
 
บทที่  5 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้  วัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาถึงปจจัยดานผลตอบแทนตลาด  ขนาดของ
ธุรกิจและอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด  ที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของหลัก
ทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ซ่ึงประกอบไปดวย 11 
หลักทรัพย ดังนี้ 

ตารางที่ 5.1  แสดงรายชื่อหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนในตลาดหลักทรัพยแหง 
   ประเทศไทย  

ลําดับที่ รายชื่อหลักทรัพย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อยอ 
1 บริษัทอาปโก ไฮเทค จํากัด  (มหาชน) Aapico Hitech Public Company Limited AH 

2 บริษัทไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด  (มหาชน) 
Thai Storage Battery Public Company 
Limited 

BAT-3K 

3 บริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป จํากัด  (มหาชน) 
Chai Watana Tannery Group Public 
Company Limited CWT 

4 บริษัทกูดเยียร (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) 
Goodyear (Thailand) Public Company 
Limited GYT 

5 บริษัทฮ้ัวฟง รับเบอร  (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
Hwa Fong Rubber (Thailand) Public 
Company Limited HFT 

6 
บริษัทอิโนเว รับเบอร  (ไทยแลนด) จํากัด 
(มหาชน) 

Inoue Rubber (Thailand) Public 
Company Limited IRC 

7 บริษัทสวีเดนมอเตอรส  จํากัด  (มหาชน) 
Swedish Motors Corporation Public 
Company Limited SMC 

8 บริษัทสยามภัณฑกรุป  จํากัด  (มหาชน) 
The Siam Pan Group Public Company 
Limited SPG 

9 บริษัทเอส.พี.ซูซูกิ จํากัด  (มหาชน) S.P. Suzuki Public Company Limited SPSU 

10 บริษัทไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด  (มหาชน) 
Thai Stanley Electric Public Company 
Limited STANLY 

11 บริษัทไทยรุงยูเนียนคาร  จํากัด  (มหาชน) 
Thai Rung Union Car Public Company 
Limited TRU 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2547) 
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ขอมูลที่ใชศึกษาในครั้งนี้เปนขอมูลราคาปดรายสัปดาหของหลักทรัพยทั้ง 11 หลักทรัพย 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547  แตจากการเก็บรวบรวมขอมูลของหลัก
ทรัพยเพื่อนํามาวิเคราะห  พบวามี 2 หลักทรัพยไดแก หลักทรัพย  HFT และหลักทรัพย SPG   มีขอ
มูลไมเพียงพอสําหรับการศึกษาครั้งนี้  สวนอีก 9 หลักทรัพยที่ เหลือไดนํามาทําการศึกษาและ
วิเคราะหเชิงปริมาณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  โดยทําการทดสอบความนิ่งของขอมูล
ดวยวิธีการ Augmented Dickey -Fuller Test : ADF Test และทําการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของดวย
แบบจําลอง 5 รูปแบบจึงสามารถอธิบายผลการศึกษาไดดังนี้ 
  
5.1  ผลการทดสอบความเปน stationary หรือ วิธีการคํานวณ  unit root test  ของหลักทรัพยกลุม

ยานพาหนะและชิ้นสวน 
การทดสอบยูนิทรูท   เปนขั้นตอนแรกที่ตองทํากอนที่จะนําขอมูลราคาปดของหลักทรัพย

และตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวของไปวิเคราะหหาสมการถดถอย  เนื่องจากขอมูลอนุกรมเวลามักเกิดปญหา
ความไมนิ่งของขอมูล   ซ่ึงถาหากนําขอมูลที่ไมนิ่ง (non-stationary) มาใชวิเคราะหในสมการถด
ถอยโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (ordinary lease square) จะทําใหเกิดสมการถดถอยที่ไมแทจริงและ
ไมควรนํามาใช ในการวิเคราะหดานตางๆ  เนื่องจากเชื่อถือไมได เพราะมีการกระจายที่ไมไดมาตร
ฐานและตัวประมาณคาที่ไดไมมีความสอดคลอง   ดังนั้นจึงตองมีการทดสอบตัวแปรที่นํามาใชใน
แบบจําลองวามีลักษณะนิ่ง (stationary) หรือไมนิ่ง หรือเรียกกันโดยทั่วไปวาเปนการทดสอบ Unit 
Root โดยวิธีการ ADF Test  ซ่ึงจะทําการทดสอบรูปแบบสมการดัง ตอไปนี้ 

1. None  คือ รูปแบบของสมการไมมีคาคงที่  
  ∆Xt  =  θXt-1+∑

=
φ

p

1i
i ∆Xt-i+et                      

 2. Intercept  คือ รูปแบบของสมการที่มีคาคงที่  
  ∆Xt  =  α + θXt-1+∑

=
φ

p

1i
i ∆Xt-i +et        

3. Trend and Intercept  คือ รูปแบบของสมการที่มีทั้งคาคงที่และแนวโนมของเวลาโดย
กําหนดใหคา t  แทนแนวโนมของเวลา       
 ∆Xt  =  α +βt+θXt-1+∑

=
φ

p

1i
i ∆Xt-i +et 

ตั้งสมมติฐานการทดสอบไว ดังนี้ 
                   H0  :   θ = 0    

     H1  :   θ  < 0   
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หรือ   H0  :    ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามมียูนิทรูท หรือ มีลักษณะไมนิ่ง 
     H1  :     ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามไมมียูนิทรูท หรือ มีลักษณะนิ่ง  

สามารถแสดงผลการทดสอบ Unit Root โดยวิธีการ ADF Test  ตามทั้ง 3  รูปแบบ ดังนี้ 
5.1.1       None  คือ รูปแบบของสมการไมมีคาคงที่  

   ∆Xt  =  θXt-1+∑
=
φ

p

1i
i ∆Xt-i+et  

ตารางที่  5.2  แสดงผลการทดสอบ Unit Root : ADF Test at Level  ของขอมูล เลือก None  
 

Critical Value ชื่อหลักทรัพย Test  Statistic 
1%    5%**    10%    

Status 
I(d) 

