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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกจิการเกษตรในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

(Economic factors affecting the stock price of Agribusiness in stock exchange  

of Thailand) 

สุชญัญา สัจจะวงศรั์ศมี 1 ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันี

ราคาหุน้กลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ราคานํ้ ามนั(OIL)  

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ)  อตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์ (USD)  อตัราดอก 

เบ้ียเงินกู ้(MLR) และราคานํ้ามนัปาลม์ (PALM) โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม 2551 – 

ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน 

(Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : 

OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัและ อตัรา

แลกเปล่ียน บาท/ดอลลาร์ (USD)โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ , ราคาหลกัทรัพย,์ ธุรกิจการเกษตร 
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 

Agribusiness in Stock Exchange of Thailand is to study economic factors that 

determine stock price of Agribusiness in Stock Exchange of Thailand. 

The Economic factors used in this study are Oil Price (OIL) , Dow Jones 

Industrial Average Index (DJ) , Exchange Rate (USD) , Minimum Loan Rate 

(MLR) and PalmOilPrice (PALM). The monthly data are from 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 show thatDow Jones Industrial Average Index (DJ) has a 

positive relationship with the stock price of Agribusiness in Stock Exchange of 

Thailand at the significance level of 0.05 while Exchange rate has a negative 

relationship with the stock price of Agribusiness in stock exchange of Thailand at 

the significance level of 0.05. 

Key Words: Economic Factors, Stock Price, Agribusiness 

1. บทนํา 

 หุน้หรือshare คือหลกัทรัพยท่ี์แสดงความเป็นเจา้ของส่วนหน่ึงในบริษทัราคา

หุ้นจะเปล่ียนแปลงตามผลประกอบการของบริษทัและภาวะตลาดผลตอบแทนจาก

การลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งมีหลายรูปแบบดว้ยกนัเช่นกาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

เงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุ้นออกใหม่ เป็นตน้ โดยหลกัการแลว้ นักลงทุนจะ

ได้รับผลตอบแทน เพิ่มข้ึนตราบใดท่ีบริษัทมีผลประกอบการท่ีดีและหุ้นมีราคา

เพิ่มข้ึนนอกจากน้ีปัจจยัภายในและภายนอกจะมีผลต่อความผนัผวนของราคาหุ้นซ่ึง

ราคาหุน้เป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน ปัจจยัหลายอยา่งมีผลกระทบต่อราคาหุน้ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือศูนยก์ลางท่ีจดัให้มีข้ึนเพื่อทาํหน้าท่ี

ให้บริการเป็นศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจดัระบบและวิธีการซ้ือขายตลาด

หลกัทรัพยฯ์ตระหนกัถึงความสําคญัของการคุม้ครองผลประโยชน์ของผูล้งทุนเพราะ
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นอกจากจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูล้งทุนท่ีไดล้งทุนหรือตอ้งการท่ีจะลงทุน

แลว้ยงัเป็นการกระตุน้การขยายฐานของผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์อีกดว้ย  

จากการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น

มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งปรับตวัเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความเปล่ียนแปลง

เพราะถือเป็นโอกาสสําคญัของประเทศไทย โดยภาคเอกชนเองถือไดว้่ามีส่วนร่วม

สําคญัท่ีจะกาํหนดยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในคร้ังน้ีโดยหอการคา้ไทยได้

จดัทาํยุทธศาสตร์ 7 กลุ่มธุรกิจข้ึน 1 ใน 7 กลุ่มธุรกิจท่ีหอการคา้ไทยให้ความสําคญั 

คือกลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร  เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีทาํการเกษตรมา

ชา้นาน  และสินคา้เกษตรก็ถือเป็นสินคา้หลกัท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ  การลงทุน

ในธุรกิจเกษตรในประเทศไทยนั้นเร่ิมได้รับความนิยมมากข้ึนในปัจจุบนัทั้งบริษทั

ขนาดเล็กไปจนถึงบริษทัขนาดใหญ่ท่ีเขา้มาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ โดยใน

ปัจจุบนัมีบริษทักลุ่มธุรกิจเกษตรจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ทั้งส้ิน 15 บริษทั 

 จากสาเหตุท่ีกล่าวมาข้างต้นผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรน้ีเพราะการท่ีจะลงทุนส่ิงหน่ึงท่ีนกั

ลงทุนใหค้วามสาํคญัคือราคาหุน้  ถา้ราคาหุน้ดี  นกัลงทุนก็พร้อมท่ีจะเส่ียง  จากการท่ี

ราคาหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ในการลงทุนในหลกัทรัพย์

ใดก็ตาม นกัลงทุนควรศึกษาหุน้ตวันั้นใหดี้เสียก่อน  โดยอาจศึกษาจากงบการเงิน  ผล

ประกอบการของบริษทั  อตัรากาํไรต่อหุ้น  เงินปันผล  เป็นตน้  นอกจากขอ้มูลท่ีเป็น

ตวัเลขเหล่าน้ีแลว้  การทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหุ้นก็มีส่วน

ช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดกบัหุ้นตวันั้นได ้ 

และช่วยใหน้กัลงทุนสามารถรับมือกบัสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตไดอี้กดว้ย 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อ ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบไปด้วย ราคานํ้ ามันดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ อตัราแลกเปล่ียน บาท/ดอลลาร์ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และราคา

นํ้ ามนัปาล์มท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
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ขอบเขตการศึกษา 

 งานวิจยัน้ีเพื่อศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจ

การเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ 

มกราคม 2551 – ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน  โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิราย

เดือน  ซ่ึงตวัแปรต่างๆท่ีเลือกมาศึกษาความสัมพนัธ์ได้แก่ ราคานํ้ ามนั (OIL)  ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ)  อตัราแลกเปล่ียน บาท/ดอลลาร์ (USD)  อตัราดอกเบ้ีย

เงินกู ้(MLR) และราคานํ้ามนัปาลม์ (PALM) 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีจะมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตร

เป็นแนวทางสาํหรับนกัลงทุนประกอบการตดัสินใจลงทุนและสาํหรับบริษทัเพื่อทาํ

ใหผ้ลประกอบการดีข้ึน 

 

 

 

ราคานํ้ามนั(OIL) 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์(DJ) 

อตัราแลกเปล่ียน บาท/ดอลลาร์ (USD) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) 

ราคานํ้ามนัปาลม์ (PALM) 

ดชันีราคาหุน้กลุ่ม

ธุรกิจการเกษตร 

(AGRI) 
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2. การทบทวนวรรณกรรม 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฏีวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดย

แบ่งเป็น3ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการลงทุน, แนวคิด

เก่ียวกบัผลตอบแทนจากการลงทุน, แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียงจากการลงทุน, การ

วเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ , แนวคิดเก่ียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย,์ 

แนวคิดเก่ียวกบัราคานํ้ ามนั, แนวคิดเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน, แนวคิดเก่ียวกบัอตัรา

ดอกเบ้ีย , แนวคิดเก่ียวกบัผลกระทบต่อราคาสินคา้เกษตร, แนวคิดเก่ียวกบัตวัแปร

ทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ 

ส่วนท่ี 2 ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและภาวะอุตสาหกรรมกลุ่ม

ธุรกิจการเกษตร ไดแ้ก่ ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ภาวะเศรษฐกิจ

การเกษตรปี 2555 และแนวโนม้ปี 2556 

ส่วนท่ี 3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นิตยา บวัลอ้ม และ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ 

โดยเก็บขอ้มูลในรูปแบบขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือนตั้งแต่ ก.ค.50-มิ.ย.55 รวมระยะเวลา 

60 เดือน ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคือดชันีราคาหุ้นกลุ่มตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ราคานํ้ ามนัดิบ  และมูลค่าการซ้ือ

ขายหลกัทรัพย ์ ผลการศึกษาพบว่า  ส่วนดชันีการลงทุนภาคเอกชนมีผลในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม และตวัแปรอีก 4 ตวัท่ีเหลือมีผลในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ 

 ธนวฒัน์ คิมผล และ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง

ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยหมวดขนส่ง ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 3 ม.ค.49 -

31ม.ค.54 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ราคานํ้ามนัดิบ ดชันีแนสแด็ก อตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์  และราคา
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ทองคาํ  ผลการวิจยัพบว่าดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและดัชนีราคาแน

สแด็กมีความสําคญัไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  ส่วนราคาทองคาํ

แท่งและราคานํ้ ามนัดิบมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ  ส่วนอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 สุวิมล สังขทบัทิมสังข และ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) ไดศึ้กษา

งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  โดยเก็บขอ้มูลในรูปแบบขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือนตั้งแต่ ม.ค.50-ธ.ค.

