
  

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 ตลาดหลักทรัพยเปนองคประกอบสําคัญสวนหนึ่งในตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจ กลไก
ในการทํางานของตลาดหลักทรัพยยังชวยจัดสรรทรัพยากรทางการเงินจากผูท่ีมีเงินทุนสวนเกินไป
ยังผูท่ีขาดแคลนเงินทุนนั้นไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด อีกท้ังยังสงเสริมใหเกิดผลตอบแทนแกผูที่
มีเงินทุนสวนเกินท่ีจะนําเงินมาลงทุนไดเปนจํานวนท่ีสูงดวย ซ่ึงถือวาเปนการเพ่ิมทางเลือกสําหรับ
การออมนอกเหนือไปจากบริการดานสินเช่ือซ่ึงไดรับจากธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินอ่ืน 
โดยผูประกอบการที่ตองการระดมทุนจะทําการออกตราสารทางการเงิน หรือหลักทรัพยประเภท
ตางๆ เพื่อจําหนายใหแกผูท่ีมีทุนสวนเกินหรือผูมีเงินออม  ซ่ึงธุรกรรมทางการเงินดังกลาวจะ
เกิดข้ึนในตลาดแรก (Primary Market) หรือตลาดสําหรับหลักทรัพยออกใหม ดังนั้นการลงทุนใน
ตลาดแรก จึงเปนการซ้ือหลักทรัพยจากองคกรหรือบริษัทโดยตรงไมผานท้ังสถาบันการเงิน บริษัท
หลักทรัพย หรือกองทุนรวมใด หลังจากนั้นผูลงทุนสามารถนําหลักทรัพยท่ีถือครองอยูไปทําการซ้ือ
ขายในตลาดรอง (Secondary Market) หรือท่ีเรียกกันวา ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย โดยสวนใหญ
มักจะทําการซ้ือขายผานคนกลางเชน สถาบันการเงิน ดังนั้นตลาดรอง จึงชวยใหเกิดการหมุนเวียน
เปลี่ยนมือผูถือหลักทรัพยกอใหเกิดสภาพคลอง ตลาดทุนจึงนับวาเปนแหลงกลางสําหรับการออม 
การลงทุน และการลงทุนระยะยาว รวมทั้งเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2553) การเขามาลงทุนถือหลักทรัพยในกิจการใดในตลาด
หลักทรัพยนั้นเกิดประโยชนหลายประการ ท้ังตอตนเองและระบบเศรษฐกิจโดยรวม ผูลงทุนมี
โอกาสเขาไปมีสวนรวมเปนเจาของกิจการท่ีมีศักยภาพ หรือธุรกิจท่ีมีแนวโนมการเติบโตท่ีดี 
นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพยยังเปนดัชนีท่ีแสดงสะทอนถึงความกาวหนาเจริญเติบโต สลับกับการ
ภาวะเศรษฐกิจของถดถอยในประเทศไดเปนอยางดี 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพยนับเปนการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีในปจจุบันกําลังไดรับความ
สนใจจากนักลงทุนเปนอยางมาก โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยน้ันนับต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบันมักไดรับอิทธิพลจากปจจัยหลายดาน ท้ังปจจัยภายในประเทศไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
อาทิ  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  สภาพคลองทางเศรษฐกิจ  ระดับอัตราดอกเบ้ีย
ภายในประเทศ อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เปนตน ปจจัยทางการเมือง อาทิ ปญหา
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เสถียรภาพของรัฐบาล มาตรการและนโยบายทางดานการเงินการคลัง รวมถึงปจจัยดานผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สวนปจจัยภายนอกประเทศ ไดแก ภาวะ
ตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ บทบาทของนักลงทุนตางชาติซ่ึงมีปริมาณเงินลงทุนเปนจํานวน
มาก โดยส่ิงเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอการกําหนดทิศทางการเติบโตของตลาดหลักทรัพยของประเทศ 

