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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิ จที่ มีผลต่อราคาหุ ้นของ บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด
(มหาชน) DEMCO ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่นาํ มาพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้ อ (IR) อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจํา 3 เดือน (DR: FIX3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา (EX) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
(PII) และดัชนี ค่าเงินบาทที่แท้จริ ง (REER) ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่ งเป็ นข้อมูลเชิง
ปริ มาณโดยใช้ขอ้ มูลที่ รวบรวมมาจากรายงานการซื้ อขายหลักทรั พย์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ช่ วง
ระยะเวลาที่ทาํ การศึกษาเริ่ มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2557 รวมระยะเวลา 60 เดือน งานวิจยั ใช้
วิธีการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression) ซึ่ งใช้การเลือกตัวแปรโดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Regression) ที่ระดับนัยสําคัญที่สถิติ 0.05
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าที่ระดับนัยสําคัญร้อยละ 95 ตัวแปรที่สามารถอธิ บายราคาหุ ้นของ บริ ษทั เด็มโก้
จํากัด (มหาชน) DEMCO คืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3เดือน (DR:FIX3) อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าห์สหรัฐ
(EX) ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริ ง (REER) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสํ าคัญ: ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุน้ ของ บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
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Abstract
This study aimed to examine the economic factors that affected the price of shares of Demco Public
Company Limited (Thailand). The copany’s economic factors were taken into consideration: inflation (IR), interest
rate on 3-month fixed term deposit (DR: FIX3), exchange rates for United States Dollar to Thailand Baht (EX),
index investment (PII), and the index value of real effective exchange rate of Thai Baht (REER). This quantitative
study relied on data from secondary sources which gathered from reports of trading on the Stock Exchange of
Thailand during the study period January 2010-December 2014 (60 months). Multiple Regression and Stepwise
Regression were used in selecting variables and analyzed the data at the level of statistical significance of 0.05.
The results of this study showed that, at the significant level of 0.95, the variables that could explain the
shares price of Demco Public Company Limited (Thailand) were the interest rate on 3-month fixed term deposit,
exchange rates for United States Dollar to Thailand Baht, and the index value of real effective exchange rate of
Thai Baht. They were correlated in the same direction with statistical significance.
Key words: Economic factors, economic factors which affect the price of shares of Demco Public Company
Limited.
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