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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้น บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE OF RATCHABURI 

ELECTRICITY GENERATING HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED.  

(RATCH) 

กนัยา  รักมีสุข 1    ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร 2 

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ผลิต

ไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (RATCH) 

 ปัจจยัราคาหุ้นท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน (PII) ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลกNYMEX 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) และราคาทองคาํ (GOLD) ซ่ึง

การศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยใช้

สมการถดถอยเชิงซ้อน(Multiple Linear Regression) ประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares--OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย 

ราคาหุ้นของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (มหาชน) (RATCH) ไดแ้ก่ ราคาทองคาํ 

(GOLD) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ : ราคาหุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

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

1 นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
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Abstract 

 The objective of the study of Factors Affecting the stock price 

of Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited. (RATCH) 

 The stock price factors used in this study are Private Investment Index 

(PII), Consumer Price Index (CPI), NYMEX Crude Oil Price (NYMEX), Exchange 

Rate between Baht / US Dollar (EX), and Gold price (GOLD) The monthly data of 

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

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

 The results shows that, Gold price (GOLD) statistically are positively affect 

the stock price of Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company 

Limited. (RATCH) at the significance Level of 0.05 

KEY WORDS: STOCK PRICE OF RATCHABURI ELECTRICITY 

GENERATING HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITD.  

บทนํา 

 ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัเตรียมความพร้อมรับมือกบัการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South 

East Asian Nations : ASEAN) ซ่ึงมีการรวมตวักนัเพื่อความร่วมมือกนัทางดา้น

การเมือง เศรษฐกิจ ความมัน่คง และวฒันธรรม ทาํให้ประเทศไทยนั้นตอ้งรีบเร่งใน

การพฒันาดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นการศึกษา และ เทคโนโลยี รวมทั้งความเป็นอยู่ของ

ประชากรภายในประเทศ ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัสําคญัคือ การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจให้ดี

ยิง่ข้ึน เพื่อเตรียมรับมือการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีจะเกิดข้ึน 

 ตลาดหลกัทรัพย ์หรือ ตลาดหุ้น จึงเป็นสถานท่ีสําหรับซ้ือขายแลกเปล่ียน

หลกัทรัพย0์ระยะยาว ของ บริษทัมหาชนจาํกดั0 ซ่ึงถือว่าเป็นตลาดรอง0 (Secondary 

Market) ทั้งน้ีเน่ืองจากจะทาํการซ้ือขายเฉพาะหลักทรัพย์ท่ีได้ออกจาํหน่ายให้แก่

ประชาชนโดยทัว่ไปแลว้เท่านั้น หลกัทรัพยร์ะยะยาว จะประกอบไปดว้ยตราสารหน้ี0 

http://www.ratch.co.th/
http://www.ratch.co.th/
http://www.ratch.co.th/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
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และตราสารทุน0ซ่ึงประกอบไปดว้ย หุน้สามญั0 หุน้บุริมสิทธิ0 ใบสําคญัแสดงสิทธิ0แบบ

ต่าง ๆ ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์0 หุน้กู้0 และ หน่วยลงทุน0 เป็นตน้ โดยเรียกวา่เป็น 

ประเภทของตราสารเพื่อการลงทุน0ตลาดหลกัทรัพยมี์อยู่แทบทุกประเทศทัว่โลก จึง

ทาํให้การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บความสนใจมากข้ึนเร่ือยๆ 

 การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้ นคิดเป็นมูลค่า

หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดหรือ Market Capitalization ในช่วงท่ีมีมูลค่าสูงสุด ในปี 

พ.ศ.2550 ซ่ึงทาํให้ภาคตลาดทุนมีความสําคญัมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับระบบ

สินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์(สุวสี  สุวรรณเวช, 2552: 12) การลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยจ์ะช่วยรักษามูลค่าของเงินลงทุนท่ีแทจ้ริงและให้ผลตอบแทนในรูปของ

เงินปันผล กาํไรส่วนทุน และสิทธิการจองซ้ือหุ้นใหม่ในราคาตํ่าแก่ผูล้งทุน จึงเป็น

ทางเลือกเพื่อการออมเงินในระยะยาว สําหรับผูท่ี้มีเงินออมกาํลงัแสวงหาช่องทางการ

บริหารเงินให้เกิดประโยชน์หรือไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีกว่าการฝากเงินไวก้บัธนาคาร

