกรุงเทพก็ตอ้งปิดกิจการลง  เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ตลาด หุ้น

กรุงเทพไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ประกอบกบัประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีเพียงพอในเร่ืองตลาดทุน 

การจัดตั้งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ถึงแมว้า่ตลาดหุ้นกรุงเทพจะไม่ประสบความสําเร็จ แต่แนวความคิดเก่ียวกบั 

การจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีระบบระเบียบและไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเป็นทางการ

นั้นได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากดงันั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) จึงไดเ้สนอแผนการจดัตั้งตลาดทุนดงั 

กล่าวข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยใหมี้เคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกและมาตรการสําหรับการ 

ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสมในปี พ.ศ. 2512 รัฐบาลไดท้าํการวา่จา้ง ศาสตราจารย ์

ซิดนีย ์เอม็ รอบบิ้นส์ ศาสตราจารยป์ระจาํภาควชิาการเงินจาก มหาวิทยาลยั โคลมัเบีย 

สหรัฐอเมริกาเพื่อมาทาํการศึกษาช่องทางการพฒันาตลาดทุนไทยในเวลาต่อมาในปี 

พ.ศ.2515 รัฐบาลไดเ้ขา้มามีบทบาทโดยการแกไ้ข “ประกาศคณะปฏิวติั ท่ี 58 เก่ียวกบั 
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การควบคุมธุรกิจการค้าท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของ 

ประชาชน” การแกไ้ขดงักล่าวส่งผลให้รัฐบาลสามารถกาํกบัดูแล การดาํเนินงานของ 

บริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย ์ ซ่ึงทาํให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบ และ 

ยุติธรรม หลงัจากนั้นในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญติัตลาด 

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อจะจดัให้มีแหล่งกลาง 

สาํหรับการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พื่อส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละการระดมเงินทุนใน  

ประเทศตามมาดว้ยการแกไ้ขบทบญัญติัเก่ียวกบัรายไดเ้พื่อให้สามารถนาํเงินออมมา 

ลงทุนในตลาดทุนไดใ้นปี พ.ศ. 2518 รูปแบบทางกฎหมายต่างๆไดรั้บการ ปรับแก ้จน

ลงตวั และในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทย (ช่ือ

ภาษาองักฤษในขณะนั้นคือ The Securities Exchange of Thailand) ไดเ้ปิด ทาํการซ้ือ

ขายข้ึนอย่างเป็น ทางการคร้ังแรกและไดท้าํการเปล่ียนช่ือภาษา องักฤษเป็น "The 

Stock Exchange of Thailand" (SET) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2534 

ผูท่ี้ตอ้งการออมเงินดว้ยวิธีน้ีจะไดรั้บผลตอบแทนทั้งในรูปแบบของเงินปัน

ผล และส่วนต่างราคา กบัความเส่ียงท่ีตนจะตอ้งเผชิญจากการลงทุนในหุ้นสามญันั้น 

ซ่ึงเกิดจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ ถา้เศรษฐกิจดี หุ้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจท่ีดี

จะมีราคาเพิ่มข้ึน เพราะในช่วงท่ีเศรษฐกิจดี ประชาชนจะกล้าท่ีจะจบัจ่ายใช้สอย

เพิ่มข้ึน จึงส่งผลให้ยอดขายของบริษทัเพิ่มข้ึน เม่ือยอดขายเพิ่มข้ึน กาํไรก็เพิ่มข้ึน

ตามมา และทา้ยท่ีสุดเม่ือบริษทัมีกาํไรเพิ่มข้ึน บริษทัก็จะสามารถจ่ายผลตอบแทน

ให้แก่นกัลงทุนไดม้ากข้ึนตามไปดว้ย นกัลงทุนจะตอ้งทาํการศึกษาขอ้มูลจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและยงัตอ้งศึกษาอุตสาหกรรมของธุรกิจท่ีตนสนใจอีก

ด้วย ซ่ึงจากการวิจัยฉบับน้ีจะทําการศึกษาเก่ียวกับ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารรวมถึงตอ้งศึกษาขอ้มูลของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากราคาหุ้นมีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นนัก

ลงทุนจึงตอ้งศึกษาและวิเคราะห์ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บและราคาท่ีซ้ือขายตามภาวะ

ตลาดและพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวโน้มของ

ราคาหุน้ในอนาคต การพิจารณาการลงทุนจะสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของราคาหุ้นตาม

สภาพท่ีเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่
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ดชันี ICT ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ 

อตัราดอกเบ้ีย MLR และอตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นสาเหตุให้เกิดความ

เส่ียงในการลงทุน 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้นาํหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา

เป็นกรณีศึกษาโดยทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั

ไทยคม จาํกดั (มหาชน) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบดว้ย ดชันี ICT ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ีย  MLR และอตัรา

เงินเฟ้อ ท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) โดยตวัแปร

ต่างๆท่ีเลือกมาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีหมวดธุรกิจ ICT ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ีย MLR และอตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงใช้

ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม 2551 ถึง 

เดือน ธนัวาคม 2555 

นิยามศัพท์ 

 ราคาหุ้นของบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) หมายถึง ราคาปิดของราคาหุ้น 

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 ดัชนีหมวดธุรกิจ ICT(ICT) หมายถึง ราคาปิดของดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์(DJIA) หมายถึง ราคาปิดของดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

อัตราแลกเปลี่ยน (THB) หมายถึง ราคาปิดของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
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อัตราดอกเบีย้ (MLRTH) หมายถึง ราคาปิดของอตัราดอกเบ้ีย MLRTH ณ 

วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

อัตราเงินเฟ้อ(INFLATION) หมายถึง ราคาปิดของอตราเงินเฟ้อ ณ วนัทาํ

การวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 

กรอบแนวคิด 

 

  

 

  

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และสําหรับนกัลงทุนในการประกอบการตดัสินใจ

ลงทุน และสาํหรับบริษทั เพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินดีข้ึน 

2.  วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 จากแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น ของบริษทั ไทยคม จาํกดั 

(มหาชน) ผูว้ิจยัได้ทาํรวบรวมแนวคิดทฤษฎี และ วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และ มี

ประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนท่ี 2 ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ภาวะอุตสาหกรรมกลุ่มเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

 บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

อตัราแลกเปลีย่น (THB) 

 

ราคาหุ้นของบริษัท ไทยคม จาํกดั 

(มหาชน) 

ดชันีหมวดธุรกจิ ICT 

อตัราเงนิเฟ้อ(INFLATION) 

อตัราดอกเบีย้ (MLRTH) 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
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สมศักดิ์ เอ้งฉ้วน(2546) ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์

กรณีศึกษา หุ้นกลุ่มส่ือสาร” วิธีการศึกษาในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ โดย

รวบรวมงานวิจยั บทความต่างๆ และผลการศึกษาในอดีต สําหรับขอ้มูลท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นกลุ่มส่ือสารทุติยภูมิ 

ประเภทอนุกรมเวลา รายเดือนตั้งแต่ กรกฎาคม 2543 ถึง เดือน มิถุนายน 2546   เก็บ

รวมรวมจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายงานเศรษฐกิจรายเดือน และวาระ

สารเศรษฐกิจอ่ืนๆ  

ผลการศึกษา การศึกษาอิทธิพลท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นของแต่ละ

บริษทัของกลุ่มส่ือสาร โดยทดสอบดว้ยวธีิกาํลงันอ้ยสุด โดยศึกษาราคาหุน้ของบริษทั

ในกลุ่มส่ือสาร 8 บริษทั จากในกลุ่มส่ือสารทั้งหมด 14 บริษทั บริษทัท่ีศึกษาประกอบ 

บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นจิเน่ียร่ิง จาํกัด (มหาชน) หรือ ICE บริษทั จสัมิน 

อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) หรือ JAS บริษทั สามารถคอร์เปอเรชั่น จาํกดั 

(มหาชน) หรือ SMART บริษทั สามารถ เทเลคอม จาํกดั (มหาชน) หรือ SAMTEL 

บริษทั ชินแซสเทลไลท์ จาํกดั (มหาชน) หรือ SATTEL บริษทั เทเลคอมเอเชีย คอร์

เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) หรือ TA บริษทั ทีทีแอนด์ที จาํกดั (มหาชน) หรือTT&T 

บริษทั ยูไนเต็ดคอมมูนิเคชั่น อินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) หรือ UCOM ทั้งน้ียกเวน้

การศึกษาราคาหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ 

ADVANC บริษทั ชิน คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) หรือ SHIN เน่ืองจากมีการแตก

ราคาพาร์ และ ราคาหุ้นของบริษัท แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ํากัด 

(มหาชน) หรือ AIJ บริษทั อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) หรือ INET 

บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) หรือ MFEC บริษทั เอ็มล้ิง เอเชีย คอร์เปอเรชัน่ 

จาํกัด (มหาชน) MLINK ซ่ึงมีขอ้มูลไม่เพียงพอต่อการศึกษาเน่ืองจากเร่ิมเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เม่ือปี 2544 – 2546 ผลการศึกษาพบว่าแต่ละบริษทัมี

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์แตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 
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 สุวิมล สังขทับทิมสังข ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์

กบัดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคด์งัน้ี (1) เพื่อศึกษา

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันี

ราคาผูบ้ริโภคอตัราเงินเฟ้อ (2) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชป้ระโยชน์ต่อ

ผูล้งทุนในดชันีราคาหุน้ตลาดทรัพยท์ั้งในปัจจุบนัและอนาคต ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาในการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึงธนัวาคม 

2553จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวม

ในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไรหุ้น ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัรา

เงินเฟ้อ โดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ข้ามดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนักลงทุนสามารถนํา

ความสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ไปใช้ในการพิจารณาวางแผนการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน โดยพิจารณา

จากปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
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 นครินทร์ ปาร์มวงศ์ (2550) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่กําหนดดัชนี

ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาถึงปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันี

หมวดธุรกิจท่ีสําคญั สําหรับปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีผูบ้ริโภค 

ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดุลบญัชีเดินสะพดั การศึกษาใช้

ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2548 โดยใช้การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณจากสมการถดถอยพหุคูณ และทาํการวเิคราะห์โดยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ต่อดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์อย่างมีนัยทางสถิติ ได้แก่ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ และดชันีการลงทุนภาคเอกชน สําหรับปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อดชันีหมวดธุรกิจ 4 หมวด ท่ีทาํการศึกษาจะแตกต่าง

กนัในแต่ละหมวดธุรกิจ  

 มารุต เทพหัสดิน ณ อยุธยา(2549) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนจากต่างประเทศ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ีใช้ เป็นขอ้มูลแบบอนุกรมเวลาระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ 

2544 ถึง มิถุนายน 2548 รวมระยะเวลา 56 เดือน โดยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณการใช้

แบบจาํลองเชิงเส้นดว้ยวธีิกาํลงันอ้ยท่ีสุด 

 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน

จากต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกอบด้วย อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ และ เงินบาท เฉล่ีย มีความสัมพนัธ์กับ

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนดชันีราคาหลกัทรัพย ์Down 

Jones ในตลาดหลกัทรัพยส์หรัฐอเมริกา และดชันีราคาจาก Morgan Stanley capital 

International,INC.มีความสัมพนัธ์กับการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทาง

เดียวกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัทุกตวัล้วนส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนจากต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย โดยสามารถเรียงลาํดบัค่าสมบูรณ์ของนัยสําคญัจากมากไปหาน้อยได้

ดังต่อไปน้ี อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐและเงินบาทเฉล่ีย ดัชนีราคา

หลกัทรัพยด์าวโจนส์ ในตลาดหลกัทรัพยอ์เมริกา ดชันีราคาจาก Morgan Stanley 

capital International,INC.และอตัราดอกเบ้ียตามลาํดบั 

 สุพรชัย เทศรุ่งเรือง(2547) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยกําหนดมูลค่าการซ้ือขายของ

ตลาดหลักทรัพย์ไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจในการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สําหรับวิธีการศึกษาใช้การวิเคราะห์ในรูปของสมการ

ถดถอยเชิงเส้นดว้ยโปรแกรม Mini Tab เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธ์ของปัจจยัต่างๆ 

โดยใชข้อ้มูลรายไตรมาส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 ถึง ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ.  2547 

 ผลวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดมูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยพ์บวา่ ดชันี SET INDEX อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และ อตัราการหมุนเวียน