AH -6.561461 (0) -2.5838 -1.9428 -1.6172 I(0) 
BAT-3K -18.33851 (0) -2.5725 -1.9406 -1.6162 I(0) 

CWT -1.600057* (1) -2.5725 -1.9406 -1.6162 - 
GYT -17.08608 (0) -2.5713 -1.9404 -1.6161 I(0) 
IRC -35.55546 (1) -2.5713 -1.9404 -1.6161 I(0) 
SMC -15.14251 (0) -2.5737 -1.9409 -1.6163 I(0) 
SPSU -10.34373 (0) -2.5713 -1.9404 -1.6161 I(0) 

STANLY -3.650945 (2) -2.5713 -1.9404 -1.6161 I(0) 
TRU -7.240093 (0) -2.5713 -1.9404 -1.6161 I(0) 
Rmf -17.58592 (0) -2.5713 -1.9404 -1.6161 I(0) 

SMB -9.908834 (2) -2.5713 -1.9404 -1.6161 I(0) 
HML -5.161158 (2) -2.5713 -1.9404 -1.6161 I(0) 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ : ในวงเล็บ คือ จํานวน Lag 

*       หลักทรัพย CWT เลือกวิธี None ไมนิ่งที่ระดับ Integration of  Order (0) 
**     คา ADF Test  Statistic นิ่งที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 %ที่ใชในการ 

วิเคราะห 
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5.1.2       Intercept  คือ รูปแบบของสมการที่มีคาคงที่  
   ∆Xt  =  α + θXt-1+∑

=
φ

p

1i
i ∆Xt-i +et 

ตารางที่  5.3  แสดงผลการทดสอบ Unit Root : ADF Test at Level  ของขอมูล เลือก  Intercept 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ :  ในวงเล็บ คือ จํานวน Lag 

     *      หลักทรัพย CWT เลือกวิธี Intercept ไมนิ่งที่ระดับ Integration of Order (0) 
     **   คา ADF Test  Statistic นิ่งที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 %ที่ใชในการ 

วิเคราะห 
 
 
 
 
 
 

Critical Value ชื่อหลักทรัพย Test  Statistic 
1%    5%**    10%    

Status 
I(d) 

AH -7.755474 (0) -3.4885 -2.8868 -2.5801 I(0) 
BAT-3K -18.55602 (0) -3.4540 -2.8714 -2.5720 I(0) 

CWT -2.534221* (1) -3.4541 -2.8714 -2.5720 - 
GYT -9.426798 (2) -3.4504 -2.8697 -2.5711 I(0) 
IRC -19.90702 (3) -3.4504 -2.8697 -2.5711 I(0) 
SMC -15.11805 (0) -3.4578 -2.8731 -2.5729 I(0) 
SPSU -11.40217 (1) -3.4503 -2.8697 -2.5711 I(0) 

STANLY -4.029759 (2) -3.4504 -2.8697 -2.5711 I(0) 
TRU -7.796933 (0) -3.4503 -2.8697 -2.5711 I(0) 
Rmf -17.61759 (0) -3.4503 -2.8697 -2.5711 I(0) 

SMB -11.27982 (2) -3.4504 -2.8697 -2.5711 I(0) 
HML -5.818062 (2) -3.4504 -2.8697 -2.5711 I(0) 
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5.1.3      Trend and Intercept  คือ รูปแบบของสมการที่มีท้ังคาคงที่และแนวโนมของเวลา
โดยกําหนดใหคา t  แทนแนวโนมของเวลา       
   ∆Xt  =  α +βt+θXt-1+∑

=
φ

p

1i
i ∆Xt-i +et 

ตารางที่  5.4  แสดงผลการทดสอบ Unit Root : ADF Test at Level  ของขอมูล เลือก Trend and 
Intercept  

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ :  ในวงเล็บ คือ จํานวน Lag 

*     หลักทรัพย CWT เลือกวิธี Trend and Intercept ไมนิ่งที่ระดับ Integration of Order (0) 
    **   คา ADF Test  Statistic นิ่งที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 %ที่ใชในการ   

วิเคราะห 
 

จากตารางที่ 5.2 ถึง 5.4 เปนวิธีการวิเคราะหขอมูลที่มีลักษณะนิ่ง โดยการพิจารณา
คาสัมบูรณของคาสถิติทดสอบ (test statistic) ที่คํานวณไดจะมากกวาคาสัมบูรณของ Critical Value 
1% 5% และ 10% หรือ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ แสดงวา มีความสัมพันธ
ในอันดับ 0 หรือ Integration of  Order zero : I(0) ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ยอมรับที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 % (หรือระดับนัยสําคัญ 0.05) 

Critical Value ชื่อหลักทรัพย Test  Statistic 
1%    5%**    10%    

Status 
I(d) 

AH -7.858284 (0) -4.0407 -3.4494 -3.1497 I(0) 
BAT-3K -18.53327 (0) -3.9923 -3.4263 -3.1361 I(0) 

CWT -2.819845* (1) -3.9924 -3.4264 -3.1361 - 
GYT -18.36644 (0) -3.9871 -3.4238 -3.1346 I(0) 
IRC -21.47136 (3) -3.9873 -3.4239 -3.1347 I(0) 
SMC -15.08951 (0) -3.9976 -3.4288 -3.1376 I(0) 
SPSU -9.717028 (0) -3.9871 -3.4238 -3.1346 I(0) 

STANLY -3.916292 (2) -3.9872 -3.4239 -3.1346 I(0) 
TRU -7.776944 (0) -3.9871 -3.4238 -3.1346 I(0) 
Rmf -17.61215 (0) -3.9871 -3.4238 -3.1346 I(0) 

