ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์

นายวงศ์วริศ อาริยวัฒน์, สิรวิ รรณ โฉมจํารูญ
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการเงิน
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์: 081-6447974, Email: eddy038@msn.com
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 081-912-6481, Email: sirivan_cho@yahoo.com

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิง่ พิมพ์ซง่ึ มีกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 3 บริษทั ได้เเก่ บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน) บริษทั เวิรค์ พอยท์ เอ็นเทอร์
เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และ บริษทั บีอซี ี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)
ปจั จัยทีน่ ํ ามาศึกษา ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน อัตราเงินเฟ้อ อัตราการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์ ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนี
ราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดัชนีความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคเป็ นข้อมูลทุตยิ ภูมิ
รายเดื อ น โดยช่ ว งระยะเวลาที่ ทํ า การศึ ก ษา ตั ง้ แต่ เ ดื อ น ธัน วาคม พ.ศ. 2548 ถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายนพ.ศ.2553 รวมระยะเวลาทัง้ หมด 60 เดือน ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน
โดยวิธปี ระมาณค่ากําลังสองน้อยทีส่ ดุ
ผลการศึกษาพบว่าปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสือ่ และสิง่ พิมพ์ ได้แก่
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 3 เดือน อัตราการเปลีย่ นแปลงมูลค่าการโฆษณา และดัชนีราคาหุน้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ระดับนัยสําคัญร้อยละความเชื่อมัน95
่ โดยดัชนีราคาหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิง่ พิมพ์ในทิศทาง
เดียวกันเป็ นไปตามสมมติฐาน และอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 3 เดือนมีผลต่อราคาหลักทรัพย์
กลุ่มสื่อและสิง่ พิมพ์ในทิศทางเดียวกันเต่ไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน ส่วนอัตราการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าการโฆษณามีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิง่ พิมพ์ในทิศทางตรงกันข้ามกันเต่ไม่
เป็ นไปตามสมมติฐาน
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บทที่ 1
บทนํา
จากการศึกษาครัง้ นี้
ปจั จัยทางเศรษฐกิจซึง่ ได้แก่ อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 3 เดือน อัตราเงินเฟ้อ อัตรา
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาทางโทรทัศน์ อัตราการเปลีย่ นแปลงดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชน อัตราการเปลีย่ นแปลงดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภค มีปจั จัยอย่างน้อย 1 ปจั จัย โดยมีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์กลุ่มสือ่ และสิง่ พิมพ์
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
จากการที่ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 มีมูลค่ารวม 47,590
ล้านบาทหรือเพิม่ ขึ้น 13.2 % จากช่วงเดียวกับปี ก่อน และมีการคาดการณ์ ว่าจะยังคงเติบโต
ต่อเนื่องในครึง่ ปี หลัง ซึง่ ทัง้ นี้เป็ นเพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของธุรกิจใน
การใช้โฆษณากระตุน้ ความต้องการซือ้ สินค้าของอุปโภคบริโภค หลังจากอุตสาหกรรมโฆษณามี
การชะลอตัวในปี 2552 ส่งผลให้อตั ราค่าใช้จ่ายการใช้เวลาโฆษณาที่หนาแน่ นมากขึ้นทําให้
หลายสถานีโทรทัศน์มกี ารทยอยปรับอัตราคาใช้จ่ายการใช้เวลา อีกทัง้ ในระยะปี 2553 ไตรมาส
ที่ 3 เป็ นช่วงไฮซีซนของอุ
ั่
ตสาหกรรมโฆษณา การเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาเป็ นสัญญาณ
บวกต่อผลประกอบการของหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิง่ พิมพ์ดงั นัน้ จึงเป็ นทางเลือกให้นักลงทุน
ผูส้ นใจทํากําไรสามารถลงทุนในหุน้ กลุ่มสื่อและสิง่ พิมพ์ได้ในปจั จุบนั อุตสาหกรรมโฆษณามีสว่ น
ในการขยายธุรกิจและมีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจมากเนื่องจากสินค้าบริการและการ
สื่อสารต่างๆต้องอาศัยสื่อทางโทรทัศน์ วทิ ยุหนังสือพิมพ์เพื่อเข้าถึงประชาชนผู้บริโภคการบ่ง
บอกกําลังการซือ้ ของประชาชนก็ดจู ากดัชนีการบริโภคอัน เนื่องจากค่าใช้จา่ ยทีล่ งทุนทางสื่อและ
สิง่ พิมพ์นัน้ ดังตารางที่ 1 เเสดงการใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาของบริษัทผู้ผลิตและผูจ้ ดั จําหน่ าย
สินค้าชัน้ นํ าในประเทศรวมถึงหน่ วยงานรัฐบาลเปรียบเทียบระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552
และ พ.ศ. 2553
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ตารางที่ 1 การใช้จา่ ยเพือ่ การโฆษณาของบริษทั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายสินค้าชัน้ นําในประเทศ
บริษทั