หรือสถาบนัการเงิน จึงทาํใหก้ารลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจเพื่อ

การออมเงินในระยะยาว 

 ปัจจุบนักลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

ความสาํคญัต่อการดาํรงชีวติของมนุษย ์เน่ืองจากเป็นการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

ให้เกิดมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคได้มีวิวฒันาการและการ

พฒันาการดา้นเทคโนโลยจีนเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น  

อุตสาหกรรมส่ิงทอ พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบต่างๆ ในอุตสาหกรรม

ยานยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นตน้ พลงังานเชิงพาณิชยท่ี์มีอยู่ในประเทศทั้งหมด 

ประกอบดว้ย นํ้ ามนั ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงพลงังานไฟฟ้าซ่ึงเป็นโครงสร้าง

พื้นฐานท่ีมีบทบาทต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศสร้างรายไดแ้ละผลกาํไรและ

เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงมีอตัราการเติบโตสูงมาก ดงันั้น 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรมจึงเป็นส่ิงสําคัญต่อนักลงทุน 

นกัวิเคราะห์ เจา้หน้ี รัฐบาล เพื่อนาํมาพิจารณาประกอบการตดัสินใจต่างๆของนัก

ลงทุน (กรรณิการ์ ธรรมสรางกูร, 2553)ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั 

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นนาํของไทยท่ีเนน้ลงทุนใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2543 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 

14,500 ลา้นบาท มีสถานะเป็นบริษทัมหาชน และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด 

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชส้ัญลกัษณ์ “RATCH” ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

จดัเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร (Resource) อยู่ในหมวดธุรกิจ พลงังาน และ

สาธารณูปโภค (Energy) ซ่ึงประกอบธุรกิจ การลงทุนในบริษทัย่อย กิจการร่วมคา้

และเงินลงทุนอ่ืนๆ ในรูปแบบบริษทัโฮลด้ิง โดยมีหนา้ท่ีเป็นแกนนาํของกลุ่มบริษทัฯ 

ในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและแผนกลยทุธ์ต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

การพฒันา และการขยายกิจการของบริษทัฯ ท่ีมุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจ

ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯจะสนับสนุนเงินทุนให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานรวมทั้งมีส่วน

ร่วมในการกาํหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัท่ีลงทุน

โดยมีรายได้หลกัมาจากเงินปันผล ของบริษทัท่ีลงทุน ปัจจุบนัมีบริษทัฯ ถือหุ้นใน

บริษทัยอ่ย 14 แห่ง และกิจการร่วมคา้ 22 แห่ง รวมทั้งเงินลงทุนอ่ืนๆ 1 รายการ ทั้งน้ี 

บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ

กาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลงัหักเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และเงินทุนสํารอง

อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะตอ้งข้ึนอยู่กบักระแสเงินสดของ

บริษทัดว้ย บริษทัฯ มีลกัษณะการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนราย

อ่ืนๆ การจาํหน่ายไฟฟ้าของบริษทัย่อยและกิจการควบคุมร่วมกัน คือ ไฟฟ้า โดย

จาํหน่ายใหแ้ก่ กฟผ. แต่เพียงรายเดียวตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของ กฟผ. ซ่ึงถือหุ้นใน

สัดส่วนมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามในช่วงปี 2554 โครงสร้างเงินทุนของบริษทัอยูใ่นช่วง

อ่อนแอลง หลงัจากซ้ือกิจการ RAC เน่ืองจากบริษทัใชว้ธีิการก่อหน้ี 

สําหรับการลงทุน และ RAC มีภาระหน้ีในระดบัสูง โครงสร้างเงินทุนได้

เพิ่ม ข้ึนในปี2553และในปี2554โดยบริษัทจะมีค่าใช้ จ่ายฝ่ายทุน ปี2553-2554 

ประมาณ 27,000 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัยงัคงมีศกัยภาพในการลงทุนตามแผนโดยใช้

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นบริษทัอาจจะต้องใช้แหล่ง

เงินทุนจากภายนอกเพิ่มเติมสําหรับการซ้ือกิจการขนาดใหญ่ หรือการลงทุนอ่ืนท่ี

นอกเหนือจากโครงการปัจจุบนั แน่นอนวา่บริษทัฯ มีรายไดเ้งินปันผลจากการลงทุน

ในโรงไฟฟ้าและโครงการท่ีมีคุณภาพเน่ืองจากบริษทัฯ มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะ
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ยาวกบั กฟผ. นอกจากน้ีบริษทัฯ จะยงัคงดาํรงโครงสร้างเงินทุนท่ีแข็งแกร่งเอาไวไ้ด้