โดยท่ัวไปแลวราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาตามภาวะ
เศรษฐกิจ การลงทุนในตลาดหลักทรัพยจึงเปนการลงทุนท่ีมีความเส่ียง ผูลงทุนจึงตองวิเคราะห
ภาวะเศรษฐกิจขณะนั้น หรือคาดการณภาวะเศรษฐกิจในอนาคตซ่ึงมีความไมแนนอนนั้นวามี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยอยางไร เนื่องจากผูลงทุนยอมคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนอัน
ประกอบดวย ผลตอบแทนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย หรือกําไรสวนเกินทุน 
(Capital gain) และผลตอบแทนจากเงินปนผล (Dividend) ซ่ึงผลตอบแทนท่ีคาดหวังของผูลงทุน
อาจแตกตางไปจากผลตอบแทนท่ีไดรับจริง เนื่องจากปจจัยตางๆท่ีสงผลกระทบตอหลักทรัพย อัน
ไดแก ความเส่ียง โดยความเส่ียงมีท้ังท่ีเปนระบบ (Systematic Risk) ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแลวจะกระทบตอ
การลงทุนในหลักทรัพยท้ังหมดแลวแตประเภทธุรกิจ เปนความเส่ียงท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของ
กิจการ ความเส่ียงเหลานี้ ไดแก การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียงท่ีเกิดจากภาวะตลาด
หลักทรัพย เชน ภาวะเศรษฐกิจ การผันผวนของราคาน้ํามัน ภาวะทางการเมืองท้ังในและ
ตางประเทศ เปนตน สวนความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบ (Unsystematic Risk) เปนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
เนื่องจากการนําเดินงานของธุรกิจเองจะกระทบเฉพาะธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เชน ความผิดพลาดของ
ผูบริหาร หรือการนัดหยุดงานของกิจการ เปนตน ซ่ึงหากนักลงทุนไดทราบถึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีชัดเจนแลว จะมีสวนท่ีทําใหนักลงทุนจํานวนมากที่อยูภายนอกตลาด
ตัดสินใจเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพิ่มมากข้ึน อันจะสงผลทําใหเกิดการพัฒนาภาวะ
เศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย (รัชดา ตันประเสริฐ, 2549) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

  รูปที่ 1.1 ความสัมพันธระหวางดชันีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง ป พ.ศ. 2549-2553 

   
ที่มา : Reuters (2553) 
หมายเหตุ : เสนกราฟรูปแทงเทียน แทน ดชันีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)            

เสนกราฟเสนโคง แทน ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง (CONMAT Index) 
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                ตารางที่ 1.1 ตารางดัชนีราคาขายสงสินคาวัสดุกอสรางป พ.ศ.2543-2552  

หมวด 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

ดัชนีรวมวัสดกุอสราง 100 103.9 104.8 112.8 124.3 124.3 128.9 135.2 158.4 137.7 

ไมและผลิตภณัฑจากไม 100 104 105.8 110.1 117 121.1 127.6 132.9 143.9 161.5 

ซีเมนต 100 104.9  94.3 110.5 106  99.1 103.7 105.7 113.2 111.8 

ผลิตภัณฑคอนกรีต 100 105.6 106.3 106.9 108.2 110.8 115 116.5 121.7 115 

เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก 100 105.4 112.7 127.9 168.9 163.8 161.5 178.1 246.5 169.7 

กระเบื้องและวัสดุประกอบ 100 99.3  99.5  98.9   98.8 100.9 103.9 107.6 110.1 111.7 

วัสดุฉาบผิวอยางหยาบ 100 104.9 108.7 109.9 112.3 115.7 119.2 118.3 122.4 131 

เครื่องสุขภัณฑ 100   97.9  97.7  97.6 99.9 104.8 118.1 129.5 138.1 156 

อุปกรณไฟฟาและประปา 100 100.5  98.9   99.1 103.9 106.4 116.8 121.2 122.1 115.1 

วัสดุกอสรางอื่นๆ 100 102.3 105.2 112 114.1 120.8 131.4 133.2 142.9 144 

                ที่มา : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (ออนไลน)
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จากกราฟรูปท่ี 1.1 แสดงความสัมพันธระหวางดัชนีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับ
ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง ป พ.ศ. 2549-2553 พบวาจากกราฟของดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (SET Index) กับเสนกราฟดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง (CONMAT 
Index) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน โดยในเดือนกรกฎาคม ปพ.ศ.2550 ถึงเดือนมกราคม 
พ.ศ.2551 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีแนวโนมลดลง และในทํานองเดียวกันดัชนี
ราคาหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางมีแนวโนมลดลงเชนกัน ซ่ึงถือวามีความสําคัญในการระดมทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปนกลุมหลักทรัพยท่ีมีศักยภาพ และมีปจจัยพื้นฐานท่ีดีจึง
เปนท่ีสนใจของนักลงทุน 