มิ ถนุ ายน 2552 (ล้านบาท)

Unilever(Thai)Holdings
Procter & Gamble (Thailand)
Nestle (Thai) Ltd.
Beiersdorf (Thailand) Co.,Ltd.
L'oreal (Thailand) Ltd.
Coca-Cola (Thailand)
Tri Petch Isuzu Sales Co.,
Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.
Advance Info Service Pcl.
Office of The Prime Minister

มิ ถนุ ายน 2553(ล้านบาท) %เปลี่ยนแปลง

814.69
194.86
174.77
170.56
140.62
139.75
105.11
103.15
96.81
93.92

408.41
85.96
96.15
131.29
142.9
88.4
40.81
86.52
122.55
108.12

99%
127%
82%
30%
-2%
58%
158%
19%
-21%
-13%

ทีม่ า: THE NIELSEN COMPANY (THAILAND)
จากตารางที่ 1 พบว่ารายได้ส่วนใหญ่ ของบริษัท ที่อยู่ในกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ได้จากค่า
โฆษณาของผูป้ ระกอบการสินค้าอุปโภคบริโภคมากที่สุดเนื่องจากสินค้าสูงอุปโภคบริโภคต้อง
อาศัยการโฆษณาสินค้าเช่นบริษทั ผูจ้ ดั จําหน่ ายได้เเก่ Uniliver, P&G เป็ นต้นผูผ้ ลิตเช่น Nestle,
Coca-Cola, Toyota เป็ นต้น
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการโฆษณาแยกตามประเภทของสื่อระหว่างเดือนมิถุนายน
2552 ถึง มิถุนายน 2553
สื่อ
โทรทัศน์
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร
โรงภาพยนตร์
สื่อกลางแจ้ง
สื่อเคลื่อนที่
สื่อภายในร้าน
อินเตอรเน็ต
รวม

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา(ล้านบาท)
มิ ถนุ ายน 2552 (ล้านบาท)
4110
497
1156
431
416
330
145
66
19
7,169

มิ ถนุ ายน 2553(ล้านบาท)
5,322
500
1,218
390
486
310
182
88
26
8,522

ทีม่ า: THE NIELSEN COMPANY (THAILAND)

