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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ กลุ่มอาหารแช่แข็งและแปรรู ป ในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ปั จจัยที่ใช้ในการศึก ษาได้แก่ ดัชนี ความเชื่ อมัน่ ทางธุ รกิจ ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค อัตราแลกเปลี่ ยน
ระหว่างเงิ นบาทต่อเงิ นดอลล่าร์ ส หรัฐ ดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน
ปริ มาณการส่ งออกสิ นค้าประมง ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
รายเดือนตั้งแต่ มกราคม ปี พ.ศ. 2556 ถึง ธันวาคม ปี พ.ศ.2560 รวมทั้งหมด 60 เดื อน วัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาหา
ความสัมพันธ์ที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ กลุ่มอาหารแช่แข็ง และแปรรู ป ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย
ผลการศึกษาพบว่าปั จ จัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรั พย์ กลุ่ มอาหารแช่แข็งและแปรรู ป ในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จากการศึก ษาพบว่า ได้แก่ ผลการศึก ษาหลัก ทรั พย์ TC
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) พบว่า ดัชนีราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีผล
ต่ออัตราผลตอบแทนตอบแทนหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับสมมติฐาน TU บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน
กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) พบว่ า ดัชนี ก ลุ่ มอุ ตสาหกรรมอาหารและเครื่ อ งดื่ ม มีผลต่ อ อัต ราผลตอบแทนตอบแทน
หลัก ทรัพย์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับสมมติฐาน ที่ต้ งั ไว้ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ส่ วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์อตั ราผลตอบแทนหลักทรัพย์ คือ ดัชนี ความเชื่อมัน่ ทางธุ รกิจ
ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
คําสําคัญ: อาหารแช่แข็ง และแปรรู ป, อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์

ABSTRACT

The factors in this study are Business Sentiment Index, Consumer Price Index (CPI), USD/THB
Exchange Rate, SET Index, Private Investment Index (PII), Quality of Export Fishery Products, and Index of Food
and Beverage Industry. The study is based on monthly secondary data from January 2013 to December 2017 (Total
60 months).
The objective of the study is to examine the factors influencing on Rate Return of Securities in Processed
and Frozen Product: Evidence from the Stock Exchange of Thailand.
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The results show that factors influencing on Rate Return of Securities in Processed and Frozen Product:
Evidence from the Stock Exchange of Thailand, report a 0.05 level of statistical significance. According to TC
stock; Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited, it is found that SET Index has an influence on the
Rate Return of Securities, in the same aspect with TU stock; Index of Food and Beverage Industry affects the Rate
Return of Securities in the same aspect, as study assumption with a 0.05 level of statistical significance and a 95
percent confidence level. However, factors which have no influence on the Rate Return of Securities are Business
Sentiment Index, Consumer Price Index (CPI), USD/THB Exchange Rate, and Private Investment Index (PII).
Keywords: Frozen Product and Processed, Rate Return of Securities.
1. บทนํา

