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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

Factors affecting the stock price  

of Central Pattana Public  Company Limited.  (CPN) 

อาภรณ์  วงคค์าํ1  ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคา

หุน้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีนํามาพิจารณาในคร้ังน้ีได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ(IR),  

อตัราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E), อัตราเงินปันผลตอบแทน (DVD),ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และอตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX) 

โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็น

รายเดือน ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน 

โดยใชว้ธีิการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions)  ดว้ยวิธีการ

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้น บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) ได้แก่ อตัราเงินปันผลตอบแทน 

(DVD) และอตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX)โดยมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มอยา่ง  มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ,ราคาหุ้น,บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)  

 

 

--------------------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2. อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract 

The objective of the study of  economic Factors Affecting the stock price of 

Central Pattana PCL. (CPN) is to study economic factor that determine stock price 

of Central Pattana PCL. (CPN) 

The Economic factors used in this study are  Inflation (IR), Dividend Yield 

(DVD),  Exchange Rate (EX), Close Price and  Earnings Per Share (P/E) and    Dow 

Jones Industrial Average (DJIA) The monthly data of January 2008 To December 

2012 ; 60 Month in Total. Multiple Linear Regressions with Ordinary Least Squares 

(OLS) in used to analyze the data. 

The results shows that, Dividend Yield (DVD) and Exchange Rate (EX) 

statistically are positively affect the stock price of Central Pattana PCL. all the 

signifinance level of 0.05 

KEY WORD : ECONOMIC FACTURE,  STOCK PRICE 

1. บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET) 

จดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติั3ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 25173 อยู่ภายใต้

การกาํกบัดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย3์ 

(ก.ล.ต.) ทาํหน้าท่ีเป็นตลาดหุ้น หรือศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพย ์อย่างไรก็ตาม 

ตวัตลาดหลกัทรัพยเ์องไม่ไดท้าํการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยตรง หากแต่ทาํหน้าท่ีใน

การควบคุมดูแลใหก้ารซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นไปอยา่งมีระเบียบ คล่องตวัและยุติธรรม 

เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูล้งทุน และก่อให้เกิดการระดมเงินออมจาก

ประชาชนไปลงทุนในกิจการต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจโดย

ส่วนรวม  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ

ท่ีสําคญัของประเทศ เป็นแหล่งของการจดัสรรทรัพยากรทางการเงิน หรือเงินลงทุน 

หากในระบบเศรษฐกิจมีปริมาณเงินลงทุนเพียงพอต่อความต้องการใช้เงิน มีการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%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%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%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
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ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทาํใหป้ระชาชนมีงานทาํ ยอ่มส่งผลให้เกิดการลงทุน ทั้งจาก

ภาครัฐบาลและเอกชน  

ช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา ไม่วา่จะเป็นยุคเศรษฐกิจเฟ่ืองฟู มีอตัราการเติบโตและ

ขยายตวัอย่างรวดเร็ว หรือยุควิกฤติการณ์ อนัส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศซบ

เซาก็ตาม แต่จะเห็นได้ชัดว่า “ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์” มีบทบาทสําคญั

เก่ียวขอ้งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอยู่ในความสนใจของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนโดยทัว่ไปอยา่งสมํ่าเสมอ  

ในเดือน ม.ค. 2556 เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟ้ืนตวั หลงัตวัเลข GDP ในไตร

มาส 4 ปี 2555 เพิ่มข้ึนคร้ังแรกในรอบ 7 ไตรมาสก่อนหนา้ รวมถึงสถานการณ์หน้ีใน

ยุโรปท่ีเร่ิมผอ่นคลาย ส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดทุนโลกและตลาดทุน

ไทย ส่งผลให ้ณ ส้ินเดือนมกราคม 2556 SET Index ปิดท่ี 1474.20 จุด เพิ่มข้ึน 5.91% 

จากส้ินปี 2555 ขณะท่ี market capitalization ของ SET อยูท่ี่ 12,542,770 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึน 6.01% จากส้ินปี 2555 และ mai อยูท่ี่ 174,031 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนถึง 30.83% 

ขณะท่ีมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัอยูท่ี่ 57,999 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 51.13% จากส้ินปี 

2555 สูงสุดตั้งแต่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ิมซ้ือขาย และในช่วงเดือน ก.พ. 2556 ดชันี

ตลาดหลกัทรัพยปิ์ดเหนือระดบั 1,500 จุด ซ่ึงเป็นระดบัท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 18 ปี และมี

มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัมากกว่า 50,000 ล้านบาท สภาพตลาดท่ีเติบโตอย่าง