53 รวมระยะเวลา 48 เดือน ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศปริมาณเงินลงทุนในหุน้จากชาวต่างประเทศอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค และอตัราเงินเฟ้อโดยผลการศึกษาพบวา่อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร

หุ้นและดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ี

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราและอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้าม

ส่วนตวัแปรอิสระอีก 3 ตวัแปรไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สุวพิชญ์ บรรลือฤทธ์ิ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ  อตัรา

ดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ราย

ใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบญัชี  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายย่อยชั้นดี  อตัราเงินเฟ้อ  

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

ผลการวิจยัพบว่า อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนส่วนอตัราเงินเฟ้อและอตัรา

ดอกเบ้ียเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบโดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

ตวัแปรท่ีเหลือเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 ชมพูนุท จิตนาวสาร และ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ได้ศึกษา

งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ

ในการศึกษาตั้งแต่เดือน ส.ค.50-ก.ค.55 รวมเป็น 60 เดือนตวัแปรอิสระตวัแปรท่ีใชใ้น
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การศึกษาไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ12 เดือนอตัรา

เงินเฟ้ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯดชันีราคาหลกัทรัพย์

ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมและดัชนีราคาผูบ้ริโภค โดยผลการศึกษา

พบวา่ดชันีการลงทุนภาคเอกชน อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์  และดัชนีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน  

ส่วนตวัแปรท่ีเหลือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ และ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ได้ศึกษา

งานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดอสังหาริมทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน

ตั้งแต่ ส.ค.50-ก.ค.55 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงเส้นโดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐานและเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษาได้แก่ดัชนีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดชันีราคาวสัดุก่อสร้างดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ

ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคดชันีราคาผูบ้ริโภคผลการวิจยัพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภคมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัดชันีหลกัทรัพยห์มวดอสังหาริมทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนตวัแปรท่ีเหลือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั

ดชันีหลกัทรัพยห์มวดอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สมมุติฐานในการวจัิย 

 ในการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีสมมุติฐานดงัน้ี  ราคานํ้ ามนั อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และ

อตัราแลกเปล่ียนในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจเกษตรในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยส่วนดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์และราคานํ้ ามนัปาล์มมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุน้กลุ่มธุรกิจเกษตรในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
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3. วธีิการดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี  ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาศึกษาดชันีไดแ้ก่ ราคานํ้ ามนั 

(OIL)  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ)  อตัราแลกเปล่ียน บาท/ดอลลาร์ (USD)  

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) และราคานํ้ ามนัปาล์ม (PALM) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็น

ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้น

กลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  ซ่ึงเป็นการ

วเิคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยวธีิการสร้างสมการเชิงถดถอย  โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

 จากการวิเคราะห์หารถดถอยอยา่งง่าย  ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั  และ

ตวัแปรอิสระ 1 ตวั  มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ีYi = a+bx+ei 

โดยท่ี  Y= ตวัแปรตาม   a = ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก  ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ค่าสถิติจึงอยูใ่นรูปYi = a+bx+ei 

 โดย a = ตวัประมาณค่าของ a; b คือตวัประมาณค่าของ b; และ e คือตวั

ประมาณค่าของ e; แต่เน่ืองจาก e = Y-Yiเม่ือY = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้และ 

Yi= ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y-Yi)2 จะตอ้งมี

ค่านอ้ยท่ีสุด  และผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า aและb เท่านั้น 
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 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทัในกลุ่มธุรกิจการเกษตรไดด้งัน้ี 

AGRI = a+b1OIL+b2DJ+b3USD+b4MLR+b5PALM 

ตวัแปรตาม 

 AGRI หมายถึง  ราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจการเกษตร 

ตวัแปรอิสระ 

 OIL หมายถึง  ราคานํ้ามนัในประเทศไทย 

 DJ หมายถึง  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

 USD หมายถึง  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

 MLR หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

 PALM หมายถึง  ราคานํ้ามนัปาลม์ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใช้เป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัเศรษฐกิจในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัในกลุ่มธุรกิจ

การเกษตร อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดย

นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั  

แล้วจึงนาํผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต้นกบัดชันีราคา

หลักทรัพย์บริษทัในกลุ่มธุรกิจเกษตรและมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple 

Regression 
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การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้นบริษทักลุ่มธุรกิจ

การเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในคร้ังน้ี  จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษา

และการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และ

การบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการทาํ Correlation Matrix หลังจากนั้ นทดสอบปัญหา 

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

ความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่า

นยัสําคญัทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  จากนั้นตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

AGRI = 366.43369 + 0.274774OIL + 0.00918DJ - 9.844515USD + 4.943968MLR 

 –1.363712PALM 

 (1.980949)   (0.234571)  (2.470943)** (-2.03453)**     (0.306358)          