%เปลี่ยนแปลง
29.50%
0.60%
5.40%
-9.50%
16.80%
-6.10%
25.50%
33.30%
36.80%
18.90%
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎี ประสิ ท ธิ ภ าพตลาดทุ น (Efficient Market Theory) (อ้างถึงใน ทิพ ยรัฒ น์ นุ้ ยเมือง,
2551)
Bodie ,Kane, and Marcus กล่ า วว่ า การเคลื่อ นไหวเชิงสุ่ม และสมมุ ต ติฐ านของตลาด
ประสิทธิภาพราคาหลักทรัพย์เป็ นไปตามการก้าวสุม่ คือ ราคาหุน้ จะเปลีย่ นไปในทิศทางสุม่ ทีไ่ ม่
สามารถพยากรณ์ไปได้ล่วงหน้าการเปลีย่ นแปลงเชิงสุม่ ของราคาเป็ นผลมาจากการทีน่ กั ลงทุนผู้
มีความสามารถในการลงทุนแข่งขันกันเข้าไปซือ้ หรือขายหุน้ ทันทีท่ ม่ี ขี ่าว เพื่อให้ได้หุน้ นัน้ ก่อน
ผูอ้ ่นื จะทราบข้อมูล การเปลี่ยนแปลงเชิงสุ่มเป็ นคนละความหมายกับการเปลี่ยนแปลงของการ
เปลีย่ นแปลงของราคาอย่างไม่มเี หตุผล ราคาทีป่ รับตัวอย่างมีเหตุผล หมายถึงราคาทีเ่ ปลีย่ นไป
เมื่อมีข่าวใหม่เข้ามา ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงเชิงสุ่มจึงเป็ นปรากฎการณ์ ราคาตามปกติท่ตี ้อง
ปรับตัวสะท้อนข่าวใหม่อยูเ่ สมอ ตลาดทีส่ ามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร
นัน้ ถือว่าเป็ นตลาดทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ เพราะการทีส่ ามารถพยากรณ์ได้ว่าราคาจะเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างไรนัน้ ย่อม หมายถึง ราคาทีไ่ ม่ได้สะท้อนข้อมูลข่าวสารทีม่ ที งั ้ หมด ดังนัน้ สมมุตฐิ านของ
ตลาดประสิทธิภาพจึงถือได้ว่าราคาหลักทรัพย์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปนัน้ ได้สะท้อนข้อมูลข่าวไปทัง้
หมดแล้ว
รูปแบบของสมมติ ฐานตลาดประสิ ทธิ ภาพ (จิรตั น์ สังข์แก้ว, 2543)
สมมุติฐานประสิทธิภาพของตลาดนัน้ นักลงทุนไม่จําเป็ นต้องตัดสินใจตามเหตุ และผล
เสมอไป นักลงทุนอาจจะตัดสินใจทําสิง่ ทีเ่ กินหรือตํ่ากว่าความพอดี แต่โดยสุทธิแล้ว การกระทํา
จะเฉลีย่ ๆไป ปฏิกริยาของนักลงทุนโดยรวมจึงเป็ นแบบสุ่ม เพราะฉะนัน้ นักลงทุนจะไม่สามารถ
ทํากําไรเกินกว่าผูอ้ ่นื (กําไรเกินปกติ) ได้
ประสิท ธิภ าพแบ่ ง เป็ น 3 แบบคือ แบบอ่ อ น (Weak Form) แบบกลาง (Semi-Strong
Form) และแบบเข้ม (Strong Form) ความแตกต่างของสมมุติฐานทัง้ สามแบบนัน้ ก็ข้นึ อยู่กบั
แหล่งของข้อมูลทีส่ ง่ ผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์ในตลาด สมมุตฐิ านประสิทธิภาพของตลาด
แบบอ่อนนัน้ กล่าวว่าราคาในตลาดนัน้ เป็ นผลจากราคาหุน้ ในอดีต แบบกลางนัน้ กล่าวว่า ราคาใน
ตลาดนัน้ เป็ นผลมาจากข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ส่วนแบบเข้มนัน้ กล่าวว่าราคาตลาดนัน้
สะท้อนถึงข้อมูลทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ซ่งึ หมายรวมถึงข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณชนและข้อมูลภายใน
บริษทั
แบบอ่ อ น (Weak Form) คือ ตลาดที่มีป ระสิท ธิภ าพแบบอ่ อ น (weak-form efficiency)
ราคาหลักทรัพย์ในอนาคต ไม่สามารถพยากรณ์ได้ดว้ ยราคาในอดีต การทําไรเกินกว่าปกติ ไม่
สามารถทําได้ในระยะยาวโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนบนพืน้ ฐานของราคาในอดีตหรือประวัตศิ าสตร์
การวิเคราะห์ท างเทคนิ ค เพื่อ ให้เกิด กํ า ไรเกิน กว่ า ปกติ ไม่ ส ามารถจะทํ า ได้แ ต่ สํา หรับ การ
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วิเคราะห์เชิงพืน้ ฐานอาจจะยังคงทํากําไรได้ นอกจากนี้ ราคาหลักทรัพย์ยงั ไม่ขน้ึ อยูก่ บั ราคาก่อน
หน้าและไม่มรี ปู แบบของราคาหลักทรัพย์
แบบกลาง (Semi-Strong Form) คือ ตลาดที่มีป ระสิท ธิภ าพแบบกึ่ง เข้ม แข็ง (semistrong-form efficiency) ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงตามข้อมูลข่าวสารที่สาธารณะชนได้รบั
อย่างรวดเร็วและไม่มอี คติ ไม่มใี ครสามารถทํากําไรส่วนเกินได้จากข้อมูลข่าวสารทีส่ าธารณะชน
ได้รบั และรวมถึงการวิเคราะห์เชิงพืน้ ฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
แบบเข้ม (Strong Form) ตลาดที่มปี ระสิทธิภาพแบบเข้มแข็ง (Strong form efficiency)
ราคาหลักทรัพย์สะท้อนทุกข่าวสารทัง้ สาธารณะและภายใน ไม่มใี ครสามารถสร้างกําไรส่วนเกิน
ได้ในระยะยาว โดยใช้กฎหมายกีดกันข้อมูลภายในบริษทั เพื่อป้องกันและลงโทษคนวงในของ
บริษทั ใช้ขอ้ มูลข่าวสารภายในเพือ่ ทํากําไรเกินกว่าปกติ