SMB -26.73792 (1) -3.9872 -3.4239 -3.1346 I(0) 
HML -5.965181 (2) -3.9872 -3.4239 -3.1346 I(0) 
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ดังนั้น  ผลการทดสอบยูนิทรูทโดย ADF Test at Level โดยใชวิธี None, Intercept 
และ Trend and Intercept  พบวา บริษัทอาปโก ไฮเทค จํากัด(มหาชน) (AH) บริษัทไทยสโตเรจ 
แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน)  (BAT-3K)  บริษัทกูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (GYT)  
บริษัท อิโนเว รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (IRC)  บริษัทสวีเดนมอเตอรส จํากัด (มหาชน) 
(SMC)   บริษัทเอส.พี.ซูซูกิ จํากัด (มหาชน) (SPSU)   บริษัทไทยรุงยูเนียนคาร  จํากัด (มหาชน) 
(TRU)   ดัชนีตลาดหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง (Rmf) ปจจัยดานขนาดของบริษัท (SMB) และ
ปจจัยดานอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด (HML) ปฏิเสธสมมติฐาน H0 โดยยอม
รับ H1 แสดงวา ขอมูลทั้งหมดเปนขอมูลที่มีลักษณะนิ่ง หมายถึง ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามไมมี
ยูนิทรูท ในชวงเวลาที่ทําการศึกษา เพราะคาสัมบูรณของคาสถิติทดสอบที่คํานวณไดมีคามากกวาคา
สัมบูรณของ Critical Value ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ ทั้ง 3  วิธีที่ใชทําการ
ศึกษา  คือวิธี None, Intercept และ  Trend and Intercept แสดงวามีความสัมพันธในอันดับ 0 หรือ 
I(0)  

สวนหลักทรัพยของบริษัทไทยสแตนเลยการไฟฟาจํากัด (มหาชน) (STANLY) มี
คาสัมบูรณของคาสถิติทดสอบที่คํานวณไดมากกวาคาสัมบูรณของCritical Value ณ ระดับนัยสําคัญ 
0.05 และ 0.10  สวนที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 มีคาสัมบูรณของคาสถิติทดสอบที่คํานวณไดนอยกวาคา
สัมบูรณของ Critical Valueโดยใชวิธี Trend and Intercept  สวนวิธี None และIntercept มีคา
สัมบูรณของคาสถิติทดสอบที่คํานวณไดมากกวาคาสัมบูรณของ Critical Value ณ ระดับนัยสําคัญ 
0.01, 0.05 และ 0.1 ตามลําดับ แสดงวา มีความสัมพันธในอันดับ 0 หรือ I(0)  

หลักทรัพยของบริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) (CWT) มีคา
สัมบูรณของคาสถิติทดสอบที่คํานวณไดนอยกวาคาสัมบูรณของ Critical Value ณ ระดับนัยสําคัญ 
0.01, 0.05 และ 0.1 ตามลําดับ โดยใชวิธี None, Intercept และ Trend and Intercept  แสดงวา ไมมี
ความสัมพันธในอันดับ 0 หรือ I(0)  

จากขอมูลบริษัทหลักทรัพยที่จะทําการศึกษาทั้งหมดจํานวน 11 หลักทรัพย ในราย
สัปดาห ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2541 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547  พบวา มี 2 บริษัทหลักทรัพยที่
ขอมูลไมเพียงพอในการศึกษา และอีก 1 หลักทรัพยที่ทําการทดสอบยูนิทรูท แลวมีลักษณะไมนิ่ง 
คือ ยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงวา ขอมูลทั้งหมดเปนขอมูลที่มีลักษณะไมนิ่ง หมายถึง ตัวแปรอิสระ 
หรือตัวแปรตามมียูนิทรูท ในชวงเวลาที่ทําการศึกษาเพราะคาสัมบูรณของคาสถิติทดสอบที่คํานวณ
ไดนอยกวาคาสัมบูรณของ Critical Value ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ ทั้ง 3  
วิธีที่ใชทําการศึกษา คือวิธี None, Intercept และ  Trend and Intercept  แสดงวา ไมมีความสัมพันธ
ในอันดับ 0 หรือ I(0)  คือ  บริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) (CWT)  
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  ดังนั้น  จากการทดสอบยูนิทรูทดวยวิธีออกเมนเทด  ดิกกี้ ฟูเลอร (ADF Test) 
จํานวน 9 หลักทรัพย  พบวา มี 1 หลักทรัพยที่ทําการทดสอบแลวมีลักษณะไมนิ่ง แสดงวา ไมมี
ความสัมพันธในอันดับ 0 หรือ I(0)  คือบริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) (CWT)   
ดังนั้นจึงไมนําขอมูลของบริษัทดังกลาวนี้เขามาทําการศึกษา   เนื่องจากเปนขอมูลที่มีลักษณะไมนิ่ง
ในอันดับ 0 จึงใชขอมูลหลักทรัพยในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ทั้งหมดจํานวน 8 หลักทรัพยแตอีก 3 หลัก
ทรัพยที่ไมไดนํามาทําการวิเคราะหปจจัยดานผลตอบแทนตลาด ขนาดของธุรกิจและมูลคาหลัก
ทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด  ที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยไดทําการวิเคราะหเชิงคุณ
ภาพ หรือทําการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานตางๆของหลักทรัพย ซ่ึงไดกลาวไวในบทที่ 4  
 
5.2    ผลการทดสอบความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนไมคงท่ี (Heteroscedasticity) 
         ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 
               จากขอมูลที่นํามาศึกษาทั้ง 9 หลักทรัพย  พบวา มีลักษณะนิ่ง 8 หลักทรัพยและมีลักษณะ
ไมนิ่ง  1 หลักทรัพยคือ CWT โดยการทดสอบยูนิทรูท แลวนําตัวแปรตางๆมาคํานวณโดยใชสมการ
ถดถอยแบบกําลังสองนอยที่สุดดวยแบบจําลอง 5 รูปแบบ ซ่ึงรวมถึงแบบจําลองฟารมาและเฟรนช
ดวยโดยมีตัวแปรตาม คืออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย (Ri) และมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง (Rm – Rf  : Rmf) ผลตางของผลตอบ
แทนของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ (SMB) และผลตางของผลตอบแทนเฉลี่ยหลักทรัพยที่มี
อัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดมากกับนอย (HML) ซ่ึงสามารถแสดงรูปแบบสม
การที่ใชในการทดสอบครั้งนี้ทั้ง 5 รูปแบบไดดังนี้ 
 