จากตารางท่ี 1.1 แสดงอัตราการปรับเพิ่มข้ึนของดัชนีราคาขายสงวัสดุกอสรางระหวางป พ.ศ.
2543-2552 พบวาดัชนีมีการปรับตัวข้ึนอยางตอเนื่อง โดยท่ีดัชนีราคาท่ีมีการปรับตัวข้ึนมากกวารอย
ละ 50 ไดแกดัชนีราคาขายสงเหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็กมีอัตราการปรับตัวมากท่ีสุด รองลงมา
ไดแกดัชนีราคาของไมและผลิตภัณฑจากไม และดัชนีราคาเคร่ืองสุขภัณฑ โดยมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน
รอยละ 69.7, 61.5 และ 56.0 ตามลําดับ   ซ่ึงเปนผลจากการปรับตัวของดัชนีราคาหุนในกลุมวัสดุ
กอสราง 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแตละประเทศมีอะไรเปนตัวช้ีวัดบางนั้น คําตอบจะเก่ียวของ
กับธุรกิจทางดานอสังหาริมทรัพยและวัสดุกอสราง เนื่องจากมีมูลคาคอนขางสูง และยังเช่ือมโยงกับ
การผลิตสาขาอ่ืนๆ และเนื่องดวยธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจท่ีตองการเงินทุนระยะยาวใน
การลงทุนหรือดําเนินงาน และเปนธุรกิจท่ีตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก การกูยืมเงินจากสถาบัน
การเงิน จะมีภาระตนทุนทางดอกเบ้ียสูง ซ่ึงจะมีผลตอความสามารถในการแขงขัน และกําไรสุทธิ
ของกิจการ ดังนั้นธุรกิจนี้จึงนิยมท่ีจะระดมทุน โดยขายหลักทรัพยแกผูมีเงินออม และนําหลักทรัพย
เขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตามธุรกิจกอสรางยังตองอาศัยแหลงเงินทุนจากธนาคาร
พาณิชยและสถาบันการเงินตางๆ เพื่อเสริมสภาพคลองแกบริษัทควบคูไปดวย ฉะนั้น เม่ือประเทศ
ไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจจากปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด รัฐบาลไดดําเนินมาตรการทาง
การเงินและสินเช่ือ เพื่อรักษาอัตราดอกเบ้ียใหอยูในระดับสูง ประกอบกับการถูกปดกิจการของ
สถาบันการเงินอีกหลายแหง จึงสงผลใหเกิดเศรษฐกิจชะลอตัว และความสามารถในการทํากําไร
ของกิจการตางๆ ลดลงเชนกัน กอใหเกิดปญหาของหน้ีเสียโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคอสังหาริมทรัพย 
ซ่ึงจะสงผลกระทบเปนลูกโซถึงธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินท่ีเปนแหลงเงินกูท่ีสําคัญของ
กลุมธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย รวมท้ังสภาพคลองในระบบเศรษฐกิจนักลงทุนท้ังภายใน
และตางประเทศขาดความม่ันใจ จึงมีแรงเทขายหุนในตลาดหลักทรัพย โดยเฉพาะหุนในกลุม
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อสังหาริมทรัพย ซ่ึงกระทบกลับไปถึงดัชนีโดยรวมปรับตัวลดลงทําลายบรรยากาศในการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย  

