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บทที่ 4 
ขอมูลท่ัวไปของหลักทรพัย 

 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดใชขอมูลดัชนีหุนกลุมวัสดุกอสรางและตกแตงจํานวน 4 หลักทรัพย 
ไดแก บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (SCC) บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (SCCC) บริษัท ที
พีไอ โพลีน จํากัด (TPIPL) และบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (DCC) มาทําการศึกษา ซ่ึงแตละ
หลักทรัพยมีขอมูลท่ัวไป โดยสรุปดังนี้ 
 
4.1 บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCC 
 

ขอมูลพื้นฐานของบริษัทบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทผูผลิตปูนซีเมนต
รายแรกของประเทศ ท่ีกอต้ังข้ึนตาม พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 เม่ือป พ.ศ. 2456 เพื่อผลิตปูนซีเมนต วัสดุกอสรางท่ีสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ นับแตนั้นเปนตนมา บริษัทไดเจริญเติบโตขยายงานตามภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ
ของประเทศมาโดยตลอด โดยไดขยายธุรกิจสูอุตสาหกรรมท่ีมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ
อยางตอเนื่อง อาทิ เคมีภัณฑ กระดาษ  และผลิตภัณฑกอสราง รวมทั้งไดมีการขยายตัวจากการเปน
ผูนําทางการตลาดในประเทศของสินคาแตละประเภท ไปสูการเปนผูนําทางการตลาดในภูมิภาค
อาเซียน ดวยการขยายการสงออกสินคาหลายๆ ประเภทเขาไปในภูมิภาค 
 นอกจากการดําเนินธุรกิจอยางม่ันคงแลว เครือซิเมนตไทย (SCG) ยังตระหนักถึงภารกิจ
สําคัญในการสรางสรรคสังคมไทย โดยเฉพาะคนไทยใหมีคุณภาพ ดวยการสนับสนุนโครงการอัน
เปนประโยชนท้ังดานการศึกษา กีฬา ส่ิงแวดลอม ชุมชน สาธารณประโยชน และการปฏิบัติตาม
หลักบรรษัทภิบาลอยางเครงครัด นั่นก็คือการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได และ
เปนธรรม เหลานี้ลวนสอดคลองกับอุดมการณ SCG ท่ีสรุปรวมไดวา “คุณภาพและเปนธรรม” 

 บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ทําหนาท่ีเปน Holding Company ของบริษัทใน 
SCG บริหารงานโดยแบงเปนกลุมธุรกิจ แตละกลุมธุรกิจจะมีบริษัทท่ีทําหนาท่ีเปน Holding 
Company ของกลุม ท้ังนี้ เพื่อใหธุรกิจตางๆ ไดรับการกระจายอํานาจในการดําเนินการไปอยาง
เต็มท่ี มุงดําเนินธุรกิจหลักของแตละกลุมธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
คลองตัวในการบริหาร สามารถวัดและติดตามผลการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 
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สําหรับลักษณะการประกอบธุรกิจนั้น บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เปนกิจการ
ลงทุนในกลุมธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจเคมีภัณฑ ธุรกิจกระดาษ ธุรกิจซิเมนต ธุรกิจผลิตภัณฑ
กอสราง ธุรกิจจัดจําหนาย และธุรกิจรวมทุนภายใตบริษัทซิเมนตไทยโฮลดิ้ง และบริษัทซิเมนต
ไทยพร็อพเพอรต้ี 

 จากธุรกิจช้ันนําของประเทศ สูผูนําในอาเซียน ดังนั้นSCG จึงไดพัฒนาศักยภาพการแขงขัน
เพื่อมุงสูความเปนผูนําในภูมิภาคอาเซียน โดยเพิ่มการลงทุนในภูมิภาคอยางตอเนื่อง โครงการ
ลงทุนท่ีสําคัญ ไดแก ต้ังโรงงานกระดาษท่ีประเทศเวียดนาม มูลคา 5,200 ลานบาท ซ่ึงถือเปน
โครงการนํารองเพ่ือแสวงหาโอกาสการลงทุนอ่ืนๆ ในประเทศนี้ตอไป สําหรับโรงงานปูนซีเมนตท่ี
ประเทศกัมพูชา มูลคา 3,200 ลานบาท จะเร่ิมผลิตไดปลายป 2550 นอกจากนี้ ยังขยายการลงทุนใน
ประเทศไทยโดยรวมกับ Dow Chemical ต้ังโรงงานโอเลฟนสแหงท่ี 2 มูลคา 45,600 ลานบาท และ
เพิ่มการลงทุนในโครงการปลายนํ้าเพื่อผลิต HDPE และ PP มูลคา 17,100 ลานบาท โดยเนนผลิต
สินคาท่ีมีมูลคาเพิ่มสูง  

