
177 

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

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้น บริษัทมาลสีามพราน จํากดั (มหาชน) 

Factors affecting the stock price of Malee sampran public company limited 

(MALEE) 

ชฏัชมนต ์ขนุปริง1 ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร2 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หุน้บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั(มหาชน) (MALEE) 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ ดัชนีราคา

ผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันี

ค่าเงินบาท (NEER) และอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) 

โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็น

รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 

60 เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Linear Regressions) ดว้ย

วธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้นบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) (MALEE)ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค

ทัว่ไป (CPI) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) และอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนอตัราเงินเฟ้อ (INF) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต  

คําสําคัญ: ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ราคาหุน้, บริษทัมาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) 
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Abstract 

 The objective the study of factors affecting the stock price of Malee 

sampran public Company Limited.(MALEE) is to study factor that determine stock 

price of Malee sampran public Company Limited.(MALEE) 

 The factors used in this study are Consumer Price Index (CPI), Dow Jones 

Industrials Average (DJIA), Inflation rate (INF), Neer ,and Exchange Rate (USD). 

The monthly data of January 2008 to December 2012; 60 months in total. Multiple 

Linear Regressions with Ordinary LeastSquares (OLS) is used to analyze the data. 

 The results shows that, Consumer Price Index (CPI), Dow Jones Industrials 

Average (DJIA), Neer, and Exchange Rate (USD) statistically are positively and 

Inflation rate (INF) statistically are negatively affect the stock price of Thai Tap 

WaterCompany Limitedat the significance level of 0.05 

Key words: Economic Factors, Stock Price, Malee sampran public company 

limited 

1.บทนํา 

 ตลาดทุนไทยยคุใหม่มีจุดเร่ิมตน้จากการประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) เพื่อรองรับการเติบโตและส่งเสริมความ

มัน่คงทางเศรษฐกิจและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน ต่อมา แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) ได้เสนอให้มีการจัดตั้ ง ตลาด

หลกัทรัพยท่ี์มีระบบระเบียบข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยเน้นให้มีบทบาทสําคญัในการเป็น

แหล่งระดมเงินทุน เพื่อสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

พฒันาการของตลาดทุนของไทย สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ยุค เร่ิมจาก "ตลาดหุ้น

กรุงเทพ" (Bangkok Stock Exchange) ซ่ึงเป็นองคก์รเอกชน และต่อมาเป็น "ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย" ภายใตช่ื้อภาษาองักฤษวา่ "The Securities Exchange of 

Thailand" ไดเ้ปิดทาํการซ้ือขายข้ึนอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกและไดท้าํการเปล่ียนช่ือ
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ภาษาองักฤษเป็น "The Stock Exchange of Thailand" (SET) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2534 

 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดให้การ

ดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกาํหนดอาํนาจ

หนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูก้าํหนดนโยบายและ

ควบคุมการดาํเนินงานของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

ตลาดแรก  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ทาํ

หนา้ท่ีกาํกบัและดูแลตลาดแรก โดยบริษทัใดท่ีตอ้งการออกหลกัทรัพยใ์หม่เสนอขาย

หุ้นต่อประชาชนคร้ังแรก (Initial Public Offering) หรือเสนอขายหลกัทรัพยอ่ื์นๆ แก่

ประชาชน ตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) และดาํเนินการตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด จากนั้นคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์จะตอ้งตรวจสอบสถานะทางการเงินและการดาํเนินงานของ

บริษทันั้นก่อนท่ีจะอนุมติัใหบ้ริษทัทาํการออกหลกัทรัพยข์ายแก่ประชาชนได ้

ตลาดรอง หลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนคร้ังแรก หลักทรัพย์จะ

สามารถทาํการซ้ือขายในตลาดรองไดก้็ต่อเม่ือผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้นได้ยื่นคาํขอและ

ไดรั้บอนุมติัจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (The Stock Exchange of Thailand) เป็น

ตลาดรอง ท่ีถูกจดัตั้งข้ึนมา เพื่อทาํหนา้ท่ีในการส่งเสริมการระดมเงินออม และจดัสรร

เงินทุนในตลาดทุน อนัเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างการพฒันาระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศในระยะยาว ทาํหนา้ท่ีเป็นตลาดหุ้น หรือศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึง

ตัวตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ทาํการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยตรง แต่ทาํหน้าท่ีในการ

ควบคุมดูแลให้การซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นไปอย่างมีระเบียบ คล่องตวัและยุติธรรม 

เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูล้งทุน และก่อให้เกิดการระดมเงินออมจาก

ประชาชนไปลงทุนในกิจการต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจโดย

ส่วนรวม  วตัถุประสงคส์ําหรับการจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อจดัให้
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มีแหล่งกลางสําหรับการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ทาํหนา้ท่ีส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละการ

ระดมเงินทุนในประเทศ สนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของกิจการ

ธุรกิจ และอุตสาหกรรมภายในประเทศ ให้ความคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 

ใหก้ารซ้ือขายหลกัทรัพยมี์สภาพคล่อง อยูใ่นระดบัราคาท่ีสมเหตุสมผลเป็นไปอยา่งมี

ระเบียบและยุติธรรม ให้ตลาดหลักทรัพย์มีสภาพเป็นนิติบุคคล และเป็นสถาบนั

เอกชน ดาํเนินการโดยไม่นาํผลกาํไรมาแบ่งปันกนั  

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์นั้น สามารถเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงท่ีมี

ความสําคญัอยา่งยิ่ง ในการวางแผนออมเงินระยะยาวได ้โดยเขา้ไปซ้ือหลกัทรัพยใ์น

ธุรกิจท่ีมีความเช่ือมัน่วา่ จะสร้างผลกาํไรและเจริญรุ่งเรืองต่อไปในวนัขา้งหน้า การ

เขา้ไปซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวจะทาํให้ผูล้งทุนกลายเป็นส่วนหน่ึงของเจา้ของกิจการ 

และจะได้รับการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรท่ีเกิดข้ึนในการทาํธุรกิจนั้นทุก ๆ ปี ตราบ

เท่าท่ียงัถือหลกัทรัพยน์ั้นอยู ่อยา่งไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์็สามารถมี

ความเส่ียงได้ เช่นเดียวกันกับการลงทุนในประเภทอ่ืน ๆ หากธุรกิจนั้นเผชิญกับ

สภาวะท่ีไม่เอ้ืออาํนวย หรือผลการประกอบการตกตํ่าลง  ย่อมส่งผลให้เงินปันผลท่ี

คุณพึงจะไดรั้บลดลงตามไปดว้ย และถา้ในกรณีท่ีธุรกิจนั้นประสบกบัภาวะขาดทุน

จนตอ้งปิดกิจการลง ก็จะไดรั้บการจ่ายคืน ก็ต่อเม่ือทรัพยสิ์นของธุรกิจยงัเหลืออยู ่

หลงัจากท่ีได้มีการจ่ายส่วนท่ีเป็นหน้ีคืนให้กบัเจา้หน้ีทั้งหมดแล้ว ปัจจุบนัมีบริษทั

มหาชนจาํกดั หลายบริษทัท่ีเขา้มาจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์การจดทะเบียน

หลกัทรัพยน์ั้นจะแยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

สินคา้อุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินคา้อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

ทรัพยากร บริการ เทคโนโลย ี  

บริษทัมาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัประเภทผูผ้ลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑผ์ลไมก้ระป๋อง นํ้าผกัและผลไมย้เูอชที และพาสเจอร์ไรซ์ ชา กาแฟ 

และนํ้ าด่ืมในบรรจุภณัฑ์ชนิดกระป๋อง กล่อง ขวดพลาสติก PET และถุงปลอดเช้ือ 

ภายใตต้ราสินคา้ "มาลี" หรือ "MALEE" และภายใตต้ราสินคา้ของลูกคา้ทั้งในและ

ต่างประเทศ ตลอดจนเป็นตวัแทนจาํหน่ายนมสดยเูอชทีและพาสเจอร์ไรซ์ภายใตต้รา

สินคา้ "ฟาร์มโชคชยั" ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัประกอบดว้ย 3 บริษทั ไดแ้ก่ 
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1. บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) 

เป็นผูผ้ลิตผลไมก้ระป๋อง นํ้ าผลไมแ้ละเคร่ืองด่ืม โดยจาํหน่ายทั้งตลาด

ในประเทศและ ต่างประเทศ ทั้งน้ี จาํแนกออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั คือ 