รวดเร็วไดดึ้งดูดให้นกัลงทุนหลากหลายประเภท ทั้งนกัลงทุนปัจจุบนัและนกัลงทุน

รายใหม่ เขา้มาลงทุนหาผลตอบแทนสร้างความคึกคกัให้ตลาดหุ้นไทย ซ่ึงอาจกล่าว

ไดว้า่เป็นช่วงท่ีตลาดหุน้ไทยอยูใ่นภาวะร้อนแรงในช่วงหน่ึงในรอบหลายปีท่ีผา่นมา 

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ได้จัดกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็น 8 กลุ่ม โดย

แบ่งกลุ่มหมวดธุรกิจ ท่ีใกล้เคียงกนัหรือมีแนวโน้มท่ีจะเคล่ือนไหวไปในทิศทาง

เดียวกนัไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก่  กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO),กลุ่มสินคา้

อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค  ( COMSUMP), ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ก า ร เ งิ น  ( FINCIAL), ก ลุ่ ม สิ น ค้า

อุตสาหกรรม (INDUS), กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) , กลุ่ม

ทรัพยากร (RESOURC) , กลุ่มบริการ (SERVICE) , หมวดเทคโนโลย ี(TECH)  
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 กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง เป็นอีกอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีได้รับความ

สนใจจากนกัลงทุนซ่ึงจดัอยูใ่นอุตสาหกรรม 3 อนัดบัแรกจาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมี

กาํไรรวมปี 2555 สูงสุดไดแ้ก่กลุ่มทรัพยากร,กลุ่มธุรกิจการเงิน,กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

 หลักทรัพย์ในกุล่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์จึงนับเป็นหลักทรัพย์ท่ีมีความ

น่าสนใจสําหรับการลงทุน นอกจากจะมีมูลค่าตลาดอนัดบัตน้ๆแลว้ยงัเป็นธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยและเป็นแรง

ขบัเคล่ือนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต ปัจจัยทางเศรษฐกิจ มีการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลาทาํให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพยต์อ้งประสบกบัความผนัผวนตลอดเวลาและ

ยากต่อการควบคุม ทั้งผูป้ระกอบการ, นกัลงทุน ท่ีเก่ียวขอ้งจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัท่ี

มีผลต่อธุรกิจและผลกระทบใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน ตลอดเวลา   

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา3 จาํกดั (มหาชน)(CPN) เป็นบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการคา้ปลีกท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย และ

มีแนวโน้มการเติบโตระยะยาวท่ีปรับตวัดีข้ึนและความเส่ียงดา้นสภาพคล่องในการ

ซ้ือขายหุ้นท่ีลดลง และคณะกรรมการบริหารของ CPN ไดอ้นุมติัการแตกพาร์ท่ี

อตัราส่วน 1:1 และออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 130.4 ลา้นหุ้นหลงัการแตกพาร์ หาก

มองในทางเทคนิคแลว้การแตกพาร์จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นให้สูงข้ึนนาํมาซ่ึง

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีลดลงและ WACC ท่ีต ํ่าลงสําหรับการเพิ่มทุนผา่นวิธีการ

เสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องข้ึนไดอี้ก และยงัจะ

ช่วยให้ CPN สามารถขยายธุรกิจไดม้ากข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงจะส่งผลให้กาํไรของบริษทั

เติบโตอยา่งกา้วกระโดดในระยะยาว  

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ เพราะถือเป็นปัจจัยท่ีส่งผล

กระทบต่อการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละทาํให้เกิดการผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึง

จะเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจก่อนการลงทุน และ

การศึกษาในคร้ังน้ีทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2/
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(มหาชน) เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมี

ความสาํคญัต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ   

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย อตัราเงินเฟ้อ (IR),อตัราส่วน

ราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E), อตัราเงินปันผลตอบแทน (DVD), ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ (DJIA), และอตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)(EX) ท่ีมีผลต่อราคา

หุน้ของ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ (IR), อตัราส่วนราคาปิดต่อ

กาํไรต่อหุ้น (P/E), อตัราเงินปันผลตอบแทน (DVD), ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

(DJIA), และอตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX) อย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ี

ส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตของการวจัิย 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั  เซ็นทรัลพฒันา  (มหาชน)  โดยตวัแปร

ท่ีเลือกมาศึกษาไดแ้ก่  อตัราเงินเฟ้อ (IR),  อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุน้ (P/E),   

อตัราเงินปันผลตอบแทน (DVD) , ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  และอตัรา

แลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX)  ซ่ึงใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ช่วง

ระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่  มกราคม  2551 ถึง ธนัวาคม 2555  รวมระยะเวลา  

60 เดือน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  อตัราเงินเฟ้อ 

 

   

    อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้น 

 

   

 

  

  อตัราเงินปันผลตอบแทน 
 

ราคาหุน้   

  

 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) 

  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

 

   

    อตัราแลกเปล่ียน  

   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ                         

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และสําหรับนักลงทุนในการประกอบการ

ตดัสินใจลงทุน  และสาํหรับบริษทั เพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

จากแนวคิดท่ีเก่ียวชอ้งกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา 

จาํกดั (มหาชน) ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและ

มีประโยชน์ต่อการทาํการศึกษาคร้ังน้ี  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แนวคิดทฤษฎีไดแ้ก่  

 ทฤษฎีการลงทุน 

 ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 ขอ้มูลพื้นฐานท่ีสาํคญั (สาํหรับใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจซ้ือขาย

หลกัทรัพย)์ 
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 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน 

 ภาวะเงินเฟ้อ 

 ทฤษฎีอตัราแลกเปล่ียนและตลาดเงินตราต่างประเทศ 

ส่วนท่ี 2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของหุน้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา 

จาํกดั (มหาชน)  (CPN) 

 ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง) 

 ประวติัความเป็นมา บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ 

ส่วนท่ี 3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สุวิมล  สังขทบัทิมสังข และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) ศึกษาเร่ือง

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา

หุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นการศึกษาโดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา (Times 

Series) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มีระยะเวลาท่ีใชใ้น

การศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ซ่ึงเป็น

การวเิคราะห์เชิงปริมาณ โดยทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ย

วธีิการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)  การวิเคราะห์ขอ้มูล  

มี 2 ขั้นตอน คือ ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression) 

โดยมีการทดสอบความสัมพนัธ์ระตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อดูความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาว

ต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ กบัตวัแปรตาม 

คือ ดชันีราคาหุ้นตลาด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานการ

วิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์การ ถดถอยพหุคูณ(multiple regression 

analysis)  
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จากการศึกษาพบวา่  อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (Price/Earning Ratio) 

และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial Average Index) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange Rate) และอตัราเงินเฟ้อ (Inflation 

Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวัแปร สามารถอธิบายดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้91.90%  (R Square = .919)  ซ่ึงมีค่า  Sig = 0.000 และ 

F = 122.275 ส่วนตวัแปรอิสระอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก ◌่  ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(Gross Domestic Product) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ (Foreign 

Trading Volume) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ลกัขณา  สินโน (2550)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพย ์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใช้

เป็นแบบทุติภูมิ(Secondary Data)  ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) ใชข้อ้มูลราย

เดือนตั้งแต่ กรกฎาคม  2547 จนถึงเดือน ธันวาคม 2549 รวมเป็นขอ้มูลทั้งหมด 30 

Observations ซ่ึงการวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ โดยวิธีทางสถิติเพื่อแสดงความสัมพันธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน 

(multiple regression model) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-

OLS)    

 จากการศึกษาสรุปได้ว่าดัชนีวสัดุก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

 ปริมาณเงินตามความหมายแบบกว้าง  มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
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 ราคานํ้ ามันดีเซลขายปลีกภายในประเทศ  มีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 อตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผา่นมา มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความ

เช่ือมัน่ ร้อยละ 90 

ปฐมรักษ ์ ขนุทอง (2553) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ดชันีหลกัทรัพยเ์ซต 50 กบั

ตวัแปรทางเศรษฐกิจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของตัวแปรท่ีมิ

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีหลกัทรัพยเ์ซต 50 (SET 50 Index) ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภท

อนุกรมเวลา เป็นรายเดือนตั้ งแต่ มกราคม 2546 ถึงเดือน ธันวาคม 2552 รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 48 เดือน ซ่ึงการวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยวิธีทางสถิติเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอย

เชิงซ้อน และประมาณค่าโดยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS)  

เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นตวัแปรอิสระวา่มีผลต่อดชันีหลกัทรัพย์

เซต 50 โดยนาํตวัแปรอิสระทุกตวัท่ีคาดว่าน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามเขา้

สมการถดถอยในโปรแกรม EVIEWS จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัดชันี

หลกัทรัพยเ์ซต 50  มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แสดงว่าถา้

ดชันีการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มข้ึนดชันีหลักทรัพยเ์ซต 50 ก็เพิ่มข้ึนตาม เน่ืองจาก

เอกชนมีการลงทุนเพิ่มมากข้ึน   

ดัชนีผู ้บริโภค (CPI) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนี

หลกัทรัพยเ์ซต 50 มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 แสดงว่าถ้า