วิธีการดําเนินศึกษาและผลการศึกษา
โดยกลุ่มตัวอย่างที่นํามาศึกษาจะเลือกจากหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทําธุรกิจโทรทัศน์ 3
บริษทั ในกลุ่มสือ่ และสิง่ พิมพ์ ดังนี้คอื
1. บริษทั บีอซี ี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อหลักทรัพย์ BEC
2. บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน)
ชื่อหลักทรัพย์ MCOT
3. บริษทั เวิรค์ พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ชื่อหลักทรัพย์ WORK
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิง่ พิมพ์ กับปจั จัยทาง
เศรษฐกิจทีส่ ําคัญทัง้ 6 ปจั จัย ทีเ่ ลือกมาเป็ นตัวแปรอิสระ โดยการหาค่าความสัมพันธ์นัน้ จะใช้
วิธกี ารสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) โดยมีแบบจําลอง ดังนี้
Y
= b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6
โดยที่
Y
หมายถึง
ราคาหลักทรัพย์
INT
หมายถึง
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 3 เดือน
INF
หมายถึง
อัตราเงินเฟ้อ
AD
หมายถึง
อัตราการเปลีย่ นแปลงมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์
CON
หมายถึง
ดัชนีการใช้จา่ ยเพือ่ การอุปโภคบริโภค
SET
หมายถึง
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CCI
หมายถึง
ดัชนีความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภค
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สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์ปจั จัยที่มผี ลต่ออัตราการเปลี่ยนเเปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและ
สิง่ พิมพ์พบว่าปจั จัยที่มผี ลต่อการเปลี่ยนเเปลงของราคาหลักทรัพย์ได้เเก่ ดัชนีราคาหุน้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อ
และสิง่ พิมพ์อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ตรงตามสมมุติฐานที่ได้กําหนดไว้ในและ
การศึกษาและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(INT) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย์
กลุ่มสื่อและสิง่ พิมพ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานอัตราการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์ (AD) มีความสัมพันธ์เดียวกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อ
และสิง่ พิมพ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมุตฐิ าน ส่วนปจั จัยอื่นได้แก่
ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (CON) และดัชนีความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภค
(CCI) และอัตราเงินเฟ้อ (INF) พบว่าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การเปลีย่ นเเปลงของราคาหลักทรัพย์
กลุ่มสือ่ และสิง่ พิมพ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สรุปค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวเเปรอิสระทีม่ ผี ลกระทบต่อราคากลุ่มหุน้ กลุ่มสือ่ และสิง่ พิมพ์
ในปี พ.ศ. 2548 – 2553
ตัวเเปรอิสระ

MCOT

หมายเหตุ

AD

INT

บมจ

SET

-

WORK

-0.473744*X 0.012537* */
0.261691*X 0.008977*/

BEC

*
**
/
X

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

0.006397*/
ตัวเเปรไม่มนี ยั สําคัญ
การมีระดับนัยสําคัญ 0.05
การมีระดับนัยสําคัญ 0.01
ความสัมพันธ์ตรงตามสมมุตฐิ าน
ทิศทางตรงกันข้ามกับสมมุตฐิ าน