1.1 ธุรกิจแปรรูปผลไม ้เช่น ผลไมฤ้ดูกาลบรรจุกระป๋อง (เงาะ ล้ินจ่ี 

ลาํไย มะม่วง เป็นตน้) สับปะรดและผลไมร้วม (Fruit Cocktail) นํ้ าสับปะรดเขม้ขน้ 

ขา้วโพดหวานบรรจุกระป๋อง 

1.2 ธุรกิจเคร่ืองด่ืม เช่น นํ้ าผกัและนํ้ าผลไม ้บรรจุในกล่องยูเอชทีและ

พาสเจอร์ไรซ์ ชา กาแฟและนํ้ าด่ืมบรรจุในกระป๋อง กล่อง และขวดพลาสติก PET 

ภายใตต้ราสินคา้ "มาลี" และตราสินคา้ของลูกคา้ และเป็นตวัแทนจาํหน่ายนมสดยเูอช

ทีและพาสเจอร์ไรซ์ภายใตต้ราสินคา้ "ฟาร์มโชคชยั" 

 2. บริษทั มาลีเอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 

 เป็นบริษทัยอ่ย โดยเป็นผูดู้แลดา้นการตลาดและการขายสินคา้ท่ีจาํหน่ายใน

ประเทศ ทั้งหมด โดยมีทั้งการจดัจาํหน่ายเองและผ่านตวัแทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ 

ทั้งน้ี สินคา้หลกัท่ี   จาํหน่ายมีดงัน้ี 

   - สินคา้ผลไมก้ระป๋องตรา "มาลี" หรือ "MALEE" "เฟริส์ชอ้ย" "ชาวสวน" 

   - นํ้ าผลไมก้ระป๋อง นํ้ าผลไมย้เูอชที นํ้ าผลไมพ้าสเจอร์ไรซ์และนํ้ าด่ืมตรา 

"มาลี" 

   - เคร่ืองด่ืมธญัพืชนํ้านมขา้วโพดหวานยเูอชที ตรา "มาลีไอ-คอร์น" 

   - นมยเูอชทีและนมพาสเจอร์ไรซ์ ตรา "ฟาร์มโชคชยั" 

 3. บริษทั อะกริ ซอล จาํกดั 

   เป็นบริษทัย่อย ดาํเนินธุรกิจโดยเป็นผูผ้ลิต และจาํหน่ายข้าวโพดหวาน

บรรจุกระป๋อง ภายใตต้ราสินคา้มาลี และตราสินคา้ลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัยงัมี 2 

บริษทัย่อย ได้แก่ บริษทั มาลีซัพพลาย จาํกัด และบริษทั ไอคอน ฟู้ ดส์ จาํกัด ซ่ึง

บริษทัถือหุ้นร้อยละ 97.60 และร้อยละ 99.00 ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัทั้ง

สองบริษทัไม่ไดด้าํเนินกิจการแลว้ 
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บริษทั มาลี สามพราน มีโรงงานผลิต 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั มาลี สามพราน 

จาํกดั (มหาชน) ตั้งอยูท่ี่ อ.สามพราน จ.นครปฐม และบริษทั Agri Sol Limited ตั้งอยู่

ท่ี อ.บา้นแพง จ.นครพนม 

บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศ เม่ือวนัท่ี 13/3/2535 ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

(.AGRO) หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม ราคาเสนอขายหุน้แก่ประชาชนคร้ังแรก 85 บาท 

และมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นราคาหุ้นของบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั 

(มหาชน) จึงเป็นปัจจยัต่อความมัน่คงและการเติบโตของบริษทั ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึง

สนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) 

ดงักล่าวมาน้ีจึงเกิดประเด็นคาํถามท่ีน่าสนใจข้ึนว่า มีปัจจยัทางเศรษฐกิจ

อะไรบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุน้บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) (MALEE) 

ซ่ึงผลดงักล่าวน้ี นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั 

(มหาชน) แล้ว ยงัเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหารอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบด้วย ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป 

(CPI)  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีค่าเงินบาท 

(NEER) และอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ท่ีมีผลต่อ

ราคาหุน้ของบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI ) ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ (DJIA) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) และอตัราแลกเปล่ียน

ระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยั ท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หุน้บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน)(MALEE) 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุน้ บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั 

(มหาชน) (MALEE) โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือน ตั้งแต่ 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงตวั

แปรอิสระท่ีนาํมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น บริษทั มาลีสามพราน จาํกัด 

(มหาชน) (MALEE) ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI ) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

(DJIA) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) และอตัราแลกเปล่ียนระหวา่ง

เงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั 

(มหาชน) (MALEE) 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ         ตัวแปร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาหุน้ บริษทั มาลีสาม