เม่ือดาํเนินการตามแผนการเติบโตหรือเม่ือมีการลงทุนในอนาคต  

เม่ือนกัลงทุนไดห้นัมาสนใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานมากข้ึน จะทาํ

ให้ราคาหลกัทรัพยน้ี์สูงข้ึนตามไปดว้ย เพราะผลตอบแทนจากการลงทุน เงินปันผล

ในระยะยาว ตลอดจนการขายหลักทรัพย์เม่ือถือครบระยะเวลาท่ีกําหนด โดย

หลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนต้องการซ้ือและให้เงินปันผลมากท่ีสุด คือ หลักทรัพย์กลุ่ม

พลังงาน ซ่ึงหุ้นท่ีเหมาะสําหรับการลงทุนเพื่อคาดหวงัเงินปันผล ได้แก่ BAFS, 

EGCOMP และ RATCH การลงทุนในกลุ่มพลงังานในปี 2547 ท่ีผา่นมา แมโ้ดยรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน จะติดลบ แต่ยงัถือได้ว่าดีกว่าผลตอบแทนของตลาดฯ 

โดยรวมซ่ึงติดลบประมาณ การท่ีผลตอบแทนของกลุ่มพลงังานดีกวา่ตลาดฯ เป็นผล

มาจาก ผลกาํไรของกลุ่มท่ีมีการเติบโตสูงตามแนวโนม้ราคานํ้ ามนัดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน

ในปีท่ีผา่นมา นอกจากนั้นแลว้ความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มยงัมีความมัน่คง

สูงแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตวัลงก็ตามเน่ืองจากว่าพลังงานถือได้ว่าเป็นปัจจยัท่ีมี

ความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัในทุกวนัน้ี ดงันั้น จึงเห็นได้ว่าการลงทุนใน

กลุ่มพลังงานมีความปลอดภัยและความมั่นคงสูง นอกจากนั้ นแล้วอัตราเงินปัน

ผลตอบแทนของกลุ่มก็ยงัสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากอีกดว้ย สาํหรับหุ้นท่ีให้นํ้ าหนกั

การลงทุนมากท่ีสุดในกลุ่ม คือ PTT โดยมีปัจจยัสนบัสนุน จากระดบัราคาปิโตรเลียม

ท่ีคาดว่าจะอยู่ในระดบัสูงตามราคานํ้ ามนัดิบซ่ึงจะส่งผลดีต่อรายได้และอตัรากาํไร 

การเติบโตของส่วนแบ่งผลกาํไรจากธุรกิจปิโตรเคมียงัคงอยูใ่นระดบัสูงข้ึนเร่ือยๆ 

 ดงันั้นก่อนท่ีจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นักลงทุนจะต้องมีความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองของการลงทุนเป็นอย่างดี ทั้ งน้ีอาจจะมีหลายปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการ

เคล่ือนไหวการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นในหลักทรัพย์ได้ เช่น ปัจจัยทางด้าน

เศรษฐกิจการเมือง และปัจจยัภายใน ภายนอกต่างๆ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นความเส่ียงจากการ

ลงทุนท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อความเสียหายแก่นักลงทุนได้  จึงควรศึกษาเพื่อเป็น

แนวทางในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการ

ประกอบการตดัสินใจการลงทุน และพฒันาตลาดหลกัทรัพยต์่อไปในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ซ่ึงประกอบด้วย ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน(PII)     

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX  อตัราแลกเปล่ียน 

ระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์หรัฐ (EX) ราคาทองคาํ (GOLD) ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานของการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ราคาหุน้ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII)  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ราคานํ้ามนัดิบใน

ตลาดโลก NYMEX  อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์หรัฐ (EX) ราคา

ทองคาํ (GOLD) อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั 

(มหาชน) โดยตวัแปรต่างๆ ท่ีเลือกมาศึกษา ไดแ้ก่  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงิน

บาทต่อดอลลาร์หรัฐ และราคาทองคาํ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือนของแต่ละปัจจยั

ต่างๆ ช่วงระยะเวลา เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555  
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั 

ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกัด (มหาชน) และสําหรับนักลงทุนเพื่อใช้ในการ

ประกอบการตดัสินใจลงทุน และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลของการดาํเนินงานดีข้ึน 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (มหาชน)(RATCH) 