ของเงินทุนมีผลต่อมูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ทย 

 อานนท์ ธัชศฤงคารสกุล(2549)  ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่กําหนดดัชนีราคา

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจาํลองทางเศรษฐกิจมิติ 

เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน และใชก้ารวิเคราะห์โยวิธีกาํลงั

สองนอ้ยท่ีสุด มาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ของปัจจยัต่างๆ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ

แบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2544 ถึง เดือนมีนาคม 2549 โดยมี

จาํนวน 58 ตวัอยา่ง  

 ผลท่ีได้จากการทดสอบ ปัจจัยท่ีกําหนดดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ปริมาณเงิน

ในประเทศ ดชันีราคาภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ และมูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพย ์

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐ อตัราตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1 เดือน และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ีย

ไทยต่อสหรัฐอเมริกา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 



167 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556) 

 

3.  วธีิดําเนินการศึกษา 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาดัชนีราคาหุ้นในกลุ่ม

เทคโนโลยีและการส่ือสาร(ICT) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (THB) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLRTH) 

อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2551 

ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม 

จํากัด (มหาชน) คร้ังน้ีทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการ

สร้างสมการเชิงถดถอย โดยใชว้กีาํลงัสองนอ้ยสุด 

 จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi = a+bx+ei 

โดยท่ี Y = ตวัแปรตาม 

 a = ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวั

แปรตาม 

 x = ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 
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Yi=a+bx+ei 

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

e = Y-Y เม่ือ Y = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y-

Yi)2 จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํให้สมการเหลือเพียงค่า a 

และ b เท่านั้น 

 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี  ผูท้าํวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลองการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม 

จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

THCOM = a+b1 ICT+b2DJIA+b3THB+b4MALTH+b5INFLATION 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมี ดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม  

THCOM หมายถึง ราคาหุน้ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

ตวัแปรอิสระ 

ICT  หมายถึง ดชันีราคาหุน้กลุ่มเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

    

DJIA   หมายถึง ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์    

  

THB   หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  

MLR  หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้    

  

INFLATION หมายถึง อตัราเงินเฟ้อ      

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมข้อมูลยอ้นหลังของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของราคาหลกัทรัพย์

บริษทั ไทยคม จาํกัด (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและ

ทิศทางความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้าํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของ

ตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวั

แปรตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple Regression  

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ีจะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูล

ทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการทาํ Correlation matrix หลงัจากนั้นทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ No cross terms และแบบCross terms จากนั้น

ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.) 

หลังจากนั้ นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดย

พิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่านยัสําคญัทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปจากนั้น

ตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน 

THCOM = 23.35496+ 0.117582ICT -0.005730DJIA -0.604585THB -

0.942542MLRTH -0.048643INFLATION 

(2.477977)  (6.878851)** (-0.245017)  (-2.558399)**  (-1.143151)  

(0.648043) 
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โดยมีค่า :  F-statistic   =  239.3529 

Prob(F-statistic)   =  0.000 

R-square    =  0.965057 

Adjusted R-squared  =  0.961025 

N    =  59 

Durbin-Watson stat  =  2.249769 

หมายเหตุ:  ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T-statistic 

**   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

จากขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณมาได ้ สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรต่างๆท่ีอยู่ใน

สมการสามารถอธิบายถึงมูลค่าราคาหุน้ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 

96.50 โดยมีตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญั 3ตวัแปรคือ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLRTH)  และ อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) ส่วนตวัแปรท่ีมี

นยัสําคญัมีทั้งหมด 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

(ICT) และ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (THB) ซ่ึงตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบั มูลค่าราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ในทิศทาง

เดียวกนั ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ในกลุ่มเทคโนโลยแีละการส่ือสาร(ICT)  สําหรับ ตวัแปร

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั มูลค่าราคาหุน้ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรง

ขา้ม คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (THB) โดยสามารถ

อธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละตวัแปรไดด้งัน้ี 

5.  อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม จาํกัด (มหาชน)

ระหว่างเดือนมกราคม2551 ถึงเดือนธันวาคม 2555 โดยทาํการศึกษาปัจจยัทาง

เศรษฐกิจจาํนวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและการส่ือสาร

(ICT) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา (THB) อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLRTH) และ อัตราเงินเฟ้อ 