 SCG มุงม่ันเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดานการคิดสรางสรรค และลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนา โดยกําหนดนโยบายใหทุกธุรกิจพัฒนาสินคาและบริการเพื่อ
ตอบสนองความตองการที่ไมหยุดนิ่งของผูบริโภคและสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคต พัฒนา
กระบวนการทํางานและรูปแบบธุรกิจใหมๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังไดจัดต้ัง
ศูนยกลางทรัพยสินทางปญญาเพ่ือสนับสนุนงานดานนวัตกรรมภายใน SCG อีกดวย  
 โดยแนวโนมของการเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงป พ.ศ.2541-2551 แสดงดังรูปท่ี 
4.1 และไดแสดงราคาปดสูงสุด ราคาปดตํ่าสุด คาเฉล่ีย และอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย ดังตารางท่ี 4.1 
 
รูปท่ี 4.1  การเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด(มหาชน)                   

กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางปพ.ศ.2541-2551  

                 
  ที่มา :  Datastream  (2551: Online) 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงขอมูลสถิติท่ัวไปของหลักทรัพยบริษทั ปูนซีเมนตไทย จํากดั (SCC) 

 คาสถิต ิ  ราคาปด 
จํานวนขอมูล 2610 
ราคาปดสูงสุด 284.00 
ราคาปดตํ่าสุด 17.00 

คาเฉล่ีย 142.28 
อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย 1.00057 

ที่มา: จากการคํานวณ 

 

4.2  บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)  หรือ SCCC 
 
ขอมูลพื้นฐานของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทท่ีไดจดทะเบียน

จัดต้ังเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2512 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 
100 ลานบาท นําหุนเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2520 และ
จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2536  ในป 2542 มีการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเปน 3,000 ลานบาท เปนหุนสามัญในมูลคาหุนละ10 บาท เปนทุนชําระแลวจํานวน 
2,500 ลานบาท  และดวยโครงการซ้ือหุนคืนจํานวน 2  คร้ังในป  2546  และ 2549 บริษัทฯไดซ้ือหุน
คืนรวมจํานวน 20 ลานหุน  คิดเปนรอยละ 8 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด วัตถุประสงคของ
การซ้ือหุนคืนก็คือเปนการบริหารการเงินเนื่องจากบริษัทฯมีสภาพคลองสวนเกิน ปจจุบันบริษัทฯ มี
โรงงาน 3 โรงในจังหวัดสระบุรี ดวยสายการผลิตรวม 6 สายและมีกําลังการผลิตปูนเม็ด (clinker) 
รวม 12.3 ลานตันตอป 

สําหรับลักษณะการประกอบธุรกิจนั้น บริษัทฯประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตและ
จําหนายปูนซีเมนตผสมตราอินทรีแดงปูนซีเมนต  ปอรตแลนดตราอินทรีเพชร ปูนซีเมนตปอรต
แลนดท่ีใหแรงอัดสูงเร็วตรา อินทรีดําและและในป พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ไดออกผลิตภัณฑใหมตรา
อินทรีเพชร 

บริษัทฯ จัดจําหนายท้ังในลักษณะปูนซีเมนตผงและปูนซีเมนตเม็ดตามความตองการของ
ตลาดภายในประเทศและตางประเทศ สําหรับการขายภายในประเทศ บริษัทฯ ไดเพิ่มชองทางการ
จําหนายผานทางอินเตอรเน็ต โดยใชช่ือวา “webSALES” แกผูแทนจําหนายรวมท้ังไดขายโดยตรง
ใหกับผูใชและหนวยราชการ 
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โดยท่ีแนวโนมของการเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง 
จํากัด(มหาชน) กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงป พ.ศ.2541-2551 แสดงได
ดังรูปท่ี 4.2 และไดแสดงราคาปดสูงสุด ราคาปดตํ่าสุด คาเฉล่ีย และอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย ดัง    
ตารางท่ี 4.2 

 
รูปท่ี 4.2  การเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด(มหาชน) กับดัชนี

ราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางปพ.ศ.2541-2551 
   

                             
ที่มา :  Datastream  (2551: Online) 

 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงขอมูลสถิติท่ัวไปของหลักทรัพยบริษทั ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (SCCC) 