นั้น ผูท้าํการศึกษาไดท้าํการเก็บรวบรวม แนวคิดทฤษฏี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนาํมาพิจารณาใชใ้นการประกอบการศึกษาคร้ังน้ี โดย

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที1่ แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

 แนวความคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์หุน้ 

 แนวความคิดเก่ียวกบัการระดมทุนผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 แนวคิดความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 ทฤษฏีการลงทุน 

 แนวคิดผลตอบแทนจากการลงทุน (investment return) 

ตัวแปรอสิระ 

- ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

- ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

- ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 

- อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

- ราคาทองคาํ 

ตัวแปรตาม 

ราคาหุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
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 ขอ้มูลพื้นฐานในการลงทุน 

ส่วนที2่ ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ของหลกัทรัพยบ์ริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮ

ลด้ิง จาํกดั (มหาชน)(RATCH) 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

 ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจ 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 ภาวะการแข่งขนั 

 แนวโนม้ธุรกิจ 

ส่วนที3่ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สุวลี   สุวรรณเดช (2552) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ี

มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา          

รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2548 ถึงเดือนธนัวาคม 2550 โดยใชส้มการถดถอย

พหุคูน (multiple regression) วิเคราะห์ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares-- OLS)  เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ไดแ้ก่ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ดชันีราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยไ์ทยและราคานํ้ ามนัดิบ ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

 ผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยไ์ทย อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง และราคา

นํ้ ามนัดิบมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกัน 

ส่วนดัชนีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานใน

ทิศทางเดียวกนั 

 อรรถสิทธ์ิ   บุตรพรหม (2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีกาํหนดการลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อย โดยปัจจยัท่ีเลือกทาํการศึกษา 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาผูป้ริโภค มูลค่าการ
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ซ้ือหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพย ์มาทดสอบความสัมพนัธ์ทางสถิติกบัมูลค่าการซ้ือ

หลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนรายยอ่ยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยทุกตวั

แปรใช้ขอ้มูลทุติยภูมิประเภทรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2544-เดือนมีนาคม 

พ.ศ.2547 ระยะเวลา 3ปี 3 เดือน จะเป็นช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศเร่ิมมี

เสถียรภาพและนักลงทุนเร่ิมทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยก์นัมากข้ึน โดยเก็บรวมรวม

ขอ้มูลจากเอกสารส่ิงพิมพ์ต่างๆ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยใช้วิธีทางสถิติเพื่อแสดง

ความสัมพนัธ์ในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน ท่ีอยู่ในรูปของ logarithm ทาํการ

ประมาณค่าโดยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-- OLS)   

จากผลการศึกษาพบวา่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่าการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนต่างประเทศ และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ จะมี

ความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของนักลงทุนรายย่อยในทิศทาง

เดียวกัน ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และดัชนีราคาผูบ้ริโภคมี

ความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของนักลงทุนรายย่อยในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม 

 ชยัรัตน์   ทตัสุรวงศ์ (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าตลาดของ

หุ้นกลุ่มพลงังาน ระหวา่งปี พ.ศ.2545-พ.ศ.2551 โดยการประมาณค่าความสัมพนัธ์

ของตวัแปรดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-- OLS) ตวัแปรท่ีใช ้

คือ มูลค่าตลาดของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (MCAP) อตัราส่วนเงินปันผลต่อราคา 

คูณ 100 (EP) ราคานํ้ ามนัในตลาด (NYMEX) อตัราดอกเบ้ีย Bank Of Japan ยอด

สะสมเงินลงทุนจากต่างประเทศ (FSUM)  

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยักาํหนดมูลค่าตลาดของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

ระหวา่งปี พ.ศ.2545 - พ.ศ.2551 ประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงราคานํ้ ามนัในตลาด 

nymex ณ วนัส้ินเดือน ยอดสะสมเงินลงทุนของนกัลงทุนจากต่างประเทศ และอตัรา

ดอกเบ้ียพื้นฐานของธนาคารกลางญ่ีปุ่น (Bank Of Japan) ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่า

ตลาดของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางญ่ีปุ่นมี
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อตัราท่ีตํ่าทาํใหมี้การกูเ้งินทุนระยะสั้นจากญ่ีปุ่นไปลงทุนในตลาดท่ีมีผลตอบแทนสูง

กวา่ (yen carry trade) ส่วนอตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลทั้ง