อยางไรก็ตาม การลงทุนในชวงเวลาท่ีแตกตางกันตามเหตุการณภาวะเศรษฐกิจ นโยบาย 
การเมืองของประเทศ ภาวะขาดแคลนนํ้ามัน การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย หรือความผิดพลาด
ในการบริหารงาน ซ่ึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนยอมเปนผลจากความเส่ียงท่ีเปนระบบ และความเส่ียงท่ีไม
เปนระบบ ดังท่ีกลาวมาขางตนเม่ือนักลงทุนมีการพิจารณาความเส่ียงในการไดมาซ่ึงผลตอบแทน
จากการลงทุน โดยหากเหตุการณดังกลาวสงผลดีตอหลักทรัพยยอมทําใหนักลงทุนมีความม่ันใจใน
การลงทุนเพิ่มมากข้ึน การเคล่ือนไหวของตลาดหลักทรัพยท่ีอยูในลักษณะการเคล่ือนไหวในทางขา
ข้ึน ซ่ึงนักลงทุนจะทําการซ้ือหลักทรัพยเปนสวนใหญ ทําใหราคาหลักทรัพยสูงข้ึนนี้เรียกวา ตลาด
กระทิง (Primary Bull Market) ในทํานองกลับกัน หากเหตุการณดังกลาวสงผลในทางลบ นักลงทุน
เกิดความไมม่ันใจในผลตอบแทนท่ีจะไดรับ จากการลงทุนจึงหลีกเล่ียงการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยโดยการขายหลักทรัพยท่ีมีอยู เปนผลใหราคาหลักทรัพยตกตํ่าลง การเคล่ือนไหวเชนนี้
เรียกวา ตลาดหมี (Primary Bear Market) 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดการศึกษาคร้ังนี้มีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิเคราะหหลักทรัพยในกลุม
วัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดคําถามวา ปจจัยทางดานการปรับตัว
ของปริมาณการซ้ือขาย การปรับตัวของราคาน้ํามัน การปรับตัวของอัตราดอกเบ้ีย การปรับตัวของ
ราคาทองคํา และการปรับตัวของอัตราแลกเปล่ียนระหวางประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา มี
ผลกระทบอยางไรตอราคาของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึง
การศึกษานี้เปนการศึกษาในเชิงวิชาการท่ีขอมูลจะเปนประโยชนตอผูลงทุนท้ังภาครัฐ และเอกชน 
และผูสนใจท่ัวไปในตลาดหลักทรัพย เพื่อทําใหนักลงทุนสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยาง
เหมาะสม และทราบวาวาการลงทุนในหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางนั้นมีความเส่ียงดานการลงทุน 
โดยการนําผลการศึกษานี้ไปใชเปนแนวทางในการพิจารณาเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกลงทุน
ในในหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เพื่อเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการลงทุนในการประยุกตใชและศึกษาเพิ่มเติม อีกท้ังสงผลใหตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยสามารถพัฒนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ี
จะขยายตัวเพิ่มข้ึน  
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1 เพื่อศึกษาประมาณการปจจัยท่ีมีความสัมพันธตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม

วัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเคล่ือนไหวในระยะส้ัน และระยะยาวตออัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา  
       1.3.1 ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสัมพันธของดัชนีหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสราง 
ซ่ึงสามารถนําผลท่ีไดจากการวิจัยไปใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของ
นักลงทุนในหุนกลุมวัสดุกอสราง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและชวยลดความเส่ียงในการลงทุน 
และเปนแนวทางพื้นฐานใหแกการศึกษาตอผูท่ีสนใจในอนาคต 
       1.3.2 สําหรับภาครัฐและเอกชนสามารถนําขอมูลผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
นโยบายเพ่ิมเติม เพื่อนําไปสงเสริมใหความรูแกผูท่ีสนใจเขามาลงทุนในหลักทรัพยกลุมวัสดุ
กอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
       การศึกษาในสวนของแบบจําลองเออารดีแอลไดนําขอมูลราคาปดรายเดือนของหลักทรัพยกลุม
วัสดุกอสรางท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปริมาณการซ้ือขายรายเดือนของ
หลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง ราคาขายปลีกน้ํามันดีเซล อัตราแลกเปล่ียนระหวางบาทตอดอลลาร
สหรัฐ ราคาปดรายเดือนของทองคําแทง และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือนของธนาคาร
พาณิชยขนาดใหญ 4 ธนาคารโดยทําการศึกษาในชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2550 
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ขอมูลรายเดือนรวมท้ังส้ิน 48 เดือน ซ่ึงจะนํามาประมวลผลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชในการประมวลผลทางสถิติ 

สําหรับหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงระยะเวลาท่ี
ทําการศึกษามีท้ังหมด 19 หลักทรัพย ดังตารางท่ี 1.2 

 
 

 
 
 



8 
 

ตารางท่ี 1.2 หลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ชื่อหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง
ภาษาไทย 

ชื่อหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง
ภาษาอังกฤษ 

ชื่อยอ 

1. บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
จํากัด (มหาชน)  

CHONBURI CONCRETE PRODUCT 
PUBLIC COMPANY LIMITED 

CCP 

2. บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด 
(มหาชน)  

DYNASTY CERAMIC PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

DCC 

3. บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด 
(มหาชน)  

DCON PRODUCTS PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

DCON 

4. บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด 
(มหาชน)  