Rit - Rft   =  αt + βit (Rmt – Rft) + tε                            (5.1) 
                Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + tε                            (5.2) 
                Rit - Rft   =  αt + hit (HML) + tε                                       (5.3) 

                Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε                          (5.4) 
และแบบจําลองฟารมาและเฟรนช มีรูปแบบของสมการ คือ 
   Rit - Rft  =  αt +βit (Rmt – Rft) + sit (SMB) + hit (HML) + tε               (5.5) 
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โดย      i  คือ      หลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 
     t คือ      สัปดาหที่  1 , 2 , 3,…n ; n = 115, 254, 300, 365 
   Rit คือ      อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i  ณ เวลา t 
   Rft  คือ      อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง ณ เวลา t  
   Rmt  คือ      อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย  ณ เวลา t 
                          SMB       คือ      ผลตางของผลตอบแทนเฉลี่ยในพอรตธุรกิจที่มีขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ 
                          HML คือ       ผลตางของผลตอบแทนเฉลี่ยในพอรตธุรกิจที่มีมูลคาหลักทรัพย

ตามบัญชีตอราคาตลาดมากและนอย 
                   βit คือ       ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย i ณ เวลา t 
                             sit         คือ      สัมประสิทธของขนาดธุรกิจในหลักทรัพย i  ณ  เวลาt 
  hit          คือ  สัมประสิทธิ์ของอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคา

ตลาดในหลักทรัพย  i  ณ เวลา t 
                 tε          คือ      คาความคลาดเคลื่อนของสมการ 
 
โดยทําการทดสอบความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อน(εt) ไมคงที่ของทุกสมการ จากการ
วิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ ไดตั้งสมมติฐานทดสอบ คือ  

   H0  :   ความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาคงที่  
(ไมมี Heteroscedasticity) 

   H0  :   ความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาไมคงที่    
(มี Heteroscedasticity) 

หรือ        H0  :   Var(εt)  =  σ2   
    H1 :   Var(εt)  ≠  σ2 

 
พิจารณาจากคาความนาจะเปนของคา  Obs*R-squared  หากมีคามากกวา 0.05  จึง

ยอมรับ H0  คือปฏิเสธ  H1  โดยยอมรับวาความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาคงที่   แตหาก
คาความนาจะเปนของคา Obs*R-squared  นอยกวา 0.05 ยอมรับ H1 หรือยอมรับวาความแปรปรวน
ของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาไมคงที่โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 
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5.2.1       รูปสมการ  Rit - Rft   =  αt + βit (Rmt – Rft) + tε    
 เปนวิธีการทดสอบปญหา Heteroscedasticity ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะ

และชิ้นสวนดวยสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัว คืออัตราผลตอบแทนของ
ตลาด โดยมีผลการทดสอบ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 5.5  แสดงผลการทดสอบ Heteroscedasticity ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + βit (Rmt – Rft) + tε     
คา Obs*R-squared และ คาสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ชื่อหลักทรัพย 

Obs*R-squared ความนาจะเปน (Prob.) 
AH 3.368701 0.185565 

BAT-3K* 8.896676 0.011698 
GYT 0.577768 0.749099 
IRC 4.413965 0.110032 
SMC 0.330562 0.847655 

SPSU* 11.54904 0.003106 
STANLY* 6.334474 0.042120 

TRU* 10.27215 0.005881 
ที่มา : จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ :  *  คือ หลักทรัพยที่เกิดปญหา Heteroscedasticity 

 
จากการคํานวณทั้ง 8 หลักทรัพยที่ทําการศึกษาในชวงเวลารายสัปดาห n = 115, 

254, 300, 365 พบวามี 4 หลักทรัพย คือAH, GYT, IRC และSMCที่ไมเกิดปญหา Heteroscedasticity   
โดยพิจารณาไดจากคาความนาจะเปนของคา Obs*R-squared มากกวา 0.05 คือยอมรับ H0  หรือยอม
รับวาความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาคงที่  สวนอีก 4 หลักทรัพย คือ BAT-3K , SPSU, 
STANLY และTRU มีคาความนาจะเปนของคา Obs*R-squared นอยกวา 0.05  คือยอมรับH1  หรือ
ยอมรับวาความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาไมคงที่  ดังนั้นจึงทําการแกปญหาโดยวิธีการ
กําลังสองถวงน้ําหนัก (Weight Least Square  : WLS) ในการแกปญหา Heteroskedasticity ซ่ึงทราบ
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละตัวอยาง โดยวิธีการนี้สามารถดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
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- หารสมการตัวแบบตลอดดวยคาตัวแปรซึ่งเปนตัวแปรอิสระที่ปรากฏวามีความ
สัมพันธที่จะมีผลตอการเกิดความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนไมคงที่นั้น  

- ประมาณการสมการที่หารตลอดดวยตัวแปรอิสระนั้นดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด
โดยใชสมการรูปแบบเดิม  

- เมื่อไดคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ถูกหารดวยตัวแปรอิสระแลว  สามารถเทียบ
นําเอาสัมประสิทธิ์เหลานี้ไปใชเขียนสมการเดิมที่ตองการได เนื่องจาก การหารดวยตัวแปรก็ตามจะ
ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ของสมการแตอยางใด และไดผลการทดสอบดังตาราง 
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.6  แสดงผลการทดสอบ Heteroscedasticity หลังจากแกปญหาโดยวิธีการ  Weight Least  
                 Square ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

คา Obs*R-squared และคาสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  
ชื่อหลักทรัพย 

ตัวแปรที่ใชในการ
ถวงน้ําหนัก 
(Weight) Obs*R-squared ความนาจะเปน (Prob.) 