1.สรุปผลการวิ เคราะห์หลักทรัพย์ MCOT
อัตราการเปลีย่ นเเปลงของดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีค่าสัมประสิทธิ ์
0.012537 ณ ระดับ นั ย สํ า คัญ 0.01 ในทิศ ทางเดีย วกัน และเป็ น ไปตามสมมุ ติ ฐ านที่ต ัง้ ไว้
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หมายความว่าเมือ่ ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปลีย่ นเเปลงร้อยละ 1 จะส่งผล
ให้ราคาหลักทรัพย์บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.12537
อัตราการเปลีย่ นแปลงมูลค่าการโฆษณาทางโทรทัศน์รายเดือนมีคา่ สัมประสิทธิ ์
- 0.473744 ณ ระดับ นั ย สํ า คัญ 0.05 แสดงว่ า มู ล ค่ า การโฆษณามีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ราคา
หลัก ทรัพ ย์บ ริษัท อสมท จํา กัด ในทิศ ทางตรงกัน ข้ามและไม่ เป็ น ไปตามสมมุ ติฐ านที่ต ัง้ ไว้
หมายความว่า มูลค่าการโฆษณาเปลีย่ นเเปลงร้อยละ 1 จะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์
บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน) ลดลงร้อยละ 47.37
2.สรุปผลการวิ เคราะห์หลักทรัพย์ WORK
อัตราการเปลีย่ นเเปลงของดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีค่าสัมประสิทธิ ์
0.008977 ณ ระดับ นั ย สํ า คัญ 0.05 ในทิ ศ ทางเดีย วกัน และเป็ น ไปตามสมมุ ติ ฐ านที่ ต ัง้ ไว้
หมายความว่าเมื่อดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปลีย่ นเเปลงร้อยละ 1 จะ
ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์บริษทั เวิรค์ พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
0.8977
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจําเดือน3 เดือนมีค่าสัมประสิทธิ ์ 0.261691 ณ ระดับนัยสําคัญ
0.05 แสดงว่าอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจําเดือน3 เดือนทีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์บริษัท เวิรค์ พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
จํากัด (มหาชน) ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ตงั ้ ไว้ หมายความว่า เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 3 เดือนเปลีย่ นเเปลงร้อยละ 1 จะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ บริษทั เวิรค์ พอยท์ เอ็นเทอร์
เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26.1691
3. สรุปผลการวิ เคราะห์หลักทรัพย์ BEC
อัต ราการเปลี่ ย นเเปลงของดัช นี ร าคาหุ้ น ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยมีค่ า
สัมประสิทธิ ์ 0.006397 ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในทิศทางเดียวกันและเป็ นไปตามสมมุติฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้หมายความว่าเมื่อดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปลีย่ นเเปลงร้อยละ
1 จะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์บริษทั บีอซี ี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.6397
ข้อเสนอเเนะสําหรับการศีกษาครัง้ นี้
1. แม้ว่าปจั จัยทางเศรษฐกิจตัวหลายตัว ในการศึกษาครัง้ นี้ไม่มผี ลกระทบต่ออัตราการ
เปลี่ ย นแปลงของราคาหลัก ทรัพ ย์ ก ลุ่ ม สื่อ และสิ่ง พิ ม พ์ แ ต่ ใ นงานวิจ ัย ที่ ผ่ า นมากลับ พบ
ความสัม พัน ธ์นั น่ หมายความว่ า ในการศึก ษาความสัม พัน ธ์ข องป จั จัย ที่มีผ ลต่ อ อัต ราการ
เปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิง่ พิมพ์ท่มี ชี ่วงเวลาแตกต่างกัน ปจั จัยที่ส่งผล
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กระทบจะแตกต่างกันไปด้วยและอาจมีสถานะการณ์อ่นื ๆทีส่ ง่ ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่ม
สือ่ และสิง่ พิมพ์ ดังนัน้ ในการศึกษาจึงควรต้องวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ในช่วงเวลาทีท่ าํ การ
เก็บข้อมูลด้วย
2. ในการศึก ษาครัง้ นี้ ได้ใช้งบประมาณโฆษณาโทรทัศ น์ ม าทําการทดสอบ เนื่ องจาก
ค่าใช้จ่ายโฆษณาทางโทรทัศน์มยี อดการใช้จ่ายมากทีส่ ุดมากทีส่ ุดและบริษทั ทีน่ ํามาวิเคราะห์นนั ้
จะเน้นทําธุรกิจโฆษณาทางโทรทัศน์ ดังนัน้ นักลงทุนควรใช้วจิ ารณญานในการวิเคราะห์บริษทั ที่
อยู่ในกลุ่ ม สื่อและสิ่งพิม พ์ป ระเภทอื่น ๆทัง้ นี้ ค วรพิจารณาถึงธุ รกิจโฆษณาหลัก ของบริษัท ที่
ต้องการลงทุน
ข้อเสนอเเนะสําหรับการศีกษาครัง้ ต่อไป
1.ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรทําการศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆที่ไม่ใช้ตวั แปรทางเศรษฐกิจ
เช่นตัวแปรอิสระ ที่สะท้อนกําไรและหนี้สนิ ในแต่ละบริษัท ได้แก่ อัตราส่วนกําไรต่อยอดขาย
และ อัต ราส่ ว นหนี้ ส ิน ต่ อ สิน ทรัพ ย์ เป็ น ต้ น เนื่ อ งจากราคาหลัก ทรัพ ย์ท่ีเปลี่ย นไปอาจจะมี
ความสัมพันธ์กบั ปจั จัยทีไ่ ม่ใช่ปจั จัยทางเศรษฐกิจด้วย
2. ในการศึกษาครัง้ ต่ อไปควรขยายช่วงเวลาให้ยาวนานขึ้นและเพิ่มความละเอียดของ
ข้อมูลให้มากขึน้ และสอดคล้องกันซึง่ อาจส่งผลให้ได้รบั ผลการศึกษาทีด่ ขี น้ึ
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