พราน จาํกดั (มหาชน) 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

อตัราเงินเฟ้อ 

ดชันีค่าเงินบาท 

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบั

ดอลลาร์สหรัฐฯ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

จากผลการศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลต่อราคา

หุ้นบริษัท มาลีสามพราน จาํกัด (มหาชน) เพื่อสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ 

วางแผน การดาํเนินงานของบริษทัใหดี้ข้ึน และเป็นแนวทางในการตดัสินใจให้กบันกั

ลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนในธุรกิจ  

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทัมาลีสามพราน จาํกดั 

(มหาชน) (MALEE) ผูศึ้กษาจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งเป็น 3 

ส่วนคือ 

ส่วนที ่1 แนวคิดทฤษฎี ไดแ้ก่ 

  ทฤษฎีกาํหนดราคาอาร์บิทราจ 

  ทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

  การวเิคราะห์เทคนิค 

  ทฤษฎีการลงทุน 

ส่วนที ่2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของหุน้บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั 

(มหาชน)(MALEE) 

  ความเป็นมาและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  ภาวะอุตสาหกรรมกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 

  แนวโนม้การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม 

  ประวติัความเป็นมาของบริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) 

(MALEE) 

ส่วนที ่3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เติมเดช จิมากุลโกมล (2550) ไดศึ้กษาปัจจยักาํหนดดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่ง

และโลจิสติกส์ ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2550 ดว้ยวิธีสมการถดถอยนอ้ยท่ีสุด (ordinary 

least squares) ซ่ึงในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ประกอบดว้ยบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
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ตลาดหลกัทรัพย ์14 บริษทั ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยักาํหนดดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่ง

และโลจิสติกส์ระหว่างปี พ.ศ.2549-2550 ประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงของดชันี

ราคาตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัส้ินเดือน (SET) ราคาค่าระวางเรือเฉล่ียรายเดือน (BDI) 

อตัราดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทยเฉล่ียรายเดือน (I) มีเคร่ืองหมายตรงขา้ม

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาราคานํ้ ามนัมีการปรับตวัสูง 

ทาํใหมี้การเก็งกาํไรในหุน้กลุ่มพลงังาน เน่ืองจากนกัลงทุนคาดวา่ถา้ลงทุนในหุ้นกลุ่ม

พลงังานจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนให้หุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 

ดงันั้นการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ จึงไม่ได้

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางประเทศสหรัฐอเมริกา 

เฉล่ียรายเดือน (FDR) และอตัราดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทยเฉล่ียรายเดือน 

(I) 

 กรรณิกา จะกอ (2552) ได้ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคา

หุ้นกลุ่มธนาคาร ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรณีศึกษาดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารโดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ อตัรา

เงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ และเพื่อศึกษาปัจจยั

ภายในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ไดแ้ก่ ปริมาณการ

ซ้ือขายหลักทรัพย์ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น

ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนธนัวาคม 2551 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วิจยัในคร้ังน้ี วิธีศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้การวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการถดถอย

เชิงซอ้น เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

 ผลการวจิยัสรุปไดว้า่อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ 

มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร อยา่งมีนยัสําคญั โดยอตัราดอกเบ้ียและ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

ธนาคารคือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย และผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติตวัใดตวัหน่ึงเพิ่มข้ึน
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ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารจะเพิ่มข้ึนด้วย ส่วนค่าเงินบาทมีความสัมพนัธ์ทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร คือ เม่ือค่าเงินบาท เพิ่มข้ึนดชันีราคาหุ้น

กลุ่มธนาคารจะลดลง ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ ได้แก่ อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณการซ้ือขาย

หลกัทรัพยแ์ละมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึง

ไม่สามารถสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารได้อย่างชดัเจน

อาจจะเน่ืองมาจากในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในช่วงท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจจึงทาํ

ให้เ กิดความผันผวนของค่าตัวแปรต่างๆ เหล่าน้ี  ซ่ึงไม่สามารถสะท้อนการ

เปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารไดอ้ยา่งชดัเจน 

ปราโมทย ์ผลโสดา (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันี

หลักทรัพย์ก ลุ่มอาหารและเค ร่ือง ด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิอนุกรม

เวลาแบบรายเดือนระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 รวม

ระยะเวลา 96 เดือน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีหลกัทรัพย์กลุ่ม

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

ปริมาณเงินตามความหมายกวา้ง ดชันีราคานํ้ ามนัสหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์ต่อ

การเปล่ียนแปลงของดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกันซ่ึงตรงกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ส่วนดัชนีราคา