DIAMOND ROOFING TILES 
PUBLIC COMPANY LIMITED 

DRT 

5. บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนยีร่ิง จํากัด 
(มหาชน)  

GENERAL ENGINEERING PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

GEN 

6. บริษัทวิค แอนด ฮุคลันด จํากัด 
(มหาชน) 

WIIK & HOEGLUND PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

KWH 

7. บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ัน
โปรดัคส จํากัด (มหาชน)  

QUALITY CONSTRUCTION 
PRODUCTS PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

Q-CON 

8.บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 
จํากัด (มหาชน)  

ROYAL CERAMIC INDUSTRY 
PUBLIC COMPANY LIMITED 

RCI 

9. บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน)  

SIAM CEMENT GROUP PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

SCC 

10. บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด 
(มหาชน)  

SIAM CITY CEMENT PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

SCCC 

11. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จํากัด 
(มหาชน)  

SOUTHERN CONCRETE PILE 
PUBLIC COMPANY LIMITED 

SCP 
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ตารางท่ี 1.2 หลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตอ) 

ชื่อหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง
ภาษาไทย 

ชื่อหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง
ภาษาอังกฤษ 

ชื่อยอ 

12. บริษัท สิงห พาราเทค จํากัด 
(มหาชน)  

SINGHA PARATECH PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

SINGHA 

13. บริษัท ซุปเปอรบลอก จํากัด 
(มหาชน)  

SUPERBLOCK PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

SUPER 

14. บริษัท ทิปโกแอสฟลท จาํกัด 
(มหาชน)  

TIPCO ASPHALT PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

TASCO 

15. บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด 
(มหาชน)  

THAILAND CARPET 
MANUFACTURING PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

TCMC 

16. บริษัท ไทย-เยอรมันเซรามิค
อินดัสทร่ี จํากดั (มหาชน) 

THAI-GERMAN CERAMIC 
INDUSTRY PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

TGCI 

17. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากดั 
(มหาชน) 

TPI POLENE PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

TPIPL 

18. บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม 
จํากัด (มหาชน)  

THE UNION MOSAIC INDUSTRY 
PUBLIC COMPANY LIMITED 

UMI 

19. บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) 
VANACHAI GROUP PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

VNG 

ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2553)  
 

โดยการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยรวมท้ังหมด 19 หลักทรัพย และแบบจําลองท่ีใชในการอธิบายความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ไดแก แบบจําลองเออารดีแอล 
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1.5 นิยามศัพท 
 ดัชนีราคาหลักทรัพย (Stock Price Index) คือเคร่ืองมือทางสถิติท่ีแสดงการเคล่ือนไหวของ

ราคาหลักทรัพยโดยรวมในตลาด ถาดัชนีมีคาสูง หมายความวาหลักทรัพยสวนใหญในตลาด
หลักทรัพยสูงข้ึนเม่ือเทียบกับราคาหลักทรัพยในวันฐาน และวันท่ีผานมา ถาดัชนีมีคาลดลง
หมายความวาราคาหลักทรัพยสวนใหญในตลาดหลักทรัพยลดลงเม่ือเทียบกับราคาหลักทรัพยในวัน
ฐานและวันท่ีผานมา 

 
ดัชนีราคาหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) คืออัตราสวนระหวาง

มูลคาตลาด รวมวันท่ีคํานวณกับมูลคาตลาดรวม ณ วันฐาน ซ่ึงหมายถึงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2518 
ท่ีเปนวันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดใหทําการซ้ือขายหลักทรัพย และจะมีการปรับ
ฐานในกรณีท่ีมีหลักทรัพยใหมเขาตลาด หรือมีการเพิกถอนหลักทรัพยออกจากตลาด หรือมีการเพิ่ม
ทุน หรือลดทุน หรือเกิดการควบกิจการกับบริษัทท่ีอยูนอกตลาดหลักทรัพย 