กลุ่มต่อราคาหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าตลาดของหุ้น

กลุ่มพลงังาน เน่ืองจาก เม่ือราคาหุ้นเพิ่มข้ึนอตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนในรูปของ

เงินปันผลทั้งกลุ่มต่อราคาจะลดลง เน่ืองจากอตัราเงินปันผลเท่าเดิมแต่ราคาเพิ่มข้ึนทาํ

ใหอ้ตัราส่วนลดลง 

 นครินทร์  ปาร์มวงศ์ (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดชันี

ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีหมวดธุรกิจท่ีสําคญั สําหรับ

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนํามาศึกษา ได้แก่ ดัชนีราคาผูบ้ริโภค ปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และดุลบญัชีเดินสะพดั การศึกษาใช้ขอ้มูลแบบอนุกรม

เวลารายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-2548 โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากสมการ

ถดถอยพหุคูณ และทาํการวิเคราะห์ด้วยวิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares-- OLS)  

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ และดชันีการลงทุนภาคเอกชน สําหรับปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีหมวดธุรกิจ 4 หมวดท่ีทาํการศึกษาจะแตกต่าง

กนัในแต่ละหมวดธุรกิจ นกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี 

ไปใชใ้นการพิจารณาวางแผนการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใน

หมวดธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ละดชันีหมวดธุรกิจ

ต่างๆ ต่อไป 

 มนตท์กานต ์ เธียรเนตินนัท ์(2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการระดมทุน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์เป็นขอ้มูลรายปี ระหวา่ง

ปี พ.ศ.2524 ถึงปี พ.ศ.2546โดยใช้สมการกําลังสองน้อยท่ีสุด (OLS) เพื่อหา

ความสัมพนัธ์และประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรต่างๆ ได้แก่ มูลค่าของการ
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ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราเงิน

เฟ้อในประเทศไทย อัตราเงินเฟ้อในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

ภายในประเทศเบ้ืองต้น ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียในประเทศกับอัตราดอกเบ้ีย

ต่างประเทศ ราคาซ้ือทองคาํแท่ง  

 ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย พบวา่  ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ราคาทองคาํแท่งซ้ือ 

เป็นปัจจยัท่ีมีผลในทิศทางเดียวกันกบัมูลค่าการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อ และส่วนต่างของอตัรา

ดอกเบ้ียในประเทศกบัอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ เป็นปัจจยัท่ีมีผลในทิศทางตรงกนั 

ขา้มกบัมูลค่าการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ 

 แสงเพ็ชร   ศรีองัคาร (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นใน

กลุ่มพลงังาน: กรณีศึกษา บริษทั ปตท. สํารวจ และผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

และ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ.

2548-2550  ใชว้ิธี Ordinary Leaset Square--OLS ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของ

ความสัมพนัธ์ ประกอบดว้ยตวัแปรท่ีใช ้คือ ราคาปิดของหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจ และ       

ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

เฉล่ีย 3 เดือน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือน  

 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั 

ปตท. สํารวจ และ ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) คือ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และดชันีราคา

ผูบ้ริโภครายเดือน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 

เดือน สูงถึง 5.35 นัน่คือ ถา้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน มีแนวโนม้สูงข้ึนจะทาํ

ใหก้ารเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจ และผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

มีแนวโน้มสูงข้ึนตามไปดว้ย ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั 

ปตท.จาํกดั (มหาชน) คือ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 
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เดือน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ และอัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 

เดือน สูงถึง 3.82 แต่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของราคา

หุ้นบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) นั่นคือ ถ้าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน           

มีแนวโน้มสูงข้ึน ก็จะส่งผลให้ราคาหุ้นบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลง

ลดลง 

วธีิดําเนินงานวจัิย 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ดชันีการลงทุน 

ภาคเอกชน (PII) ดัชนีราคาผู ้บริโภค (CPI)ราคานํ้ ามันในตลาดโลก 

(NYMEX) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (Exchange Rate)  ราคาทองคาํ 

(GOLD) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นข้อมูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง เดือน 31 

ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของ บริษทั ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ย

วธีิการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

 จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

 

    Yi = a + bx + Ci 

 

โดยท่ี  Y  =  ตวัแปรตาม 

  a   = ค่าคงท่ี 
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  b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระเป็นตัวบ่ง ช้ี

อิทธิพลของตวัแปรตาม 

  x = ตวัแปรอิสระ 

  e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชาชนจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากร ไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