BAT-3K Rmf 1.424971 0.490424 
SPSU Rmf 0.360039 0.835254 

STANLY Rmf 2.126399 0.345349 
TRU Rmf 1.249122 0.535497 

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
 
 จากตารางที่ 5.6  เมื่อแกปญหาความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาไมคงที่ โดยวิธี
การ  กําลังสองถวงน้ํ าหนัก   พบวา ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% หลักทรัพย   BAT-3K, SPSU, 
STANLY  และTRU มีคาความนาจะเปนเท ากับ  0.490424, 0.835254, 0.345349 และ0.535497   
ตามลําดับ ซ่ึงมากกวา 0.05   ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0  คือยอมรับวาความแปรปรวนของตัว
แปรคลาดเคลื่อนมีคาคงที่ 
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5.2.2      รูปสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + tε  

               เปนวิธีการทดสอบปญหา Heteroscedasticity ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะ
และชิ้นสวนดวยสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัวคือ ขนาดของธุรกิจ โดยมี
ผลการทดสอบ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 5.7  แสดงผลการทดสอบ Heteroscedasticity ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + tε   
คา Obs*R-squared และ คาสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ชื่อหลักทรัพย 

Obs*R-squared ความนาจะเปน (Prob) 
AH 3.238033 0.198093 

BAT-3K 2.920528 0.232175 
GYT 1.856449 0.395255 
IRC* 245.8683 0.000000 
SMC 0.028579 0.985812 

SPSU* 73.35379 0.000000 
STANLY* 23.44414 0.000008 

TRU* 241.3906 0.000000 
ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ :  *  คือ  หลักทรัพยที่เกิดปญหา Heteroscedasticity 

 
จากการคํานวณทั้ง 8 หลักทรัพยที่ทําการศึกษาในชวงเวลารายสัปดาห n = 115, 

254, 300, 365  ดังตารางที่ 5.7 พบวามี 4 หลักทรัพย คือ AH , BAT-3K, GYT  และ SMC ที่ไมเกิด
ปญหาHeteroscedasticityโดยพิจารณาไดจากคาความนาจะเปนของคา Obs*R-squared มากกวา 
0.05 คือยอมรับ H0 หรือยอมรับวาความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาคงที่ สวนอีก                   
4 หลักทรัพย  คือ IRC, SPSU, STANLY และTRU มีคาความนาจะเปนของคา Obs*R-squared นอย
กวา 0.05 คือยอมรับ H1  หรือยอมรับวาความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาไมคงที่  ดังนั้น
จึงทําการแกปญหาโดยวิธีการกําลังสองถวงน้ําหนักในการแกปญหาHeteroskedasticity ซ่ึงทราบคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละตัวอยาง โดยวิธีการนี้สามารถดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  



 87

- หารสมการตัวแบบตลอดดวยคาตัวแปรซึ่งเปนตัวแปรอิสระที่ปรากฏวามีความ
สัมพันธที่จะมีผลตอการเกิดความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนไมคงที่นั้น  

- ประมาณการสมการที่หารตลอดดวยตัวแปรอิสระนั้นดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด
โดยใชสมการรูปแบบเดิม  

- เมื่อไดคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ถูกหารดวยตัวแปรอิสระแลว  สามารถเทียบ
นําเอาสัมประสิทธิ์เหลานี้ไปใชเขียนสมการเดิมที่ตองการได เนื่องจาก การหารดวยตัวแปรก็ตามจะ
ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ของสมการแตอยางใด และไดผลการทดสอบดังตาราง 
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.8  แสดงผลการทดสอบ Heteroscedasticity หลังจากแกปญหาโดยวิธีการ  Weight  

Least Square ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 
คา Obs*R-squared และคาสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ชื่อหลักทรัพย 
ตัวแปรที่ใชในการ

ถวงน้ําหนัก 
(Weight) Obs*R-squared ความนาจะเปน (Prob.) 

IRC SMB 0.773092 0.679399 
SPSU SMB 0.799237 0.670576 

STANLY SMB 2.281136 0.319637 
TRU SMB 1.303866 0.521038 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
 
               จากตารางที่ 5.8 เมื่อแกปญหาความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาไมคงที่ 
โดยวิธีการกําลังสองถวงน้ําหนัก  พบวา ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% หลักทรัพย  IRC, SPSU, 
STANLY, และ   TRU มีคาความนาจะเปนเทากับ  0.679399, 0.670576, 0.319637และ0.521038  
ตามลําดับ ซ่ึงมากกวา 0.05   ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0  คือยอมรับวาความแปรปรวนของตัว
แปรคลาดเคลื่อนมีคาคงที่ 
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5.2.3       รูปสมการ  Rit - Rft   =  αt + hit (HML) + tε   
                เปนวิธีการทดสอบปญหา  Heteroscedasticity ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะ

และชิ้นสวนดวยสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัว คือ อัตราสวนมูลคาหลัก
ทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด โดยมีผลการทดสอบ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 5.9  แสดงผลการทดสอบ Heteroscedasticity ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + hit (HML) + tε   
คา Obs*R-squared และ คาสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ชื่อหลักทรัพย 

Obs*R-squared ความนาจะเปน (Prob) 
AH 2.052083 0.358423 

BAT-3K 0.243942 0.885174 
GYT* 26.40668 0.000002 
IRC* 146.2300 0.000000 
SMC 0.801450 0.669834 

SPSU* 122.9522 0.000000 
STANLY* 83.55504 0.000000 

TRU* 137.9561 0.000000 
ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ : *  คือ  หลักทรัพยที่เกิดปญหา Heteroscedasticity 
 

              จากการคํานวณทั้ง 8 หลักทรัพยที่ทําการศึกษา ในชวงเวลารายสัปดาห    ดังตาราง
ที่ 5.9  พบวา มี 3 หลักทรัพย คือ AH , BAT-3K และ SMC ที่ไมเกิดปญหา Heteroscedasticity   โดย
พิจารณาไดจากคาความนาจะเปนของคา Obs*R-squared มากกวา 0.05 คือ ยอมรับ H0  หรือยอมรับ
วาความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาคงที่  สวนอีก 5 หลักทรัพย คือ GYT, IRC, SPSU, 
STANLY และTRU มีคาความนาจะเปนของคา Obs*R-squared นอยกวา 0.05 คือ ยอมรับ H1  หรือ
ยอมรับวาความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาไมคงที่ ดังนั้นจึงทําการแกปญหาโดยวิธีการ 
กําลังสองถวงน้ําหนัก ในการแกปญหาHeteroskedasticity ซ่ึงทราบคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
แตละตัวอยาง โดยวิธีการนี้สามารถดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