 (-0.69910) 

โดยมีค่า F-statistic = 295.7513   N = 58 

 Prob (F-statistic) = 0.0000  Durbin-Watson stat = 1.905693 

 R-square = 0.976418   Adjusted R-squared = 0.973116 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ หมายถึง   ค่า T-statistic 

  **   หมายถึง   ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.00918 สามารถ

อธิบายไดว้า่  หากดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะ
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ทาํใหด้ชันีราคาหุน้กลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI) 

เปล่ียนแปลงไป 0.00918 ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 อตัราแลกเปล่ียน บาท/ดอลลาร์ (USD) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 9.844515 

สามารถอธิบายไดว้า่  หากอตัราแลกเปล่ียน บาท/ดอลลาร์ (USD) เปล่ียนแปลงไป 1 

หน่วย (บาท/ดอลลาร์) จะทําให้ ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI) เปล่ียนแปลงไป 9.844515 ทิศทางตรงกนัขา้ม 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา  

สรุปผลการศึกษาพบวา่มีตวัแปรอิสระ 2 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปลอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ถึงร้อยละ 

97.3116 อีกร้อยละ 2.6884 เกิดจากปัจจยัอ่ืน และค่าDurbin-Watson stat = 1.905693

ไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

อภิปรายผล 

1.ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (AGRI) อยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ 

 1.1 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ)  มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้น

กลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI) ในทิศทางเดียวกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญั เพราะวา่ ดชันีดาวโจนส์สามารถเป็นตวัแทนตลาดหุ้นไดอ้ยา่งนอ้ยก็ 

80-90%ข้ึนไป  ดงันั้นการข้ึนลงของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์อาจจะมีผลกระทบ

ทางจิตวทิยาหรือดา้นใดดา้นหน่ึงต่อตลาดหุ้นในประเทศอ่ืนๆ หากดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์เพิ่งข้ึน  จึงส่งผลให้ผูล้งทุนมีความตอ้งการลงทุนเพิ่มข้ึน  ดชันีราคาหุ้น

บริษทักลุ่มธุรกิจเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุวมิล สังขทบัทิมสังข 



67 
 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

 1.2 อตัราแลกเปล่ียน บาท/ดอลลาร์ (USD)  มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันี

ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI) ในทิศ

ทางตรงขา้ม อยา่งมีนยัสาํคญั เพราะวา่ หากอตัราแลกเปล่ียนตํ่า  กล่าวคือค่าเงินบาทมี

ความแขง็ตวั  อตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์มีค่านอ้ย เงินบาทของเรามีค่ามากข้ึนเม่ือ

เปรียบเทียบกับเงินสกุลท่ีกาํลังเปรียบเทียบ การลงทุนในด้านต่างๆโดยเฉพาะท่ี

เก่ียวกบัต่างประเทศจะเพิ่งสูงข้ึน  จะส่งกระทบใหน้กัลงทุนมีความตอ้งการลงทุนมาก

ข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุวมิล สังขทบัทิมสังขและ สุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ  

และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชมพนุูท จิตนาวสาร 

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI) อยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ 

 2.1 ราคานํ้ ามนั (OIL) ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจ

การเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI)  ซ่ึงโดยปกติราคานํ้ ามนัดิบ

จะมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม เพราะว่า ราคานํ้ ามนัท่ีสูงข้ึนจะส่งผลให้ภาค

ครัวเรือนมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน  ทาํให้การลงทุนในดา้นต่างๆลดลงดว้ย แต่จากการศึกษา

คร้ังน้ีจะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาราคานํ้ ามนัดิบนั้นจะไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้น

กลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคัญ  

เน่ืองมาจากสินคา้เกษตรเป็นสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการอุปโภคบริโภคเป็นสินคา้ท่ีจาํเป็น

ต่อการดาํรงชีวติ  ไม่วา่ราคานํ้ ามนัจะแพงข้ึนหรือลดลง  ประชาชนก็ยอ่มตอ้งบริโภค

อาหาร  ดงันั้นถึงแมร้าคานํ้ามนัจะสูงข้ึนหรือลดลงเท่าไร  การซ้ือสินคา้เกษตรก็ยงัคง

มีอยูเ่ดิมไม่เปล่ียนแปลง ทั้งราคานํ้ามนัก็ไม่มีผลต่อการเพาะปลูก  แต่จะมีผลทางออ้ม

ในเร่ืองการขนส่งสินคา้มากกว่า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธนวฒัน์ คิมผล  

และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิตยา บวัลอ้ม 

 2.2 อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR)ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

ธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI)  ซ่ึงโดยปกติแลว้อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู้จะมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะวา่ เม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับตวั
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สูงข้ึน  ตน้ทุนการกูย้ืมเพื่อการลงทุนของบริษทัต่างๆก็จะสูงข้ึนตาม  ขณะเดียวกนั

ผูบ้ริโภคก็จะออมเงินกนัมากข้ึนเพราะไดด้อกเบ้ียสูงข้ึน  ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงแต่

จากการศึกษาคร้ังน้ีจะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาอตัราดอกเบ้ียเงินกูน้ั้นจะไม่มี

ผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมี

นยัสาํคญั  ซ่ึงจากการตรวจสอบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นพบวา่บริษทัใน

กลุ่มธุรกิจเกษตรน้ีส่วนมากมีอตัราส่วนนอ้ยกวา่ 1 เท่า  แสดงว่าสัดส่วนของเงินทุน

ในบริษทัเกิดจากเจา้ของมากกว่าเจา้หน้ี ซ่ึงอาจมีการกู้ยืมเพื่อการลงทุนตํ่า  ดงันั้น

อตัราดอกเบ้ียเงินกูผ้ลท่ีไดจึ้งเป็นเช่นเดียวกบัราคานํ้ ามนัคือไม่มีนยัสําคญั  ซ่ึงจะต่าง

จากหุ้นในกลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคารท่ีมีความเก่ียวข้องในเร่ืองของอตัรา

ดอกเบ้ียโดยตรงซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ 

 2.3 ราคานํ้ามนัปาลม์ (PALM)  ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

ธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI)  โดยปกติราคานํ้ ามนั

ปาล์มจะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน เพราะว่าหากภาวะเศรษฐกิจขยายตัว ความ

ตอ้งการสินคา้เกษตรจะมีเพิ่มมากข้ึน  บริษทัสามารถทาํกาํไรเพิ่มข้ึน  ความตอ้งการ

ลงทุนเพิ่มสูงข้ึนแต่จากการศึกษาคร้ังน้ีจะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาราคานํ้ ามนั

ปาล์มไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยอย่างมีนัยสําคญั  อนัเน่ืองมาจากบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเกษตรทั้งส้ิน 15 

บริษทันั้น  เป็นบริษทัท่ีทาํธุรกิจเก่ียวขอ้งกบันํ้ ามนัปาล์มจาํนวน 3 บริษทั  จะเห็นว่า

สัดส่วนของธุรกิจนํ้ ามันปาล์มคิดเป็นร้อยละ20ของธุรกิจในหมวดกลุ่มธุรกิจ

การเกษตร และหากมองจากขนาดของทุนจดทะเบียน จะพบวา่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

นํ้ ามนัปาล์มมีขนาดทุนจดทะเบียนอยู่ลาํดบัท่ี 3,7,8  เท่านั้น  จึงเป็นไปได้ว่าราคา

นํ้ามนัปาลม์ท่ีเปล่ียนแปลงอาจไม่ส่งผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั วราภรณ์ จามรสวสัด์ิและชมพูนุท 

จิตนาวสาร 

 



69 
 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ในการปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผูว้ิจยัไดศึ้กษาเฉพาะตวัแปรอิสระ5ตวัไดแ้ก่ ราคา

นํ้ ามนั ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์ อตัราดอกเบ้ีย

เงินกู้และราคานํ้ ามนัปาล์ม ดงันั้นผูท่ี้ศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะศึกษาตวัแปรอิสระ

อ่ืนๆทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  เช่น  อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ราคาทองคาํ 

หรือราคาสินคา้เกษตรตวัอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 2. ควรมีการศึกษาในส่วนของตน้ทุนในการลงทุนในดชันีราคาหุน้กลุ่มธุรกิจ

การเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพื่อจะนาํมาเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะช่วย

ในการตดัสินใจในการลงทุนของนกัลงทุนต่อไป 

 3.สาํหรับผูท่ี้ศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของนกัลงทุนต่างชาติเพื่อท่ีจะ

ไดน้าํมาเป็นส่วนประกอบในการดาํเนินกลยทุธ์ทางการลงทุนภายในประเทศไทยได ้

4. ควรจะมีการศึกษาปัจจยัภายในของบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเกษตรเพิ่มเติม  

เช่น  ROE , ROA , ROI เพื่อนาํมาใชป้ระกอบการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหุน้กลุ่มธุรกิจเกษตร 
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