(INFLATION) จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) 

ดว้ยวธีิกาํลงัสอง 
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นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

ตาราง ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั 

ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิ ค่าสัมประสิทธ์ สมมติฐาน 

ดชันีราคาหุน้ในกลุ่มเทคโนโลยแีละการส่ือสาร

(ICT) 

0.117582**  

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) - - 

อัต ร า แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ งิ น บ า ท ต่ อ ด อ ล ล่ า ร์

สหรัฐอเมริกา (THB) 

-0.604585**  

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLRTH) - - 

อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) - - 

 

หมายเหตุ  **  หมายถึง   ระดบันยัสาํคญั 0.05 

        หมายถึง  ความสัมพนัธ์ตรงตามสมมติฐาน 

             X          หมายถึง  ความสัมพนัธ์ไม่ตรงตามสมมติฐาน 

จากตวัแปรอิสระทั้งหมด หากพิจารณาดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะ

พบวา่มี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

 ดชันีราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและการส่ือสาร(ICT) และ อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (THB) ท่ีสามารถอธิบายมูลค่าราคาหุ้นของบริษทั 

ไทยคม จาํกดั (มหาชน)ไดร้้อยละ 96.50 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 3.50  เกิดจากปัจจยั

อ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากบั 2.249769 นั้นพบว่าไม่เกิดปัญหา 

Autocorrelation ทาํใหส้ามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปร

ตามในสมการได ้

ดงันั้นกล่าวไดว้า่จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าราคา

หุ้นของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)อย่างมีนยัสําคญัไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นในกลุ่ม
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เทคโนโลยีและการส่ือสาร(ICT) และ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่ารสหรัฐ

อเมริกา (THB)ซ่ึงทุกตวัแปรมีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผล 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)อยา่งมีนยัสําคญั

ไดแ้ก่ 

1.1. ดชันีราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและการส่ือสาร(ICT) มีผลต่อราคาหุ้น

ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั เพราะวา่ หาก

ดชันีราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและการส่ือสาร เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํ

ให้ มูลค่าราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 0.117582 หน่วย (บาท)ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมศกัด์ิ เอง้ฉว้น  

1.2. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (THB)มีผลต่อราคา

หุ้นของบริษทั ไทยคม จาํกัด (มหาชน) ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคัญ

เน่ืองจาก นกัลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ี ค่าเงินสกุลทอ้งถ่ิน มีแนวโนม้

ท่ีจะแข็งค่าอยา่งต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพย ์เม่ือแลกกลบัมาเป็นเงินของ

ประเทศตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน แมว้า่ราคาสินทรัพยใ์นรูปเงินสกุลทอ้งถ่ินจะเท่าเดิม

ก็ตาม เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์มาจากทั้ง 3 ส่วนรวมกนั คือ

การปรับตวัเพิ่มข้ึนของดชันี (ราคา), เงินปันผล และ การแข็งค่าข้ึนของเงินสกุล

ทอ้งถ่ิน ดงันั้นหากเงินบาทแข็งค่าอยา่งต่อเน่ืองจะทาํให้มีนกัลงทุนต่างชาติมาลงทุน

ในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์างๆในประเทศไทยปรับตวั

สูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มารุต เทพหสัดิน ณ อยธุยา 

2. ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุน้ของบริษทั ไทยคม จาํกดั ไดแ้ก่ 

2.1. ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทย

คม จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงโดยปกติดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)จะมีความสัมพนัธ์

กบัราคาหุน้ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)  ในทิศทางเดียวกนัเพราะวา่ เม่ือดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) เปล่ียนแปลงไป 1 จุด จะทาํให้ราคาหุ้นของบริษทั 

ไทยคม จาํกดั (มหาชน)  เปล่ียนแปลงเช่นเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

แต่ในช่วงท่ีศึกษาดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทย
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คม จาํกดั (มหาชน)  เน่ืองจากในช่วงท่ีทาํการศึกษา บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองจาํนวน 682 ลา้นบาท ในปี 2555 เติบโต

ข้ึน 717 ลา้นบาท จากขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองในปี 2554 จาํนวน 35 