- หารสมการตัวแบบตลอดดวยคาตัวแปรซึ่งเปนตัวแปรอิสระที่ปรากฏวามีความ
สัมพันธที่จะมีผลตอการเกิดความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนไมคงที่นั้น  
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- ประมาณการสมการที่หารตลอดดวยตัวแปรอิสระนั้นดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด
โดยใชสมการรูปแบบเดิม  

- เมื่อไดคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ถูกหารดวยตัวแปรอิสระแลว  สามารถเทียบ
นําเอาสัมประสิทธิ์เหลานี้ไปใชเขียนสมการเดิมที่ตองการได เนื่องจาก การหารดวยตัวแปรก็ตามจะ
ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ของสมการแตอยางใด และไดผลการทดสอบดังตาราง 
ตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 5.10  แสดงผลการทดสอบ Heteroscedasticity หลังจากแกปญหาโดยวิธีการ  Weight  

Least Square ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 
คา Obs*R-squared และคาสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ชื่อหลักทรัพย 
ตัวแปรที่ใชในการ

ถวงน้ําหนัก 
(Weight) Obs*R-squared ความนาจะเปน (Prob.) 

GYT HML 0.440016 0.802512 
IRC HML 0.156712 0.924635 

SPSU HML 0.828142 0.660954 
STANLY HML 0.390173 0.822764 

TRU HML 0.416752 0.811902 
ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
               

จากตารางที่ 5.10 เมื่อแกปญหาความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาไมคง
ที่โดยวิธีการกําลังสองถวงน้ําหนัก  พบวา ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หลักทรัพย  GYT, IRC, SPSU, 
STANLY และ  TRU มีคาความนาจะเปนเทากับ 0.802512, 0.924635, 0.660954, 0.822764 และ
0.811902  ตามลําดับซึ่งมากกวา 0.05   ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 คือยอมรับวาความ    แปรป
รวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาคงที่ 
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5.2.4      รูปสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε  

                             เปนวิธีการทดสอบปญหา  Heteroscedasticity ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะ
และชิ้นสวนดวยสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ ขนาดของธุรกิจ และอัตรา
สวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดโดยมีผลการทดสอบดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.11  แสดงผลการทดสอบ Heteroscedasticity ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้น

สวนจากสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε    
คา Obs*R-squared และ คาสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ชื่อหลักทรัพย 

Obs*R-squared ความนาจะเปน (Prob.) 
AH 4.844201 0.435189 

BAT-3K* 34.41083 0.000002 
GYT* 36.86959 0.000001 
IRC* 291.7004 0.000000 
SMC* 65.95452 0.000000 
SPSU* 122.4962 0.000000 

STANLY* 92.63508 0.000000 
TRU* 303.7148 0.000000 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ : *  คือ  หลักทรัพยที่เกิดปญหา Heteroscedasticity 
 

              จากการคํานวณทั้ง 8 หลักทรัพยที่ทําการศึกษา ในชวงเวลารายสัปดาห พบวา มี
เพียง 1 หลักทรัพย คือ AH ที่ไมเกิดปญหา Heteroscedasticity โดยพิจารณาไดจากคาความนาจะ
เปนของคา Obs*R-squared มากกวา 0.05 คือ ยอมรับ H0  หรือยอมรับวาความแปรปรวนของตัวแปร
คลาดเคลื่อนมีคาคงที่     สวนอีก 7 หลักทรัพย คือ BAT-3K, GYT, IRC, SMC, SPSU, STANLY 
และTRU มีคาความนาจะเปนของคา Obs*R-squared นอยกวา 0.05 คือ ยอมรับ H1  หรือยอมรับวา
ความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาไมคงที่  ดังนั้น จึงทําการแกปญหาโดยวิธีการกําลัง
สองถวงน้ําหนักในการแกปญหา Heteroskedasticity ซ่ึงทราบคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละ
ตัวอยาง โดยวิธีการนี้สามารถดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
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- หารสมการตัวแบบตลอดดวยคาตัวแปรซึ่งเปนตัวแปรอิสระที่ปรากฏวามีความ
สัมพันธที่จะมีผลตอการเกิดความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนไมคงที่นั้น  

- ประมาณการสมการที่หารตลอดดวยตัวแปรอิสระนั้นดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด
โดยใชสมการรูปแบบเดิม  

- เมื่อไดคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ถูกหารดวยตัวแปรอิสระแลว  สามารถเทียบ
นําเอาสัมประสิทธิ์เหลานี้ไปใชเขียนสมการเดิมที่ตองการได เนื่องจาก การหารดวยตัวแปรก็ตามจะ
ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ของสมการแตอยางใด และไดผลการทดสอบดังตาราง 
ตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 5.12  แสดงผลการทดสอบ Heteroscedasticity หลังจากแกปญหาโดยวิธีการ  Weight  

Least  Square ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 
คา Obs*R-squared และคาสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ชื่อหลักทรัพย 
ตัวแปรที่ใชในการ

ถวงน้ําหนัก 
(Weight) Obs*R-squared ความนาจะเปน (Prob.) 

BAT-3K SMB 7.382797 0.193692 
GYT HML 1.540586 0.908339 
IRC SMB 2.199060 0.820972 
SMC SMB 5.580404 0.349210 
SPSU HML 1.915795 0.860669 

STANLY SMB 2.165914 0.825744 
TRU HML 1.744217 0.883283 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
               

จากตารางที่ 5.12  เมื่อแกปญหาความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาไมคง
ที่ โดยวิธีการกําลังสองถวงน้ําหนัก   พบวา ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หลักทรัพย  BAT-3K ,GYT, 
IRC, SMC,  SPSU, STANLY และTRU มีคาความนาจะเปนเทากับ 0.193692, 0.908339, 0.820972, 
0.349210, 0.860669, 0.825744  และ 0.883283 ตามลําดับ ซ่ึงมากกวา 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติ
ฐาน H0  คือยอมรับวาความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาคงที่ 
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5.2.5 สมการ  Rit - Rft =  αt +βit (Rmt – Rft) + sit (SMB) + hit (HML) + tε   
               เปนวิธีการทดสอบปญหา  Heteroscedasticity ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะ

และช้ินสวนดวยสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ผลตอบแทนของตลาดหลัก
ทรัพย  ขนาดของธุรกิจ และอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด โดยมีผลการ
ทดสอบดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.13  แสดงผลการทดสอบ Heteroscedasticity ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้น

สวนจากสมการ  Rit - Rft =  αt +βit (Rmt – Rft) + sit (SMB) + hit (HML) + tε  
  

คา Obs*R-squared และ คาสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ชื่อหลักทรัพย 
Obs*R-squared ความนาจะเปน (Prob.) 