คาสถิต ิ ราคาปด 
จํานวนขอมูล 2610 
ราคาปดสูงสุด 382.00 
ราคาปดตํ่าสุด 20.64 

คาเฉล่ีย 192.02 
อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย 1.00043 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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4.3  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) หรือ TPIPL 
  

ขอมูลพื้นฐานของบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทท่ีไดรับการจดทะเบียน 
จัดต้ังเปนบริษัทจํากัด  ในนาม “บริษัท โพลีน จํากัด” เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2530 โดยกลุมตระกูล 
“เล่ียวไพรัตน” เปนผูกอต้ังและบริหารมาจนถึงปจจุบัน ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 100,000 บาท 
ประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดซ้ือเม็ดพลาสติก PE (Polyethylene) จากบริษัท อุตสาหกรรมป
โตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) “ ทีพีไอ ”  ตอมาไดเปล่ียนช่ือเปนบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด เม่ือ
วันท่ี 24 ตุลาคม 2532  และในเดือนมีนาคม 2533  บริษัทฯ ไดรับโอนกิจการผลิตเม็ดพลาสติก 
LDPE (Low Density Polyethylene) และสิทธิประโยชนตางๆ ตามบัตรสงเสริมการลงทุนจาก IRPC 
และไดขยายธุรกิจในการผลิตและจําหนายปูนเม็ดและปูนซีเมนต ตอมาในป 2534 บริษัทฯ ไดจัดต้ัง
บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จํากัด ซ่ึงบริษัทฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 เพื่อผลิตและจําหนาย
คอนกรีตผสมเสร็จ โดยเม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2533 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และตอมาเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2537 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน
จํากัด และบริษัทฯ ไดเร่ิมผลิตปูนสําเร็จรูปในป 2539 
 วิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 2540 สงผลใหความตองการผลิตภัณฑซีเมนตและคอนกรีต
ลดลงอยางมาก ประกอบกับผลของการประกาศลดคาเงินบาทเม่ือเดือนกรกฎาคม 2540 สงผลให
เกิดผลกระทบตอสถานการณทางการเงินของบริษัทฯเปนอยางมาก และเปนเหตุใหบริษัทฯ ตอง
ตัดสินใจเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการภายใตการกํากับดูแลของศาล 
  ปจจุบันบริษัทฯ อยูภายใตการบริหารงานโดยผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ โดยบริษัทฯ เปน
ผูบริหารแผนซ่ึงไดผานการเห็นชอบจากท่ีประชุมเจาหนี้และไดรับแตงต้ังจากศาลลมละลายกลาง 
บริษัทฯ ในฐานะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการตองดําเนินการภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาหลัก
ในการปรับโครงสรางหนี้  ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของแผนฟนฟูกิจการ โดยสัญญาหลักในการปรับ
โครงสรางหน้ีดังกลาวเปนการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทฯ และบริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จํากัด 
ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  
 สําหรับลักษณะการประกอบธุรกิจนั้น บริษัทฯ และบริษัทในเครือประกอบธุรกิจหลัก
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางและปโตรเคมี โดยมีขอบเขตการดําเนินธุรกิจแบงตามลักษณะ
อุตสาหกรรมและสายผลิตภัณฑ ดังนี้คือ ธุรกิจปูนซีเมนต ธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ธุรกิจเม็ด
พลาสติก LDPE/EVA บริษัท ไนเตรทไทย จํากัด บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกลาไทย จํากัด 
(มหาชน) บริษัท มอนโดไทย จํากัด และ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด 
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โดยท่ีแนวโนมของการเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด
(มหาชน) กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงป พ.ศ.2541-2551 แสดงไดดังรูปท่ี 
4.3 และไดแสดงราคาปดสูงสุด ราคาปดตํ่าสุด คาเฉล่ีย และอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย ดังตารางท่ี 4.3 
 
รูปท่ี 4.3  การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) กับดัชนีราคา

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางป พ.ศ.2541-2551    
 

                                
ที่มา :  Datastream  (2551: Online) 

 
 

ตารางท่ี 4.3 แสดงขอมูลสถิติท่ัวไปของหลักทรัพยบริษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (TPIPL) 

คาสถิต ิ ราคาปด 
จํานวนขอมูล 2610 
ราคาปดสูงสุด 54 
ราคาปดตํ่าสุด 1.9 

คาเฉล่ีย 17.32 
อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย 1.000711 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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4.4  บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) หรือ DCC 
 