ดชันีผูบ้ริโภค (CPI) เพิ่มข้ึน ดชันีหลกัทรัพยเ์ซต 50 ก็จะลดลงเน่ืองจากดชันีผูบ้ริโภค

เป็นพื้นฐานของการคาํนวณอตัราเงินเฟ้อ ถา้หากราคาสินคา้และบริการในปีน้ีเพิ่มข้ึน

มากกว่าปีก่อน เรียกว่า เงินเฟ้อ แต่หากว่าราคาสินคา้และบริการลดลงจากปีก่อน 

เรียกว่าเงินฝืด ซ่ึงหากเกิดเงินเฟ้อจะส่งผลให้ราคาสินคา้และบริการ และวตัถุดิบใน
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การผลิตเพิ่มข้ึนเพิ่มข้ึน  ซ่ึงส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึน ส่งผลให้กาํไรลดลง เม่ือ

ผลประกอบการลดลงจึงไม่เป็นท่ีสนใจของนกัลงทุน   

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์Dow Jones มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัดชันี

หลกัทรัพยเ์ซต 50  มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 เน่ืองจากทั้ง 

2 ประเทศมีความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนและสหรัฐอเมริกายงั

เป็นตลาดส่งออกสินคา้ท่ีสาํคญัของไทย 

ดชันีราคานํ้ ามนัดิบสหรัฐอเมริกา (NYMAX) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

เดียวกบัดชันีหลกัทรัพยเ์ซต 50 มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

ซ่ึงแสดงว่าราคานํ้ ามนัมีบทบาทต่อเศรษฐกิจ เพราะมีความต้องการพลังงานเป็น

จาํนวนมาก 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยญ่ี์ปุ่น (NIX) มีความสัมพนัธ์ ไปในทิศทางเดียวกบัดชันี

หลกัทรัพยเ์ซต 50 มีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซ่ึงแสดงวา่ทั้ง 

2 ประเทศมีความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ  การคา้ และการลงทุน 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง (HSKJ) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบั

ดชันีหลกัทรัพยเ์ซต 50 มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แสดงวา่

ทั้ง 2 ประเทศมีความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ  การคา้ และการลงทุน 

ดัชนีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้าชั้ นดี (MLR) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัดชันีหลกัทรัพยเ์ซต 50 มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อย

ละ 99 แสดงว่าถา้อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกคา้ชั้นดีเพิ่มข้ึน ดชันีหลกัทรัพยเ์ซต50 ก็จะ

ลดลง เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนตน้ทุนการกูย้มืเพื่อการลงทุนของบริษทัต่างๆ ก็จะ

สูงข้ึนตาม ในขณะเดียวกนัก็จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคออมเงินมากข้ึนเพราะไดด้อกเบ้ียสูง   

วิโรจน์  เดชะผล (2552) ศึกษาเร่ืองตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงของดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีใช้เป็น

แบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา เป็นรายเดือนตั้งแต่ เดือน

มกราคม  2544 ถึงเดือนธนัวาคม  2551 รวมระยะเวลา 96  เดือน ซ่ึงการวิเคราะห์ใช้

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยวิธีทางสถิติเพื่อแสดง
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ความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน และประมาณค่าโดยวิธีกาํลงัสองน้อย

ท่ีสุด(Ordinary Least Squares-OLS)โดยนําตัวแปรทุกตัวท่ีคาดว่าน่าจะมี

ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามเข้าสมการถดถอยในโปรแกรม EVIEW  จากผล

การศึกษาพบวา่ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (BAT) มีความสัมพนัธ์ต่อ

การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนั

ขา้ม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่  ร้อยละ 99  เน่ืองจากช่วงท่ีศึกษาเป็นช่วงท่ีค่าเงินบาทแข็ง

ค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ือง หลงัจากวกิฤต ในปี พ.ศ. 2540 อตัราและเปล่ียนมีแนวโนม้แข็งค่า

สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองทาํให้นกัลงทุนจากต่างประเทศท่ีจะนาํเงินเขา้มาลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตอ้งใชเ้งินจาํนวนมากข้ึน 

 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของ

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 99 โดยทัว่ไปตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะใช้ดชันีอุตสาหกรรมดาว

โจนส์เป็นตัวช้ีนําในตลาดหุ้นไทยเพื่อนํามาอ้างอิงและเปรียบเทียบสภาพตลาด

โดยทัว่ไป สภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงันั้นหาดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มข้ึน

จะส่งผลใหด้ชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 

 ดชันีตลาดหลกัทรัพยญ่ี์ปุ่น (NIX) มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของ

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศญ่ีปุ่นจะเปิดทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยก่์อน

ประเทศไทยและเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งหน่ึงท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั้นเม่ือดชันีตลาดหลกัทรัพยข์องญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนหรือ

ลดลง จะเป็นตวัช้ีนาํการเขา้มาลงทุนของนกัลงทุนในประเทศไทยดว้ย 

 มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างประเทศ (F) มีความสัมพนัธ์ต่อการ

เปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 การซ้ือขายของนกัลงทุนต่างประเทศนอกจากเป็นการ

เพิ่มปริมาณซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ยงัส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนใน

ประเทศใหห้นัมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ยงัส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทน
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ในประเทศใหห้นัมาลงทุนเพิ่มข้ึน ซ่ึงหากนกัลงทุนต่างประเทศนาํเงินเขา้มาลงทุนใน

ประเทศเพิ่มข้ึน จะส่งผลใหมู้ลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยสู์งข้ึน 

 ดชันีราคาผูบ้ริโภค ณ ส้ินเดือน (CPI) และดัชนีราคานํ้ ามนัสหรัฐอเมริกา 

(NYMEX) ไม่มีนยัสําคญัในการอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงของ

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 พิมลภทัร  สุวรรณคาํ  (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ขอ้มูลท่ีใช้เป็น

แบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา (time series) เป็นรายเดือนตั้งแต่  

เดือนมกราคม 2548  ถึงเดือนธนัวาคม 2552 รวมระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงการวิเคราะห์

ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยสร้างแบบจาํลองทาง

เศรษฐมิติในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน(Multiple linear regression equation)แสดง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระในสมการและประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ

ของตวัแปรจากแบบจาํลองดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS)  

โดยใชโ้ปรแกรม EVIEW  Version 5.0  จากการศึกษาพบวา่ 

 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones industrial average index) ตลาดหุ้น

นิว ย อ ร์ ก  มี ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ต่ อ ก า ร เ ป ล่ี ย นแ ป ล ง ข อ ง ดัช นี ร า ค า ห ลัก ท รั พ ย์

อสังหาริมทรัพย ์และก่อสร้างในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซ่ึง

โดยทัว่ไปแลว้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะใช้ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์

เป็นตวัช้ีนาํในตลาดหุ้นไทยเป็นหลกั  เพื่อนาํมาอา้งอิงและเปรียบเทียบถึงสภาพของ

ตลาดโดยทัว่ไปและยงัเป็นตวัช้ีนาํสภาพวะการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงันั้นหากดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มข้ึนมีผลทาํให้ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 

 ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ต่อการ

เปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้างในทิศทาง

เดียวกัน ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 เน่ืองจากดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นเคร่ืองมือทางสถิติท่ีแสดงการเคล่ือนไหวของราคา

หลกัทรัพยโ์ดยรวมทั้งระบบ โดยทัว่ไปถา้ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงเพิ่มสูงข้ึน แสดงว่าราคาหลกัทรัพยใ์นใหญ่จะเพิ่ม

สูงข้ึน ในทางกลบักนัถา้ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ลดลง จะส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยส่์วนใหญ่ลดลงตามไปดว้ย  ซ่ึงนกัลงทุนจะใชด้ชันี

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นอีกปัจจยัหน่ึงในการวิเคราะห์

การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์แลว้จึงตดัสินใจ 

 ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 INDEX  มีความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ต่อ

การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยอ์สังหาริมทรัพย ์และก่อสร้างในทิศทาง

ตรงกนัขา้มซ่ึงอาจเกิดจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาบางช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และบาง

ช่วงอยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟ้ืนตวั  แต่เน่ืองจากหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างมีการฟ้ืนตวัช้ากว่าหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอ่ืนๆ ทาํให้ทิศทางการเคล่ือนไหวของ

ราคามีการเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบการซ้ือขายช่วงแคบๆ  ซ่ึงต่างจากหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อ่ืนท่ีมีการปรับตวัของราคาในทิศทางท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัท่ีผ่านมาหลกัทรัพยใ์น

กลุ่ม SET50 INDEX จะเนน้ไปทางกลุ่มพลงังาน ธนาคารและเงินทุนหลกัทรัพยเ์ป็น

ส่วนใหญ่ และดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 INDEX มีหุน้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างจาํนวนนอ้ย    

 มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยภ์าคเอกชนในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้างในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 กล่าวคือการลงทุนของ