ผูบ้ริโภคในประเทศไม่มีนยัสําคญัในการอธิบายถึงความสัมพนัธ์ต่อดชันีหลกัทรัพย์

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อภิรักษ์ ชัยสุวรรณรักษ์ (2549) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา

หลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยศึกษาถึงอิทธิพลของตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์

และตวัแปรทางการเงินของบริษทัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม
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ตามแบบจาํลองของ Arbitrage Pricing Theory (APT) การประมาณค่า ใชเ้ทคนิคการ

วิเคราะห์ดว้ยวิธี Cointegration แบบ Johansen ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมใน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 

18 หลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม2540 ถึงเดือนธนัวาคม 2548 

รวม 108 เดือน ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ในการศึกษามี 7 ปัจจัยได้แก่ อัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ขนาดของธุรกิจ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียเงิน 

พนัธบตัรซ้ือคืน 14 วนั ราคานํ้ามนั อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และ 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล พบว่า ขอ้มูลท่ี

นํามาใช้ในการศึกษาทั้ งหมดมีลักษณะน่ิงผลการประมาณค่าความเส่ียงตาม

แบบจาํลองโดยวิธี Cointegration พบว่า หลกัทรัพยท์ั้งหมด 18หลกัทรัพย ์มีจาํนวน 

Cointegration Vector ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 การทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ราคาหลักทรัพย์พบว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์จาํนวน 11 หลกัทรัพย ์โดยท่ีมีค่า

ความเส่ียงจากอตัราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่าง 0.067 ถึง 2.699 

อตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

จาํนวน 11 หลกัทรัพย ์โดยท่ีมีค่าความเส่ียงจากอตัราเงินเฟ้ออยูร่ะหวา่ง -110.431 ถึง 

-0.1322 ขนาดของธุรกิจมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์โดยท่ีมีค่าความเส่ียงจากขนาดของธุรกิจอยูร่ะหวา่ง 

0.134 ถึง 3.659 อตัราดอกเบ้ียเงินพนัธบตัรซ้ือคืน14วนัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรง

ขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์จาํนวน 9 หลกัทรัพย ์โดยท่ีมีค่าความเส่ียง

จากอตัราดอกเบ้ียเงินพนัธบตัรซ้ือคืน 14 วนัอยูร่ะหวา่ง -8.161 ถึง -0.293 ราคานํ้ ามนั

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์าํนวน 12 

หลกัทรัพย ์โดยท่ีมีค่าความเส่ียงจากราคานํ้ ามนัอยู่ระหว่าง -2.474 ถึง -0.083 อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย ์จาํนวน 8 หลกัทรัพย์ โดยท่ีมีค่าความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯอยู่ระหว่าง -1.691 ถึง -0.054 อตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
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จาํนวน 8 หลักทรัพย์ โดยท่ีมีค่าความเส่ียงจากอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรอยู่

ระหวา่ง -9.734 ถึง -0.240 ผลการประมาณค่าชดเชยความเส่ียง พบว่าค่าชดเชยความ

เส่ียงท่ีไดจ้ากความเส่ียงทั้ง 7 ปัจจยัสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทน

ส่วนเกินไดร้้อยละ 75.76  

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือน โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาดัชนีราคา

ผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันี

ค่าเงินบาท (NEER) และอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) 

โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นข้อมูลตั้ งแต่วนัท่ี 1มกราคม 2551 ถึง 31ธันวาคม 2555 เป็น

จาํนวน 60เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ย

วธีิการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด 

 จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

     Yi =  a + bx + ei 

โดยท่ี   Y    =   ตวัแปรตาม 

 a      =   ค่าคงท่ี 

 b       = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

 x       = ตวัแปรอิสระ 

 e      = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 
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 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรไดท้ั้งหมด ทาํให้ตอ้งศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถ

อา้งอิงไปสู้ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูปของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

       Yi =  a + bx + ei 

 โดย a = ตวัประมาณค่าของ a;b คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ e  คือ ตวั

ประมาณค่าของ e; แต่เน่ืองจาก e = Y - Yi เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y - Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวเิคราะห์การถดถอดพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้น 

บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน)  ไดด้งัน้ี 

  MALEE  =  a + b1CPI + b2DJIA + b3INF + b4NEER + b5USD 

โดยท่ี 

 MALEE =  ราคาหุน้ บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) 

a        =    ค่าคงท่ี 

 b         =  ค่าสัมประสิทธ์ของตัวแปรอิสระเป็นตัวบ่ง ช้ี

อิทธิพลของตวัแปรตาม 

 CPI   = ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป 

 DJIA  = ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

 INF  = อตัราเงินเฟ้อ 

 NEER  = ดชันีค่าเงินบาท 

 USD  =  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั มาลีสามพราน จาํกัด 

(มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดย

นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 

แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัราคาหุ้นของ

บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple 

Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทัมาลีสามพราน จาํกดั(มหาชน) 

ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอ

ในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์คือการนาํเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ 

Correlation Matrixหลงัจากนั้นจึงทาํการ Run Regressionsเพื่อหาค่าความสัมพนัธ์

และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอ้น โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่า 

F-Statistic,ค่า R Square(R2) ,ค่า Adjusted Coefficient of Multiple 

Determination(Adj.R2), ค่า Dubin-Wastson (D.W) และตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
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ผลจากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

MALEE   = -2170.947 + 7.636224 CPI + 0.014595 DJIA - 3.026256 INF + 

5.718971 NEER 

(-5.331481)   (5.561451) **    (5.527714)**     (- 4.510128)**

     (3.168005)** 

+22.18849 USD  

 (5.546078)**  

โดยมีค่า        F-statistic =   51.78730 

  Prob(F-statistic) =  0.000000 

  R-square  =   0.827441 

  Adjusted R- squared  =  0.811463 

N   =   60 

Durbin-Watson stat   =   0.577169 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T-statistic 

**  หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

สรุปผลการศึกษาพบว่า มีตัวแปรอิสระทั้ ง 5 ตัวท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) (MALEE) อย่างมี

นยัสําคญัด้วยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) (MALEE) ไดถึ้งร้อยละ 

81.1463 อีกร้อยละ 18.8537 เกิดจากปัจจยัอ่ืน และค่า Dubin-Wastson = 0.577169 ไม่

เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั (Autocorrelation) โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิได้

ดงัน้ี 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 7.636224 สามารถ

อธิบายไดว้่า หากดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้

ราคาหุ้นของบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 7.636224 หน่วย 

(บาท) ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.014595 

สามารถอธิบายไดว้า่ หากดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) 

จะทาํให้ราคาหุ้นบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 0.014595 

หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -3.026256 สามารถอธิบายไดว้า่ 

หากอตัราเงินเฟ้อเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (เปอร์เซ็นต)์ จะทาํให้ราคาหุ้น บริษทัมาลี

สามพราน จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 3.026256 หน่วย (บาท) ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดชันีค่าเงินบาท (NEER) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 5.718971 สามารถอธิบาย

ไดว้า่ หากดชันีค่าเงินบาทเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะทาํให้ราคาหุ้น บริษทัมาลีสาม

พราน จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 5.718971 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึง

เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 

22.18849 สามารถอธิบายได้ว่า หากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) จะทาํให้ราคาหุ้นบริษทั มาลีสาม

พราน จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 22.18849 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึง

ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

5. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทัมาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2555 โดยทาํการศึกษาปัจจยัทาง

เศรษฐกิจจาํนวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ (DJIA) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) และอตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple 

Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่ตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 ตวัแปร สามารถอธิบาย

ราคาหุ้นของ บริษทัมาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 82.74 ส่วนท่ีเหลืออีก

ร้อยละ 17.26 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ สําหรับค่าของ Durbin – Watson ซ่ึงเท่ากบั 
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0.577169 นั้นพบวา่ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation ทาํให้สามารถอธิบายความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในสมการได ้

ดงันั้นกล่าวได้ว่าจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) 

และอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ซ่ึงตัวแปรท่ีมีทิศทาง

ความสัมพนัธ์เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ได้แก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) 

และตัวแปรท่ีมีทิศทางความสัมพันธ์ท่ีไม่ เป็นไปตามสมมุติฐาน ได้แก่ อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) 

6. ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้น บริษทั มาลีสามพราน 

จาํกัด (มหาชน) ในคร้ังน้ีนักลงทุนสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการประกอบการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนวางแผนการลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดเ้พื่อเพิ่มมูลค่าในการลงทุน

ของนกัลงทุน การลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง นักลงทุนควรศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมในการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัจจยัพื้นฐานท่ีประกอบดว้ย ปัจจยัทาง

การเมือง ปัจจยัด้านอุตสาหกรรม และปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพราะปัจจยั

ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น 
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