 ขอมูลพื้นฐานของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) เดิมช่ือบริษัท โรแยลฟลอรไทล 
จํากัด ประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายกระเบื้องเซรามิค เร่ิมกอต้ังเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 
2532 และเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 
2535 และไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2537 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 
280 ลานบาท เรียกเก็บเต็มมูลคาหุนละ 10 บาท จํานวน 272 ลานบาท แลวเม่ือเดือนมกราคม 2538 
              ปลายป 2540 กลุมผูถือหุนและกรรมการของบริษัท ไทล ทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน) 
ซ่ึงเปนบริษัทผูผลิตกระเบ้ืองเซรามิคชนิดเดียวกันและมีโรงงานใกลเคียงกัน  ไดประมูลซ้ือหุน
สามัญของบริษัทฯ จํานวน 14.9 ลานหุน หรือ คิดเปนรอยละ 54.82 ของทุนท่ีชําระแลว จากผูถือหุน
รายใหญซ่ึงเปนบริษัทเงินทุนแหงหนึ่ง และ ไดปรับปรุงเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพและพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดี มีสีสันสวยงาม รวมทั้งปรับเปล่ียนนโยบายดานการตลาดโดยเนน
การกระจายสินคาสูผูบริโภคใหมากข้ึน  
              ปลายป 2543 บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน 408 ลานบาท  โดยแบงเปน 40.8 ลานหุน
มูลคาหุนละ 10 บาท เพื่อนําเงินทุนเพิ่มทุนไปลงทุนขยายกําลังการผลิตโดยการซ้ือหุนสามัญของ
บริษัท ไทล ทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน) จากผูถือหุนเดิมท้ังหมด ทําใหบริษัทฯมีโรงงานของ
บริษัทไทล ทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน) เพิ่มข้ึนอีก 1 แหง มีกําลังการผลิตเพิ่มจากปละ 5.4 ลาน
ตารางเมตรเพิ่มข้ึนเปนปละ 10 ลานตารางเมตร โดยปจจุบันบริษัท ฯ เปนผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท ไทล ทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 96.83 และไดแตกมูลคาหุนเหลือหุน
ละ 1 บาท จํานวน 408 ลานหุนถือหุนโดยคนไทยรอยละ 77.41 และโดยชาวตางประเทศรอยละ 
22.59  

สําหรับลักษณะการประกอบธุรกิจนั้น บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) รับซ้ือ
สินคาท้ังหมดท่ีผลิตจากบริษัท ไทล ทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน) มาจัดจําหนายผานบริษัทยอย 3 
บริษัท คือ บริษัท พิค แอนด เปย จํากัด บริษัท เมืองทองเซรามิค จํากัด และ บริษัท เวิลดไวด 
เซรามิค จํากัด  ทําใหประหยัดคาใชจายดานการตลาดและคาขนสง  นอกจากน้ันยังซ้ือสุขภัณฑ ค้ิว 
จมูกบันได และกาวยาแนว  มาจําหนายเพื่อสงเสริมใหสินคาของบริษัทพรอมใชงาน ทําใหยอดขาย
เพิ่มข้ึน 
              บริษัทและบริษัทยอยไดดําเนินการขยายกําลังการผลิตมาโดยตลอด จนถึงปจจุบันบริษัทฯ
มีกําลังการผลิตรวมของท้ังสองบริษัทเพิ่มข้ึนเปนปละ 40 ลานตารางเมตร สงผลใหยอดขายของ
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บริษัทเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  ปจจุบันบริษัทมีสวนแบงการตลาดของสินคากระเบื้องเซรามิคท่ีสูง
ท่ีสุดในประเทศ 

โดยท่ีแนวโนมของการเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด
(มหาชน) กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงป พ.ศ.2541-2551 แสดงไดดังรูปท่ี 
4.4 และไดแสดงราคาปดสูงสุด ราคาปดตํ่าสุด คาเฉล่ีย และอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย ดังตารางท่ี 4.4 
  
รูปท่ี 4.4  การเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) กับดัชนีราคา

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางปพ.ศ.2541-2551    
 

                                 
 ที่มา :  Datastream  (2551: Online) 
 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงขอมูลสถิติท่ัวไปของหลักทรัพยบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (DCC) 

คาสถิต ิ ราคาปด 
จํานวนขอมูล 2610 
ราคาปดสูงสุด 25.25 
ราคาปดตํ่าสุด 0.13 

คาเฉล่ีย 9.78 
อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย 1.002084 

ที่มา: จากการคํานวณ 
 