ลา้นบาท และหากรวมผลขาดทุนจากการดาํเนินงานของบริษทั เอ็มโฟน จาํกดั (เอ็ม

โฟน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน จะทาํให้บริษัทมีกาํไรสุทธิ

ทั้งส้ิน 174 ลา้นบาท ในปี 2555 ในขณะท่ีบริษทัขาดทุนสุทธิ 490 ลา้นบาท ในปี 2554 

และหากไม่พิจารณารายการพิเศษ อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเข้าสู่

กระบวนการลม้ละลายของเอ็มโฟน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์อง

เอ็มโฟน รวมเป็นจาํนวน 254 ล้านบาท ในปี 2555 และผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาํนวน 360 ลา้นบาท ในปี 2554 บริษทัจะมี

กาํไรสุทธิจาํนวน 428 ลา้นบาท สําหรับปี 2555 และขาดทุนสุทธิ 130 ลา้นบาท 

สําหรับปี 2554  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุวิมล สังขทบัทิมสังข 2. ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิ

เกียรติ และ นครินทร์ ปาร์มวงศ ์ 

2.2. อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLRTH)ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม 

จาํกัด (มหาชน)  ซ่ึงโดยปกติจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียเงินกูถื้อเป็นตน้ทุนของของกิจการ หากอตัรา

ดอกเบ้ีย MLR ปรับตวัสูงข้ึนจะส่งผลให้กิจการมีภาระในการจ่ายดอกเบ้ียในแต่ละปี

เพิ่มข้ึน ทาํให้เหลือกําไรสุทธิน้อยลง จึงส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง แต่จาก

การศึกษาในคร้ัง น้ี  จะพบว่า ช่วงเวลาท่ีได้ทําการศึกษา อัตราดอกเ บ้ียเ งินกู ้

(MLRTH)นั้นจะไม่มีผลต่อ ราคาหุน้ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)  เน่ืองจากใน

ปี 2555 บริษทัมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนทั้งส้ิน 20 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัจากกาํไร

จากอตัราแลกเปล่ียนจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการเงินกูย้ืมสําหรับโครงการ

ดาวเทียมไทยคม 6 จากการท่ีค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าข้ึน กาํไรจากอตัรา

แลกเปล่ียนจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการเงินกูย้ืมของบริษทัเชนนิงตนั อินเวส

เมน้ท์ส พีทีอี จาํกดั จากการท่ีค่าเงินเหรียญสิงคโปร์ต่อเหรียญสหรัฐแข็งค่าข้ึน และ

สุทธิกบั ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการสินทรัพย์
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ของบริษัท ไอพีสตาร์ จาํกัด จากการท่ีค่าเงินเยนต่อเหรียญสหรัฐแข็งค่าข้ึน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุพรชยั เทศรุ่งเรือง  

2.3. อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม 

จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงโดยปกติอตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) จะมีความสัมพนัธ์ กบั 

ราคาหุน้บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางเดียวกนั เพราะวา่ อตัราเงินเฟ้อของ

ประเทศไทย (INF) ถา้อยูใ่นระดบัสูง (แต่อยูใ่นเสถียรภาพในตลาดเงินของประเทศ) 

แสดงถึง ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศมีเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงปริมาณเงิน

เหล่านั้น อยูใ่นรูปแบบตามทฤษฎีความตอ้งการถือเงิน คือ  

 1.  ถือเงินเพื่อจบัจ่ายใชส้อยในชีวติประจาํวนั = การใชจ่้ายในชีวติประจาํวนั 

 2. ความตอ้งการถือเงินเพื่อใชจ้่ายเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคิดไวล่้วงหนา้ 

= การออมเพื่อใชใ้นยามฉุกเฉิน 

 3.  ความตอ้งการถือเงินเพื่อแสวงหากาํไร = การนาํเงินไปลงทุนทั้งรูปแบบ

การออม ตราสารอนุพนัธ์ หลกัทรัพยแ์สดงถึงปริมาณเงินท่ีมากในระบบเศรษฐกิจ ผู ้

ถือเงินมีความหลากหลายในการใชเ้งินในมือท่ีแตกต่างกนัออกไป และปริมาณเงินท่ี

มาก ย่อมเสมือนแหล่งเงินทุน ท่ีมุ่งหน้าเขา้หาผลตอบแทนท่ีดีทีสุด และ ผูล้งทุนมี

ความรู้ความสามารถในการพฒันาเงินในมือให้มีจาํนวนเพิ่มข้ึน แสดงถึง นกัลงทุนท่ี

เขา้มาแสวงหากาํไรในตลาดหลกัทรัพย ์ส่งผลใหด้ชันีหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์