นกัลงทุนดว้ยเงินจาํนวนมาก จะส่งผลต่อราคาหลกัให้มีมูลค่าสูง ดงันั้น มูลค่าการซ้ือ

ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจึงมีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้างอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ดัชนีราคานํ้ ามันโลก มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา

หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในทิศทางตรงกันขา้ม ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 กล่าวคือ  อตัราดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทนของการลงทุนประเภท

หน่ึง และนบัว่าเป็นค่าเสียโอกาส (opportunity cost) ของการลงทุนประเภทอ่ืนๆ  

ดงันั้นดอกเบ้ียจึงเป็น Required Rate of Return ประเภทหน่ึง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของ



230 

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

 

อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนมีผลทาํให้มูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินปันผลลดลง เป็นผลทาํให ้

ราคาหุน้ลดลง 

3. วธีิการดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ (IR),  

อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E),อตัราเงินปันผลตอบแทน (DVD) , ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  และอตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX)  

โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม  2555 

เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น

ของ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน)คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

ประมวลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ ดว้ยวธีิการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

 จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวัและตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

    Yi = a + bx + e i 

โดยท่ี  

 Y = ตวัแปรตาม 

 a =  ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

 x = ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วจิยัท่ีมีจาํนวนประมาณกรจาํวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํใหต้อ้งศึกษาจาก
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

    Yi = a + bx + e i 

 โดย a = ตวัประมาณค่าของ a,b ตวัประมาณค่าของ b และ e คือตวัประมาณ

ค่าของ e แต่เน่ืองจาก e= Y-Yi เม่ือ Y= ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้และ Y= ขอ้มูล

หรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y-Yi)2 จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุด

และผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b เท่านั้น 

 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหุน้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

CPN = a + b1IR + b2P/E + b3DVD + b4DJIA + b5EX 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

ตวัแปรตาม 

 CPN              หมายถึง  ราคาหุน้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)  

(ราคาปิด ณ วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

ตวัแปรอิสระ 

 IR                หมายถึง   อตัราเงินเฟ้อ  

 P/E              หมายถึง   อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุน้ 

 DVD           หมายถึง   อตัราเงินปันผลตอบแทน  

 DJIA           หมายถึง   ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  

 EX              หมายถึง   อตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) โดย

รวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2551  ถึงวนัท่ี  31 ธันวาคม 2555 เป็นจํานวน 60 เดือน โดยท่ีมาของข้อมูลมี

ดงัต่อไปน้ี  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพฒันา 

จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ 

โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละ

ตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอภิปรายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัราคาหุ้น 

ของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) และมีข้ึนตอนการพิจารณาการทํา 

Multiple Regression   

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอ

ในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผลการวิเคราะห์ท่ีนาํเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการ ทาํCorrelation matrix หลังจากนั้นทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ no cross terms และแบบ cross terms จากนั้น

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

หลังจากนั้ นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสอง นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดย

พิจารณาค่าต่างๆ เช่น คานยัสําคญัทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม สําเร็จรูป จากนั้น

ตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ผลลพัธ์

จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้นเป็นดงัน้ี 

CPN =  101.4829 - 0.108602IR + 0.004808P/E - 3.908307DVD + 4.87E-05DJIA -      

              2.232954EX5.267841 (-0.833224) (0.107016)  (-4.167486)**(0.081569)             

(-3.905187)** 
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            โดยมีค่า 

F-statistic                   =  328.9137 

Prob (F-statistic)        =  0.000000 

R-square                     = 0.974808 

Adjusted R-squared    = 0.971845 

N                                 = 58 

Durbin-Watson stat    =  1.907530 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ  หมายถึง     คา T-statistic  

**                หมายถึง     ระดบันยัสาํคญั 0.05  

จากขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณมาได สามารถสรุปไดวา ตวัแปรต่างๆท่ีอยู่

ในสมการสามารถอธิบายถึงราคาหุ้นบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ได

ร้อยละ 97.48  โดยท่ีตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญั 3 ตวัคือ อตัราเงินเฟ้อ (IR),  อตัราส่วน

ราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E),   ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  ส่วนตวัแปรท่ีมี

นยัสําคญัมีทั้งหมด 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราเงินปันผลตอบแทน (DVD), และอตัรา

แลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX)  ซ่ึงตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น 

ของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ อตัราเงินปัน

ผลตอบแทน (DVD), และอตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX)  ซ่ึงจาก

การศึกษาคร้ังน้ีไม่พบตวัแปรท่ีมีนยัสําคญัและมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั  

โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรแต่ละตวัดงัน้ี 

อตัราเงินปันผลตอบแทน (DVD)  มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ -3.908307 