 
หุนสามัญ (Common Stock) คือหลักทรัพยท่ีบริษัทออกจําหนายเพ่ือระดมเงินทุนมาดําเนิน

กิจการ ผูถือหุนสามัญมีสิทธิรวมเปนเจาของบริษัท มีสิทธิออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อ
เลือกต้ังกรรมการบริษัท รวมตัดสินใจในนโยบายการดําเนินงานของบริษัท และรวมตัดสินใจใน
ปญหาสําคัญของบริษัท ผูถือหุนสามัญจะไดรับผลตอบแทนในรูปเงินปนผล (Dividend) เม่ือราคา
หลักทรัพยเพิ่มสูงข้ึนตามศักยภาพของบริษัท และมีโอกาสไดรับสิทธิจองซ้ือหลักทรัพยออกใหม 
(Right) เม่ือบริษัทเพิ่มทุนขยายกิจการ หากบริษัทเลิกกิจการก็จะไดรับสวนแบงในสินทรัพยของ
บริษัทจากยอดสุทธิหลังจากชําระคืนเจาหนี้และพันธะตางๆ หมดแลว หุนสามัญมีอีกช่ือหนึ่งวา 
Ordinary Share 

 
หุนบริษัทชั้นดี (Blue Chip Stock) หุนของบริษัทท่ีมีการดําเนินงานท่ีม่ันคง สามารถรักษาระดับ

เงินปนผลอยางสมํ่าเสมอ และเปนบริษัทท่ีมีการวางแผนขยายกิจการ โดยคํานึงถึงผลกําไรระยะยาว
ยิ่งกวาการทํากําไรในระยะส้ัน ในตลาดหลักทรัพยท่ีสัดสวนของจํานวนนักลงทุนมากกวานักเก็ง
กําไร ราคาของหุนบริษัทช้ันดีมักจะมีราคาสูงเพราะอุปสงคมีมาก แตในตลาดหลักทรัพยท่ีนักลงทุน
มีสัดสวนนอยกวานักเก็งกําไรนั้น ราคาหุนช้ันดีกลับอยูในระดับต่ํา ไมเปนท่ีนิยมของนักเก็งกําไร
เพราะปนราคาไดยาก ไมสามารถใชกลเม็ดดานขาวลือหรือขาววงใน 
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มูลคาตามราคาตลาด (Market Capitalization) หมายถึงมูลคาโดยรวมของหุนสามัญของบริษัท
ใดๆ ท่ีคํานวณข้ึนโดยใชราคาตลาดของหลักทรัพยนั้นคูณกับจํานวนหุนสามัญจดทะเบียนท้ังหมด
ของบริษัทดังกลาว 

 
ราคาตลาด (Market Price) คือราคาของหลักทรัพยใดๆ ในหลักทรัพยท่ีเกิดจากการซ้ือขายคร้ัง

ลาสุด เปนราคาท่ีสะทอนถึงความตองการซ้ือ และความตองการขายของผูลงทุนโดยรวมใน
ขณะน้ัน 

 
ราคาปด (Closed Price)  คือ ราคาตลาดของหลักทรัพยใดๆ ในตลาดหลักทรัพยท่ีมีการซ้ือขาย

เปนรายการสุดทายของแตละวัน ในการคํานวณราคาปด ตลาดหลักทรัพยจะเปดใหซ้ือขายได
ตามปกติจนถึงเวลา 16.30 น. จากนนั้นระบบการซ้ือขายจะหาเวลาปดโดยการสุมเลือก(Random) 
เวลาในชวง 16.35 – 16.40 น. และเปดโอกาสใหบริษัทสมาชิกสามารถสงคําส่ังซ้ือขายเพ่ิมเติมได
อีกอยางนอย 5 นาที ต้ังแต 16.30 น. ถึงเวลาปดท่ีไดจากการสุมเลือก และจะยังไมจับคูการซ้ือขาย
จนกวาจะถึงเวลาปด จึงนําคําส่ังซ้ือขายท้ังหมดท่ีคางอยูในระบบจนกระท่ังถึงเวลาปด มาคํานวณหา
เวลาปดของแตละหลักทรัพย 

 
ผลตอบแทนจากหลักทรัพย (Security Return) ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Realized Return) 

เปนผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนหรือไดรับผลตอบแทนน้ัน และผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (Expected Return) 
เปนผลตอบแทนจากหลักทรัพยท่ีนักลงทุนคาดวาจะไดรับในอนาคต ซ่ึงอาจจะเปนหรือไมเปนไป
ตามท่ีคาดหวัง ดังนั้นผลตอบแทนที่คาดหวังเปนผลตอบแทนท่ีมีข้ึนกอนความจริงจะเกิดข้ึน 
ผลตอบแทนท่ีกลาวนี้อาจเปนดอกเบ้ีย (Interest) เงินปนผล (Dividend) และกําไรเนื่องมาจากการท่ี
ราคาหลักทรัพยเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน (Capital Gain) หรือลดลง (Capital Loss) ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ประเภทของหลักทรัพยท่ีถืออยู 