 

    Yi = a + bx + ei 

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

ของ e; แต่เน่ืองจาก e = Y – Yi เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้และ Yi = 

ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y - Yi)2 จะตอ้งมีค่า

นอ้ยท่ีสุด และ ผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b เท่านั้น 

 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั 

ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

 

  RATCH = a + b1PII + b2CPI + b3NYMEX + b4EX + b5GOLD  

 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

 ตวัแปรตาม 

 RATCH คือ ราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง 

จาํกดั (มหาชน) 

 ตวัแปรอิสระ 

  PII  คือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
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  CPI  คือ  ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

  NYMEX คือ  ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 

 EX  คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ 

    สหรัฐ 

  GOLD คือ ราคาทองคาํ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ ในช่วงเวลา

ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง 

จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ 

โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละ

ตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัราคาหุ้น

ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการ

ทาํ Multiple Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง 

จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

โดยจะนาํเนอในรูปของสมการ ตาราง และ     การบรรยาย  

ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการทาํ Correlation matrix หลังจากนั้นทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ no cross terms และแบบ cross terms จากนั้น

ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.) 
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หลังจากนั้ นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) โดย

พิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่านัยสําคัญทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้ น

ตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

 RATCH  =   49.66647 + 0.032918PII- 0.108856NYMEX 

    - 0.526836EX + 2.469235GOLD 

        (2.376169)    (1.126883)    (-2.457525)**     

 (-1.071558)      (6.191880)** 
 

โดยมีค่า 

   F-statistic   = 42.04603(Sig)= 0.000000 

   R-squared  = 0.798655 

   Adjusted R-squared = 0.779660 

   Durbin-Watson stat = 1.759667 

   N = 59 

หมายเหตุ   

 ค่าในวงเล็บ หมายถึง ค่า T-statistic 

 ** หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากข้อมูลต่างๆ ท่ีคาํนวณมาได้ สามารถสรุปได้ว่า ตวัแปรต่างๆท่ีอยู่ใน

สมการสามารถอธิบายถึง ราคาหุ้นของ RATCH ไดโ้ดยมีตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญั 2 

ตวัแปร คือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐ (EX) ส่วนตวัแปรท่ีมีนยัสําคญัมีทั้งหมด 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาดโลก NYMEX และ ราคาทองคาํ GOLD ซ่ึงตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั ราคา

หุ้นของ RATCH ในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ราคาทองคาํ GOLD สําหรับตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบั ราคาหุ้นของ RATCH ในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ ราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาดโลก NYMEX โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละตวัแปรไดด้งัน้ี 



211 

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

 

 ราคาทองคาํ GOLD มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 2.469235 สามารถอธิบายไดว้า่ 

หากราคาทองคาํ GOLD เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (บาท) จะทาํให้ราคาหุ้นของ 

RATCH  เท่ากบั 2.469235 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว ้

 ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั -0.108856 

สามารถอธิบายได้ว่า หากราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX เปล่ียนแปลงไป 1 

หน่วย (ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาเรล) จะทาํให้ราคาหุ้นของ RATCH เท่ากบั 0.108856 

หน่วย (บาท) ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (RATCH) สามารถอธิบายปัจจยัต่างๆ ไดโ้ดยแบ่ง

ออกเป็น ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

(RATCH) และปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้า-ราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั 

(มหาชน) ดงัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของ RATCH อยา่งมีนยัสาํคญัไดแ้ก่ 

1.1 ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) มีผลต่อราคาหุ้นของ 

RATCH ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคญั เพราะว่า ถ้าราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาดโลกมีการปรับตวัท่ีสูงข้ึน แสดงวา่ ตน้ทุนการผลิตของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

จาํกดั (มหาชน)สูงข้ึน จึงส่งผลให้ผลประกอบการของบริษทัฯ ไปในทางท่ีลดลง ทาํ

ใหก้ารเขา้มาลงทุนในหุน้ของบริษทัฯ มีแนวโนม้ลดลง และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น

บริษทัฯ จึงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ  ชยัรัตน์  ทตัสุรวงค ์(2551)  

1.2  ราคาทองคาํ (GOLD) มีผลต่อราคาหุ้นของRATCH ในทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั เพราะว่า ถา้ราคาทองคาํมีโอกาสหรือแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

จะมีผลทาํใหต้ลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน หรือราคาหุ้นของบริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