ประมง จากการจัดระเบียบการประมงของไทยเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล โดยการประมงไทยได้
ปฏิบตั ิตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ เพื่อแก้ไขปั ญหา IUU Fishing ที่สหภาพยุโรปได้ประกาศให้ใบเหลืองกับไทย
ทําให้การทําประมงผิดกฎหมายเริ่ มมีการลดลง ส่ งผลให้ผลผลิตประมงลดลงตามไปด้วย การจําหน่ ายภายในประเทศ
ปริ มาณการจําหน่ายรวมขออุตสาหกรรมอาหารในปี พ.ศ. 2559 มีจาํ นวน 18,254,505 ตัน หดตัวร้อยละ -1.37(%yoy)
(นางสาวพิชญ์สินี โพธิจิตติ,หน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจภาคการผลิต ธนาคารออมสิ น) ทําให้ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา การ
ผลิตและการส่ งออกทูน่ากระป๋ องและกุง้ 3ลดลง โดยการผลิตได้รับผลกระทบจากความไม่เพียงพอของวัตถุดิบปลาทู
น่า และการประสบปัญหาโรคตายด่วนในกุง้ (EMS) นอกจากนี้ การส่ งออกได้รับแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทาง
การค้าของประเทศคู่คา้ ไม่ว่าจะเป็ นการถูกตัดสิ ทธิพิเศษทางภาษีศลุ กากรเป็ นการทัว่ ไป (GSP) จากสหภาพยุโรปที่ทาํ
ให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลง การได้รับใบเหลืองจากกรณีการทําประมงผิดกฎหมาย ไม่รายงานและ
ไร้ การควบคุ ม (IUU fishing) ของสหภาพยุโรปและซึ่ งกระทบต่อ ภาพลัก ษณ์สินค้าและส่ งผลทางอ้อ มต่อ ความ
ต้องการสิ นค้าของไทย ทํา ให้ปริ มาณการผลิตและการส่ งออกลดลงตามไปด้วยปั จจุบนั ปั ญหาในด้านการผลิตเริ่ ม
คลี่คลาย โดยอุปทานปลาทูน่าโลกมีแนวโน้มดีข้ ึนจากการที่ประเทศแหล่งจับปลาเพิ่มจํานวนเรื อ ตลอดจนการเข้าไป
ลงทุนของผูป้ ระกอบการรายใหญ่ของไทยในประเทศที่เป็ นแหล่งวัตถุดิบทําให้มีปลาทูน่าเข้าสู่ กระบวนการแปรรู ป
มากขึ้น ภายใต้สถานการณ์ที่มีปัจจัยหลายด้านมากระทบอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งและแปรรู ป ผูป้ ระกอบการใน
ตลาดอาจมีการปรับตัว ที่แตกต่ างกันตามความพร้อ มและประเภทของผลิ ตภัณฑ์ เพื่อ ให้ค งความสามารถในการ
แข่งขันภายใต้เงื่อนไขหลากหลายที่อาจส่ งผลต่อการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าปั จจัยมีผลต่ออัตราผลตอบแทน
หลัก ทรั พย์ในกลุ่ มอาหารแปรรู ปและแช่ แข็ ง ของธุ รกิ จ อาหารนั้น เป็ นประเด็นเกี่ ย วพันกับภาวะเศรษฐกิ จ ถ้า
เศรษฐกิจดีธุรกิจอาหารก็อาจจะดี รายได้อาจจะเพิ่มขึ้น (ศูนย์วิจยั ธนาคารกสิ กรไทย)
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มอาหารแช่แข็ง และแปรรู ป ในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
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3. การดําเนินการวิจัย
3.1แนวคิดและทฤษฎี
การวิเคราะห์พ้นื ฐาน (Fundamental analysis approach)
การศึกษาในครั้งนี้ได้อาศัยการวิเคราะห์พ้นื ฐาน Elton, Gruber and Modern ได้อธิบายถึง แนวทางที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ราคา พฤติกรรม ด้านของราคาหลักทรัพย์ ด้านราคาของหลักทรัพย์โดยมีแนวคิดหลัก คือ มูลค่าของ
หลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง จะมีค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสรายได้ที่จะได้รับในอนาคต อาจอยูใ่ นรู ปกําไร
ของบริ ษทั หรื อ เงินปันผล (เพชรี ขุมทรัพย์,2544 : 110-112)
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis) เป็ นวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ ดัชนีช้ ีวดั เศรษฐกิจในด้านต่างๆ และสามารถคาดการณ์ภาวะทางการ
เงินว่ามีผลกรทบทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด ปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์เศรษฐกิจ
- ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ - ดุลการค้า - ภาวะเงินเฟ้ อ - • นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
ของรัฐบาล - ดัชนีราคาผูผ้ ลิต
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) เป็ นการวิเคราะห์วงจนอุตสาหกรรมถึงการแข่งขันภายใน
กลุ่มอุตสาหกรรมการเติบโดของอุตสาหกรรม การพิจารณาดังกล่าวทําให้ทราบถึงวงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ทฤษฎีการลงทุน (Theories of Investment)
การลงทุน (Investment) คือ การชะลอการใช้เงินจํานวนหนึ่งในปัจจุบนั และนําไปซื้อสิ นทรัพย์หรื อตราสารทาง
การเงิน โดยคาดหวังว่าในอนาคตจะได้เงินเพิม่ ขึ้นและก่อให้เกิดผลตอบแทนบางส่ วนเพิม่ ที่สามารถชดเชยทั้ง
ระยะเวลา อัตราเงินเฟ้ อ และความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างคุม้ ค่า (วันชัย เอมลออ,2552)
พิจารณาภาพรวมของตลาด,พิจารณาคุณภาพหุ ้นรายตัว
ทฤษฎี Arbitrage Pricing Theory (APT) การทํากําไรโดยปราศจากความเสี่ ยง
Arbitrage Pricing คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนกลุ่มลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ ยงและเงินลงทุนเท่ากับ
ศูนย์ โอกาสในการทํา Arbitrage อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ซ่ึงหลักทรัพย์หนึ่งให้ผลลัพธ์จากการลงทุนเท่ากับอีก
หลักทรัพย์ โดยการลงทุนทั้งสองหลักทรัพย์จะมีความแตกต่างกัน ภายใต้ “กฎราคาเดียว” ซึ่งหลักทรัพย์ท้งั สองชนิดที่
มีลกั ษณะเหมือนกันทุกประการจะต้องขายในราคาที่เท่ากัน ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ราคาของหลักทรัพย์ท้งั สองชนิดที่
ให้ผลลัพธ์การลงทุนเท่ากัน แต่ราคาแตกต่างกัน ผูล้ งทุนที่จะซื้อขายหลักทรัพย์เหล่านั้นจนกระทัง่ ราคาเข้าสู่ดุลยภาพ
กลไกตลาดในลักษณะนี้เป็ นพื้นฐานแนวคิด Arbitrage Pricing Theory (APT) (Ross, 1975 : 341 – 360 อ้างอิง ใน,
มนต์สินี เวทย์สุภาสุ ข 2557 : 10-11)
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3.2 ภาพ: กรอบแนวคิดการศึกษา
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