สามารถอธิบายไดว้่า หากอตัราเงินปันผลตอบแทน  เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (ร้อย

ละ) จะทาํให้ราคาหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป -

3.908307 หน่วย (บาท) ในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั -

2.232954 สามารถอธิบายไดว้า่ หากอตัราอตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) 

(EX)  เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (บาท)  จะทาํใหร้าคาหุน้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั 
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(มหาชน) เปล่ียนแปลงไป -3.908307 หน่วย (บาท) ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น ของ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด 

(มหาชน)  ระหวา่งเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 โดยทาํการศึกษาปัจจยั

ทางเศรษฐกิจจาํนวน 5 ตวัแปร  ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ (IR), อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไร

ต่อหุ้น (P/E), อตัราเงินปันผลตอบแทน (DVD), ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  

และอตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) (EX) ดงัน้ี 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) (CPN) อยา่ง

มีนยัสาํคญัไดแ้ก่ 

1. อตัราเงินปันผลตอบแทน (DVD) มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั เซ็นทรัลพฒันา 

จาํกัด (มหาชน) ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคัญ  เพราะว่า ราคาหุ้นมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลาทาํให้   นกัลงทุนตอ้งการท่ีจะลงทุนในระยะสั้นเพื่อท่ีจะเก็ง

กาํไรมากกวา่ท่ีจะลงทุนในระยะยาวเพื่อหวงัผลตอบแทนอยา่งเดียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของวาริธร ร่วมรักษ ์ (2547) 

  2. อตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)(EX) มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั 

เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญั เพราะว่านัก

ลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ีค่าเงินสกุลทอ้งถ่ินท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะแข็งค่า

อย่างต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้มูลค่าทรัพยสิ์น เม่ือแลกกลับมาเป็นเงินของประเทศ

ตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน  

      ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุน้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)  (CPN) ไดแ้ก่ 

1. อัตราเงินเฟ้อ(IR)ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงปกติอตัรา เงินเฟ้อ จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั เซ็นทรัลพฒันา 

จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะว่า อตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน ราคาสินคา้

อุปโภคบริโภคท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากค่าเงินบาทลดลง ทาํให้เงินท่ีจะลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยล์ดลง จึงทาํใหร้าคาหลกัทรัพยล์ดลง  
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2. อัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท 

เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงปกติอัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น จะมี

ความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางเดียวกนั 

เพราะวา่ อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E) เป็นตวับอกวา่ จากกาํไร 1 บาทต่อ

หุ้น นกัลงทุนจะยอมจ่ายเงินซ้ือหุ้นตวัน้ีเป็นก่ีเท่าของกาํไรทั้งปี หุ้นท่ีมี P/E ratio สูง

หมายถึงวา่นกัลงทุนยอมจ่ายแพงกวา่เพื่อซ้ือหุ้นตวัน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัหุ้นอีกตวันึง

ท่ีมี P/E ตํ่ากวา่ ดงันั้น หุ้นท่ีมี P/E ratio สูงๆ คือหุ้นท่ีแพง และหุ้นท่ีมี P/E ratio ตํ่าๆ 

คือหุน้ท่ีถูก         

สาเหตุท่ีทาํให้อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้นไม่มีผลต่อราคาหุ้นของ 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษามีเหตุการณ์

หลายเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่  

 ในปี 2553 มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง บริเวณส่ีแยกราชประสงค์ ซ่ึง

ส่งผลให้ศูนย์การค้าหลายศูนย์ โดยเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ต้องปิดการ

ใหบ้ริการจากเหตุการณ์ดงักล่าวตั้งแต่เดือน เมษายน – กนัยายน จากท่ีมีการสลายการ

ชุมนุมบริเวณดงักล่าวและตอ้งปิดปรับปรุงศูนยก์ารคา้จากเหตุการณ์เพลิงไหม ้

ปี 2554  มีการปิดปรับปรุงศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลลาดพร้าว (ซ่ึงถือเป็นศูนยท่ี์

เป็นรายได้หลักของบริษทั)  เกิดเหตุการณ์นํ้ าท่วม ซ่ึงเหตุการณ์ในคร้ังน้ีก็ได้รับ

ผลกระทบในหลายๆ ศูนยเ์ช่นกนั  ประกอบกบัในช่วงเดือน ต.ค.- พ.ย. เกิดเหตุการณ์

นํ้ าท่วม ซ่ึงเหตุการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้หลายๆ ศูนย์ได้รับผลกระทบคือต้องปิด

ใหบ้ริการ 

3. ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั เซ็นทรัล

พฒันา จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงปกติดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ จะมีความสัมพนัธ์กับ 