รวมมีการซ้ือ ขาย สูงข้ึน ก็ส่งผลต่อราคาหุน้โดยรวมของตลาดหลกัทรัพยสู์งข้ึนตาม  

แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา อตัราเงินเฟ้อ

ของประเทศไทย (INF) นั้นจะไม่มีผลต่อ ราคาหุ้นบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)  

อยา่งมีนยัสําคญั อนัเน่ืองมาจาก การท่ีอตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย (INF) ในระบบ

เศรษฐกิจมีมากในปัจจุบนันั้น ไม่ไดเ้ป็นการช้ีวดัถึงความตอ้งการการลงทุนท่ีมากข้ึน

ตามไปด้วย เพราะปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่วนมากมาจากการปรับ

โครงสร้างนโยบายการเงินของภาครัฐบาล อาทิ การปรับอตัราค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท 

และ การรับจาํนาํขา้วเปลือกท่ีตนัละ 15,000 บาท เป็นตน้ แต่ปัจจยัหลกัท่ีเป็นดา้น

รายจ่ายของภาคครัวเรือน ประชาชนทัว่ไป ก็มีการปรับตวัสูงข้ึนตามภาวะเงินเฟ้อและ

นโยบายจากภาครัฐ ซ่ึงไม่ส่งผลต่อภาคการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึน ทาํให้
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อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย (INF) ไม่มีผลกระทบต่อซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ อานนท ์ธชัศฤงคารสกุล 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษัท ไทยคม จํากัด 

(มหาชน)ในช่วงเดือน  มกราคม 2551 ถึง  ธนัวาคม 2555 พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาหุน้ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เกิดจากราคาปิด ณ 

ส้ินเดือนท่ีผา่นมาของตวัแปร  X ทั้ง 5 ตวั โดยค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผล

ต่อปัจจยัท่ีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) มี 2 ตวัแปรคือ ดชันี

ราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและการส่ือสาร(ICT) และ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLRTH) 

ส่วนตวัแปรท่ีค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีไม่มีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

ของบริษัท ไทยคม จาํกัด (มหาชน)มี 3 ตัวแปรคือ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

(DJIA)  อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLRTH) และ อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) 

6.  บรรณานุกรม 

นครินทร์ ปาร์มวงศ์ (2550) ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดัชนีราคาหุ้นในตลาด

 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัย

 รามคาํแหง  

ปริญญา บุญกิจสมบติั  2541:ปัจจียท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นกลุ่มส่ือสาร ปริญญาวิทยา

 ศาสตรมหาบณัฑิต(เศรษฐศาสตร์),มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

มารุต เทพหสัดิน ณ อยุธยา(2549) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจขายหลักทรัพย์ของ

 นัก ล ง ทุนจา ก ต่า ง ป ระเท ศ  ในตล า ดหลั ก ท รัพ ย์ แห่งป ระ เทศ ไ ท ย ,

 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

สมศกัด์ิ เอง้ฉ้วน(2546)ปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์กรณีศึกษา หุ้นกลุ่มส่ือสาร,

 วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

สุพรชยั เทศรุ่งเรือง(2547) ปัจจัยกาํหนดมูลค่าการซ้ือขายของตลาดหลักทรัพย์ไทย

 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
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สุวิมล สังขทบัทิมสังข และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ(2554) ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ี

 มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,หลกัสูตร

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัรังสิต 

อานนท์ ธัชศฤงคารสกุล(2549) ปัจจัยท่ีกําหนดดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัย

 รามคาํแหง  

ขอ้มูลบริษทั ไทยคม จาํกดัมหาชนhttp://www.thaicom.net/ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มส่ือสาร, 

  จากhttp://www.set.or.th 

ศูนยส่ื์อเทคโนโลย ีและ นวตักรรมการศึกษา, จากhttp://snorsmp16.com 

หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเชียงใหม่, จาก http://library.cmu.ac.th 
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