•

ดัชนีความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจ

•

ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค

•

อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ

•

ดัชนีราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

•

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

•

ปริ มาณการส่ งออกสิ นค้าประมง

•

ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม

ราคาหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่ องดื่ม ในตลาด
หลักทรัพย์

3.3 วิธีการศึกษา
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ในหมวดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่งเลือกใน
กลุ่มอาหารแช่แข็ง และแปรรู ป ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีวิธีดาํ เนินการศึกษาเก็บข้อมูล
แบบทุติยภูมิ (Secondary Data) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis) วิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square Method) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง
ๆ ที่เป็ นตัวแปรอิสระมีผลต่อตัวแปรตาม
3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บริ ษทั ในหมวดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยแหล่งข้อมูลทุติยะ
ภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยประชากรที่ใช้ศกึ ษาคือ ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอาหารแช่แข็ง
และแปรรู ป โดยการใช้ตวั อย่าง 4 บริ ษทั ที่ดาํ เนินธุรกิจหลักในด้านอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารแปรรู ป ที่เป็ น
อาหารทะเล ได้แก่ ASIAN บริ ษทั ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟดู้ จํากัด (มหาชน) CFRESH บริ ษทั ซีเฟรชอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) TC บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) TU บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 รวมเป็ นระยะเวลา 5 ปี นํามาวิเคราะห์เพื่อหา
ความสัมพันธ์ที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์
ตัวแปรต้นได้แก่ (BSI) ดัชนีความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจ (CPI) ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค (FE) อัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ (SET) ดัชนีราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (PII) ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (EP) ปริ มาณการส่ งออกสิ นค้าประมง (FOOD) ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
3.3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ดว้ ยสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มอาหารแช่แข็ง และแปรรู ปในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยมีแบบจําลอง ดังนี้
Food = a + b1 BSI + b2 CPI + b3 FE + b4 SET + b5 PII + b6 EP+ b 7 FOOD
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โดย Food หมายถึง ราคาตามตลาดหลักทรัพย์หมวดอาหารและเครื่ องดื่ม ณ เวลา
a
หมายถึง ค่าคงที่ (Constant)
b 1-7 หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรอิสระ
BSI หมายถึง ดัชนีความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจ
CPI
หมายถึง ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค
FE
หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ
SET หมายถึง ดัชนีราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
PII
หมายถึง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
EP
หมายถึง ปริ มาณการส่ งออกสิ นค้าประมง
FOOD หมายถึง ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
3.3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่เลือกทั้ง 7 ตัว โดยการนําข้อมูล
ที่รวบรวมมาได้ทาํ การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว จากนั้นก็นาํ มาทดสอบที่ผา่ นการทดสอบค่า
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามโดยการทําสมการถดถอย (Multiple Regression) ใช้ระดับนัยสําคัญที่ 0.5 มีข้ นั ตอน
ทั้งหมดขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่1 วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของตัวแปรทุกตัว เพื่อทดสอบ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุ ด และตํ่าสุ ด
ขั้นตอนที่2 ทดสอบความนิ่ง (Unit Root) เพื่อไม่ให้เกิดความแปรปรวนของแต่ละตัวแปรโดยใช้เครื่ องมือ Augmented
Dicky-fuller (ADF) โดยเลือกleg length กําหนดค่าสูงสุ ดที่ 12
ขั้นตอนที่3 ใช้เครื่ องมือ Correlation Matrix เพื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่มี
ความสัมพันธ์กนั โดยตัวแปรอิสระ 7 ตัว
ขั้นตอนที่ 4 สร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ตวั แปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้วิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุด
ทดสอบ F-Test เพือ่ การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ
ทดสอบ T-Test เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ ครั้งละ 1 ตัว
ขั้นตอนที่ 5 ใช้ Coefficient of Determination (R2) ใช้วดั ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามมว่ามี
มากน้อยเพียงใด ถ้า R2 มีค่าใกล้ 1
ขั้นตอนที่ 6 ใช้การทดสอบ Autocorrelation เพื่อดูว่ามีปัญหาที่เกิดจากค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กนั เอง (ei)
หรื อไม่
ขั้นตอนที่ 7 ใช้การทดสอบ Heteroskedasticity เพื่อดูค่าความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงที่หรื อไม่
ขั้นตอนที่ 8 เขียนสมการและอ่านค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มีระดับนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ
0.05
4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาหลักทรัพย์ ASIAN พบว่า ไม่มีตวั แปรอิสระสัมพันธ์กนั กับอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ ของ
บริ ษทั ห้องเย็นเอเชี่ยน ซี ฟู้ด จํากัด (มหาชน) เนื่ องจากค่า P-Value จากการทดสอบ F-TEST เท่ากกับ 0.370820 ซึ่ ง
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มากกว่านัย สําคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ส่ งผลให้ยอมรั บสมมิฐ านหลัก H 0 ว่าไม่ มีตัว แปรที่มี ผลต่ อ อัตราผลตอบแทน
หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแข่แข็ง และแปรรู ป
ผลการศึกษาหลักทรัพย์ CFRESH พบว่า บริ ษทั ซีเฟรชอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไม่มีตวั แปรอิสระสัมพันธ์
กันกับอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ ของบริ ษทั ห้องเย็นเอเชี่ยน ซี ฟดู้ จํากัด (มหาชน) เนื่ องจากค่า P-Value จากการ
ทดสอบ F-TEST เท่ากกับ 0.063838 ซึ่งมากกว่านัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ส่ งผลให้ยอมรับสมมิฐานหลัก H0ว่าไม่มีตวั
แปรที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแข่แข็ง และแปรรู ป
ผลการศึกษาหลักทรัพย์ TC บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) พบว่า ดัชนี ราคาหุ ้น
ตลาดหลัก ทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย มีผลต่ อ อัต ราผลตอบแทนหลัก ทรั พ ย์ มี ค วามสัมพัน ธ์ในทิ ศทางเดี ยวกันกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยตัวแปรตามทั้งหมดสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนหลักทรัพย์ได้ร้อยละ 30.18 และตัวแปรอื่นๆ ร้อยละ 69.82
ผลการศึกษาหลักทรัพย์ TU บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) พบว่า ดัชนี กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่ องดื่ม มีผลต่ออัตราผลตอบแทนตอบแทนหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 โดยตัวแปรตามทั้งหมดสามารถอธิ บายการเปลี่ ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน
หลักทรัพย์ได้ร้อยละ 30.36 และตัวแปรอื่นๆ ร้อยละ 69.64
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มอาหารแช่แข็ง
และแปรรู ปในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตัวแปร
ค่าคงที่
BSI