จาํกัด (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเพิ่มข้ึนด้วย จึงมีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มนตท์กานต ์ เธียรเนตินนัท ์(2547) 
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2. ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุน้ของ RATCH ไดแ้ก่ 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของ RATCH ซ่ึงโดยปกติดชันี

การลงทุนภาคเอกชน จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของ RATCH ในทิศทางเดียวกนั 

เพราะวา่ ถา้ดชันีการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน แสดงวา่ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยน้ี์มีโอกาสเพิ่มสูงข้ึน ทั้งน้ีไม่เป็นไปตามสมมติฐาน จากการศึกษาในคร้ังน้ี 

จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ดชันีการลงทุนภาคเอกชน นั้นจะไม่มีผลต่อราคา

หุ้นของ RATCH อยา่งมีนยัสําคญั อนัเน่ืองมาจากในช่วงท่ีทาํการศึกษานั้น ปริมาณ

การลงทุนของภาคเอกชนค่อนขา้งตํ่า  ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจาก 

2.1 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองท่ีไม่มัน่คง จึงส่งผลกระทบต่อ

ดชันีการลงทุนภาคเอกชนโดยรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นครินทร์  ปาร์

มวงศ ์(2550) 

2.2 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) ไม่มีผลต่อราคาหุ้น

ของ RATCH ซ่ึงโดยปกติอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จะมี

ความสัมพนัธ์กับราคาหุ้นของ RATCH ในทิศทางเดียวกัน เพราะว่า ถ้าอัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มข้ึน หรือค่าเงินบาทอ่อนค่าลง นั้นจะมีผล

ทาํให้ราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มพลังงานเพิ่มสูงข้ึนด้วย ในทางกลับกัน ถ้าอัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง หรือ ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนก็จะมีผลทาํ

ให้ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานมีโอกาสท่ีจะลดลง จึงทาํให้นกัลงทุนท่ีถือเงินสกุล

ดอลลาร์สามารถแลกเปล่ียนเงินได้น้อยลง และจะส่งผลกระทบต่อการท่ีจะเขา้มา

ลงทุนในหุน้ของบริษทัฯได ้จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้นของ RATCH 

อย่างมีนัยสําคญัอนัเน่ืองมาจาก ในช่วงท่ีทาํการศึกษา อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโนม้ผนัผวนจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของ สุวสี   สุวรรณเวช (2552) 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะนําผลการวจัิยไปใช้ 

 จากการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั 

(มหาชน) ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลในช่วงระยะเวลาอนัสั้น ทาํใหผ้ลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็น

แค่ส่วนหน่ึงในประเด็นท่ีทาํการศึกษาเท่านั้น  จึงน่าจะมีการเพิ่มระยะเวลาขอบเขต

ในช่วงท่ีทาํการศึกษาให้มากข้ึน และอาจจะเพิ่มการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการออก

แบบสอบถามโดยตรงต่อผูล้งทุน และสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษาในคร้ังน้ีใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

สรุป 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกัด 

(มหาชน) ในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของบริษทัฯ และ 

สาํหรับนกัลงทุนเพื่อใชใ้นการประกอบการตดัสินใจลงทุน และสําหรับบริษทัเพื่อทาํ

ให้ผลของการดําเนินงานดีข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ซ่ึง

ประกอบด้วย ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน(PII)  ดัชนีราคาผู ้บริโภค (CPI) ราคา

นํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์หรัฐ 

(EX) ราคาทองคาํ (GOLD) ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า     

ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั ราคาหุ้นของ RATCH ในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ราคา

ทองคาํ GOLD สําหรับตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั ราคาหุ้นของ RATCH ในทิศทาง

ตรงกันข้าม คือราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก NYMEX โดยสามารถอธิบาย ค่า

สัมประสิทธ์ิของแต่ละตวัแปรได้ว่า ราคาทองคาํ GOLD มีค่าสัมประสิทธ์ิมากกว่า

ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX ดังนั้น ราคาทองคาํ GOLD มีผลต่อราคาหุ้น

ของRATCH ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญั เพราะว่า ถา้ราคาทองคาํมีโอกาส

หรือแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงข้ึน จะมีผลทาํให้ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน หรือราคาหุ้น

ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเพิ่มข้ึนดว้ย 

จึงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะพบวา่ ตวัแปรของ

ราคาทองคาํ GOLD หน่ึงตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทัฯ ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึง
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