 
เงินปนผล (Dividend) หมายถึงสวนของกําไรสะสมท่ีบริษัทจายคืนใหแกผูถือหลักทรัพย

ประเภทหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ และหนวยลงทุนตามผลการดําเนินงานของบริษัท การจายเงินปน
ผลจะข้ึนอยูกับจะข้ึนอยูกับนโยบายของแตละบริษัท เชน ระดับของกําไรสะสมท่ีจะพิจารณา
ประกาศจาย อัตราการจาย จํานวนคร้ังท่ีจายในแตละป เปนตน นอกจากนี้บริษัทอาจจายปนผล
ใหแกผูถือหลักทรัพยในรูปหลักทรัพยของบริษัท หรือท่ีเรียกวา หุนปนผลก็เปนได 
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ราคา (Price) โดยปกติผูลงทุนมักเห็นราคาของหุนเปนส่ิงสําคัญ เนื่องจากมีการเคล่ือนไหวข้ึน
ลง จากแรงซ้ือ แรงขายอยูตลอดเวลา และเม่ือตลาดหลักทรัพยปดทําการ ผูลงทุนมักดูราคาปดของ
หุนท่ีตนเองสนใจวาเพิ่มข้ึน หรือลดลง หรือมีการเปล่ียนแปลงมากนอยเพียงใด และราคาก็หมายถึง
จํานวนเงินท่ีผูลงทุนพิจารณาวาเหมาะสมตอการซ้ือขาย หรือถือหุนนั้นๆ ไวหรือไมอยางไร แตใน
การวิเคราะหคุณภาพของหุนตางๆ นั้นราคาหุนจะตองนํามาวิเคราะหรวมกับผลการดําเนินงานอัน
ไดแก กําไรตอหุน การจายเงินปนผล หรือขอมูลอ่ืนๆ อีกหลายประการ ดังนั้นราคาจึงเปนเพียง
ตัวกําหนดเพื่อประกอบการตัดสินใจเบ้ืองตนเทานั้น 

 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึงโอกาสท่ีสูญเสียของบางอยาง หรือความเส่ียงในการถือหลักทรัพยท่ี

อาจทําใหไดผลตอบแทนท่ีเปนจริงนอยกวาผลตอบแทนท่ีคาดหวังไว ซ่ึงสาเหตุอาจมาจากการที่เงิน
ปนผล หรือดอกเบ้ียท่ีไดรับนอยกวาท่ีคาดคะเนไว นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากราคาของ
หลักทรัพยท่ีปรากฏตํ่ากวาราคาท่ีนักลงทุนคาดคะเนไว โดยสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงอาจเกิด
จากอิทธิพลท่ีมาจากภายนอกกิจการท่ีไมสามารถควบคุมไดเรียกวา ความเส่ียงท่ีเปนระบบ 
(Systematic Risk) และความเส่ียงท่ีเกิดจากอิทธิพลท่ีมาจากภายในของกิจการท่ีสามารถควบคุมได 
เรียกวา ความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ (Unsystematic Risk) 

 
ความเสี่ยงท่ีเปนระบบ (Systematic Risk) หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยท่ีบริษัทไม

สามารถควบคุมได ไดแก การเปล่ียนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะแวดลอมของ
สังคม ซ่ึงสงผลกระทบตอตลาดหลักทรัพย ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย มีสาเหตุ
มาจากความเส่ียงทางตลาด ความเส่ียงในอัตราดอกเบ้ีย หรือความเส่ียงในอํานาจซ้ือ เปนตน 

 
ความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ (Unsystematic Risk) หมายถึงความเส่ียงท่ีทําใหธุรกิจนั้นเกิดการ

เปล่ียนแปลงไปจากธุรกิจอ่ืน โดยจะกระทบกระเทือนตอราคาหลักทรัพยของบริษัทนั้นแตเพียงแหง
เดียว ไมสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยอ่ืนในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงปจจัยดังกลาวไดแก ความ
เปล่ียนแปลงดานรสนิยมของผูบริโภค ความผิดพลาดของผูบริหาร สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียง
ประเภทนี้อาจเกิดจากความเส่ียงในดานการบริหาร และความเส่ียงดานการเงิน 

 
 