ราคาหุ้นบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางเดียวกนั เพราะว่า ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)เป็นหน่ึงในดัชนีช้ีว ัดหลายๆตัวท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์ในหลายๆกลุ่ม เน่ืองจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยใชด้ชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นตวัช้ีนาํในตลาดหุ้นไทยเป็นหลกั เพื่อ

นาํมาอา้งอิงและเปรียบเทียบสภาพตลาดโดยทัว่ไป ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของดชันี
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อุตสาหกรรมดาวโจนส์จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีนกัลงทุนใชป้ระกอบการตดัสินใจ ซ่ึงดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์จะแสดงภาพสะท้อนให้เห็นถึงอตัราการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจ  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี   

 1. จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ) มีผลต่อราคาหุน้ของธุรกิจในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

(CPN) ดงันั้นรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ควรมี

การกาํหนดนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีชดัเจน และดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ คือ

ค่าเงินบาทไม่แข็งหรือไม่อ่อนจนเกินไป ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบันกั

ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. สําหรับนักลงทุนท่ีสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจกลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายไดสู้ง แต่ในขณะเดียวกนัก็

มีความเส่ียงสูงเช่นกนั ดงันั้นนกัลงทุนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนใน

หลกัทรัพย ์อย่างเพียงพอทั้งน้ีเพื่อท่ีจะนาํไปเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์แนวโน้ม 

และคาดการณ์ราคา ตลอดจนช่วยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุน และ

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัสมารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีไดใ้นคร้ังน้ีไปใชใ้นการพิจารณาวาง

แผนการลงทุนในหุน้ เพื่อเป็นการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน 

 3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควรมีการจัดศูนย์ให้บริการเพื่อให้

ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อรองรับ

การลงทุนของนกัลงทุนและควรมีมาตรกรส่งเสริมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ให้

มากยิ่งข้ึนทั้งในอินเตอร์เน็ต ส่ือโทรทศัน์ และส่ิงพิมพ์ต่างๆ เพื่อให้ นักลงทุนได้

รับทราบขอ้มูลข่าวสารอยา่งทัว่ถึงและทนัต่อเหตุการณ์  

 

 

 



237 

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

 

บรรณานุกรม 

ปฐมรัก ขนุทอง. (2553). ความสัมพนัธ์ดชันีหลกัทรัพยเ์ซต 50 กบัตวัแปรทาง

 เศรษฐกิจ. วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัทิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

พิมลภทัร สุวรรณคาํ. (2553). ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของ

 ราคาหุน้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง. วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตร

 มหาบณัทิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

ลกัขณา  สินโน. (2550). ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

 พฒันาอสังหาริมทรัพย.์ สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัทิต, มหาวทิยาลยั

 รามคาํแหง. 

วาธิธร  ร่วมรักษ.์ (2547) การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุน้

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,

 มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒน์. 

วโิรจน์ เดชะผล. (2552). ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของ

 ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตร 

 มหาบณั ทิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

สุวมิล สังขทบัทิมสังข. (2554) ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. วารสารการเงินการลงทุน การตลาด และ

 การบริหารธุรกิจ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 4 ตุลาคม – ธนัวาคม 2554. 

ทฤษฎีการลงทุน. คน้หาเม่ือ 9 มีนาคม 2556, จาก  http://salamanderr.wordpress.com. 

 ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย.์ คน้หาเม่ือ 9 มีนาคม 2556, 

 จากhttp://salamanderr.wordpress.com. 

ประวติับริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) คน้หาเม่ือ 16 มีนาคม 2556 , จาก 

 www.cpn.co.th. 

อตัราเงินเฟ้อ. สาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย.์  2556.  คน้หาเม่ือวนัท่ี  

 24  กุมภาพนัธ์  2556. จาก       

              http://www.price.moc.go.th/price/fileuploader/file_cyc/cfi062554.pdf. 

http://salamanderr.wordpress.com/
http://www.cpn.co.th/


238 

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

 

อตัราแลกเปล่ียน. ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2556.  คน้หาเม่ือวนัท่ี  24 กุมภาพนัธ์ 

 2556.   จาก http://www. Set.or.th/th/about/annual/annual_p1html. 

อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุน้. SETSMART.คน้หาเม่ือวนัท่ี  9 มีนาคม 2556.                           

จาก http://www.setsmart.com  

อตัราเงินปันผลตอบแทน. SETSMART.คน้หาเม่ือวนัท่ี  9 มีนาคม 2556.                           

จาก http://www.setsmart.com  

 