AH 8.700705 0.465348 
BAT-3K* 65.34069 0.000000 

GYT* 36.55707 0.000032 
IRC* 297.3399 0.000000 
SMC* 68.48698 0.000000 
SPSU* 132.5936 0.000000 

STANLY* 116.2487 0.000000 
TRU* 309.5655 0.000000 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ :  *  คือ  หลักทรัพยที่เกิดปญหา Heteroscedasticity 

              
  จากการคํานวณทั้ง 8 หลักทรัพยที่ทําการศึกษา ในชวงเวลารายสัปดาห พบวา มี

เพียง  1 หลักทรัพย คือ AH ที่ไมเกิดปญหา Heteroscedasticity โดยพิจารณาไดจากคาความนาจะ
เปนของคา Obs*R-squared มากกวา 0.05 คือ ยอมรับ H0  หรือยอมรับวาความแปรปรวนของตัวแปร
คลาดเคลื่อนมีคาคงที่    สวนอีก 7 หลักทรัพย คือ BAT-3K ,GYT, IRC, SMC,  SPSU, STANLY 
และTRU มีคาความนาจะเปนของคา Obs*R-squared นอยกวา 0.05 คือ ยอมรับ H1  หรือยอมรับวา
ความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาไมคงที่   ดังนั้นจึงทําการแกปญหาโดยวิธีการกําลัง
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สองถวงน้ําหนักในการแกปญหา Heteroskedasticity ซ่ึงทราบคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละ
ตัวอยาง โดยวิธีการนี้สามารถดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

- หารสมการตัวแบบตลอดดวยคาตัวแปรซึ่งเปนตัวแปรอิสระที่ปรากฏวามีความ
สัมพันธที่จะมีผลตอการเกิดความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนไมคงที่นั้น  

- ประมาณการสมการที่หารตลอดดวยตัวแปรอิสระนั้นดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด
โดยใชสมการรูปแบบเดิม  

- เมื่อไดคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ถูกหารดวยตัวแปรอิสระแลว  สามารถเทียบ
นําเอาสัมประสิทธิ์เหลานี้ไปใชเขียนสมการเดิมที่ตองการได เนื่องจาก การหารดวยตัวแปรก็ตามจะ
ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ของสมการแตอยางใด และไดผลการทดสอบดังตาราง 
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.14  แสดงผลการทดสอบ Heteroscedasticity หลังจากแกปญหาโดยวิธีการ  Weight  

Least Square ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 
คา Obs*R-squared และคาสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ชื่อหลักทรัพย 
ตัวแปรที่ใชในการ

ถวงน้ําหนัก 
(Weight) Obs*R-squared ความนาจะเปน (Prob.) 

BAT-3K SMB 12.12312 0.206457 
GYT SMB 6.552648 0.683583 
IRC SMB 4.42711 0.108633 
SMC SMB 18.09545 0.054082 
SPSU HML 5.402512 0.797904 

STANLY HML 3.274314 0.952419 
TRU HML 3.091720 0.960547 

ที่มา:จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
 
               จากตารางที่ 5.14 เมื่อแกปญหาความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาไมคง
ที่ โดยวิธีการกําลังสองถวงน้ําหนักพบวา ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หลักทรัพย  BAT-3K ,GYT, 
IRC, SMC, SPSU, STANLYและTRU มีคาความนาจะเปนเทากับ 0.206457,  0.683583,  0.108633, 
0.054082, 0.797904, 0.952419  และ 0.960547 ตามลําดับซึ่งมากกวา 0.05   ดังนั้นจึงยอมรับสมมติ
ฐานH0 คือยอมรับวาความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาคงที่ 
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5.3   ผลการทดสอบตัวแปรความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกัน (Autocorrelation) ของหลัก
ทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากการทดสอบความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนมีคาไมคงที่แลวจึงทําการทดสอบ
ตัวแปรความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกัน โดยตั้งสมมติฐาน คือ 

H0 :  ตัวแปรความคลาดเคลื่อนไมมีความสัมพันธกัน (ไมเกิดปญหา 
Autocorrelation)  
H1 :  ตัวแปรความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกัน (เกิดปญหา  
Autocorrelation)   

หรือ             H0 :   ρ =  0 
                         H1 :   ρ ≠ 0 
 
 โดยพิจารณาจากคา Durbin-Watson Statistic หากคา Durbin-Watson Statistic อยูในชวง
ของคา Durbin-Watson จากการเปดตารางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐาน H0  คือ ยอมรับวาตัวแปร
ความคลาดเคลื่อนไมมีความสัมพันธกัน แตหากคา Durbin-Watson Statistic อยูนอกชวงของคา
Durbin-Watson จากการเปดตารางสถิติจะปฏิเสธสมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน H1  คือยอม
รับวาตัวแปรความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกันโดยในการศึกษาครั้งนี้ ไดแบงกลุมหลักทรัพย
ตามจํานวนของขอมูลไดเปน 4 กลุม ดังตารางที่ 5.15 
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ตารางที่ 5.15  แสดงชวงของคา Durbin-Watson จากตารางสถิติท่ีใชในการพิจารณาผล 
 