สมมติฐาน
+

ASIAN
3.4742**
0.0379

CFRESH
-0.0879
0.0123

TC
-0.0009
0.0103

TU
0.03091
0.08372

CPI

+

2.1194

-0.0479

-0.1087

-0.24574

FE

+

-2.2928**

-0.0701

-0.0822

0.37075

SET

+

0.0017

0.0000

0.0012**

-0.00058

PII

+

0.0465

-0.0095

-0.0051

-0.00502

EP

+

-0.0105

-0.0003

-0.0009

-0.00919

FOOD

+

-0.0005

0.0005**

0.0001

0.00125**

0.134644

0.224991

0.301844

0.303583

0.013494

0.116489

0.204103

0.206084

0.370820

0.063838

0.008756**

0.008331**

R-squared
Adjusted R-squared
P-value(F)
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5. การอภิปรายผล
ผลจากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มอาหารแช่แข็งและแปรรู ป
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากตาราง แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรอิสระ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
อภิปรายผลได้ดงั นี้
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET) มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ TC บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ่ ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในทิศทางเดี ยวกัน อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อ มัน่ ร้ อ ยละ 95 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤษกร ติณวัฒนาภรณ์ (2552) เพราะ หากว่า SET Index มีค่าที่ในระดับสู ง แสดงถึงระดับ
ราคาหลักทรัพย์ต่าง ๆที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสู งขึ้น และดัชนี ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยจะเป็ นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมัน่ ทางเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าเศรษฐกิจดีข้ ึน การจับจ่ายใช้สอยจะมีเพิ่มมากขึ้น ส่ งผล
ให้อุตสาหกรรมในกลุ่มอาหารแช่แข็งและแปรรู ปในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีรายได้เพิม่ มากขึ้นตามไปด้วย
ซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพราะดัชนีหลักทรัพย์ว่ามีแนวโน้มในทิศทางใด หากดัชนี ตลาด
หลักทรัพย์ในตลาดในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยลดตํ่าลงหรื อเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม (FOOD) มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ TU
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มนต์สินี เวทย์สุภาสุ ข
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มอาหารแช่แข็งและแปรรู ปใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า ตัวแปรต้นที่ส่งผลกระผลต่อตัวแปรตามได้แก่
ราคาหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์ต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่ มอาหารแช่แข็งและแปรรู ปในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผลการศึกษาหลักทรัพย์ TC บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ่ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
พบว่า ดัชนีราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน และTU บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ดัชนี กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม มีผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนตอบแทนหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวแปรต้นที่มีผลกับกลุ่มอาหารแช่แข็งและแปรรู ปในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจะ
เป็ นตัว แปรที่อ ยู่ในกลุ่ ม ของตลาดหลัก ทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทย และตัว แปรอื่ น ๆไม่มี ผลต่ อ อัตราผลตอบแทน
หลักทรัพย์ในธุรกิจนี้
6.2 ข้อเสนอแนะในครั้งนี้
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ทาํ ให้ทราบถึงปั จจัย ได้แก่ ดัชนี ราคาหลักทรัพย์ และ ดัชนี ราคาหลัก ทรัพย์กลุ่ ม
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ในกลุ่มอาหารแช่แข็งและแปรรู ปในตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยแนวคิดหลักคือมูลค่าของหลักทรัพย์ จะมาใช้ประโยชน์
ในการประเมินราคาหลักทรัพย์
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

6.3 ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป
สําหรับการศึกษาต่อในอนาคต นอกเหนือจากตัวแปรที่ทาํ การศึกษางานวิจยั ในครั้ งนี้ ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อ
ในอนาคตสามารถศึกษาต่อโดยนําตัวแปรการลงทุน หรื อ เพิ่มบริ ษทั ที่สนใจ มาวิเคราะห์ และเพิ่มจํานวนเดือน เพื่อ
ศึกษาดูให้ชดั เจนและเม่นยํามากขึ้น
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