คา Durbin-Watson หลักทรัพย ระยะเวลา จํานวนขอมูล 
K=1,2 K=3 

กลุม 1 
   -  GYT  
   -  IRC  
   -  SPSU 
   -  STANLY  
   -  TRU  

 
6/01/2541– 28/12/2547 

 
365 สัปดาห 

 
1.778 – 2.222 

 
1.789 – 2.211 

กลุม 2 
   -  BAT-3K  

 
6/04/2542 – 28/12/2547 

 
300 สัปดาห 

 
1.778 – 2.222 

 
1.789 – 2.211 

กลุม 3 
   -  SMC 

 
22/2/2543 – 28/12/2547 

 
254 สัปดาห 

 
1.778 – 2.222 

 
1.789 – 2.211 

กลุม 4 
   -  AH  

 
22/10/2545 – 28/12/2547 

 
115 สัปดาห 

 
1.746 – 2.254 

 
1.760 – 2.240 

ที่มา : เปดตารางสถิติ 
หมายเหตุ  : K คือ จํานวนตัวแปรอิสระในสมการที่ทําการวิเคราะห 
 
 ดังนั้น ทําการทดสอบ Autocorrelation ของหลักทรัพยในแตละแบบจําลอง ซ่ึงสามารถ
สรุปผลไดดังตารางตอไปนี้ 
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5.3.1      รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + βit (Rmt – Rft) + tε  
               เปนวิธีการทดสอบปญหา Autocorrelation ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและ

ช้ินสวนดวยสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัว คือ ผลตอบแทนของตลาด
หลัก โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 

 
ตารางที่ 5.16  แสดงผลการทดสอบ Autocorrelation ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้น  สวน

จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + βit (Rmt – Rft) + tε  
ชื่อหลักทรัพย Durbin-Watson Statistic 

AH** 1.902381 
BAT-3K* 2.142893 

GYT* 1.914548 
IRC* 2.218990 
SMC* 1.871763 
SPSU* 2.210003 

STANLY* 1.812370 
TRU* 1.953382 

          ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
            หมายเหตุ :  *    คา Durbin-Watson จากตารางสถิติอยูในชวง 1.778 – 2.222 
                 **  คา Durbin-Watson จากตารางสถิติอยูในชวง 1.746 – 2.254 
 
                      จากตารางที่ 5.16  ผลการทดสอบตัวแปรความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกัน 
โดยพิจารณาจากคา Durbin-Watson Statistic ที่คํานวณไดของขอมูลรายสัปดาหตองมีคาอยูในชวง
ของคา Durbin-Watson จากตารางสถิติ ที่กําหนดไวใตตารางจึงไมเกิดปญหา Autocorrelation  ซ่ึง
อธิบายไดวาหลักทรัพย AH, BAT-3K, GYT, IRC, SMC, SPSU, STANLY และ TRU มีคา Durbin-
Watson Statistic อยูในชวงของคา Durbin-Watson  จากตารางสถิติ ที่กําหนดไวใตตาราง จึงยอมรับ
สมมติฐาน H0  คือ ยอมรับวาตัวแปรความคลาดเคลื่อนไมมีความสัมพันธกัน  
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5.3.2       รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + tε  
                เปนวิธีการทดสอบปญหา Autocorrelation ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและ

ช้ินสวนดวยสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัว คือ ขนาดของธุรกิจ โดยมีผล
การทดสอบดังนี้ 

 
ตารางที่ 5.17  แสดงผลการทดสอบ Autocorrelation ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน

จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + tε   
ชื่อหลักทรัพย Durbin-Watson Statistic 

AH** 1.927652 
BAT-3K* 2.145639 

GYT* 1.913064 
IRC* 2.019439 
SMC* 1.831622 
SPSU* 1.993702 

STANLY* 1.995748 
TRU* 2.107037 

          ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
                          หมายเหตุ : *    คา Durbin-Watson จากตารางสถิติอยูในชวง 1.778 – 2.222 
               **  คา Durbin-Watson จากตารางสถิติอยูในชวง 1.746 – 2.254 
 
        จากตารางที่ 5.17  ผลการทดสอบตัวแปรความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกัน 
โดยพิจารณาจากคา Durbin-Watson Statistic ที่คํานวณไดของขอมูลรายสัปดาหตองมีคาอยูในชวง
ของคา Durbin-Watson จากตารางสถิติ ที่กําหนดไวใตตารางจึงไมเกิดปญหา Autocorrelation  ซ่ึง
อธิบายไดวาหลักทรัพย AH, BAT-3K, GYT, IRC, SMC, SPSU, STANLY และ TRU มีคา Durbin-
Watson Statistic อยูในชวงของคา Durbin-Watson  จากตารางสถิติ ที่กําหนดไวใตตารางจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0  คือ ยอมรับวาตัวแปรความคลาดเคลื่อนไมมีความสัมพันธกัน  
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5.3.3 รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + hit (HML) + tε  
              เปนวิธีการทดสอบปญหา Autocorrelation ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและ

ช้ินสวนดวยสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัว คือ อัตราสวนมูลคาหลักทรัพย
ตามบัญชีตอราคาตลาด  โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 
 
ตารางที่ 5. 18 แสดงผลการทดสอบ Autocorrelation ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน

จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + hit (HML) + tε  
ชื่อหลักทรัพย Durbin-Watson Statistic 

AH** 2.070965 
BAT-3K* 2.148068 

GYT* 1.928759 
IRC* 1.861922 
SMC* 1.832548 
SPSU* 1.784703 

STANLY* 1.924930 
TRU* 2.034408 

          ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
                          หมายเหตุ : *    คา Durbin-Watson จากตารางสถิติอยูในชวง 1.778 – 2.222 
               **  คา Durbin-Watson จากตารางสถิติอยูในชวง 1.746 – 2.254 
 

จากตารางที่ 5.18  ผลการทดสอบตัวแปรความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกัน 
โดยพิจารณาจากคา Durbin-Watson Statistic ที่คํานวณไดของขอมูลรายสัปดาหตองมีคาอยูในชวง
ของคา Durbin-Watson จากตารางสถิติ ที่กําหนดไวใตตารางจึงไมเกิดปญหา Autocorrelation  ซ่ึง
อธิบายไดวาหลักทรัพย AH, BAT-3K, GYT, IRC, SMC, SPSU, STANLY และ TRU มีคา Durbin-
Watson Statistic อยูในชวงของคา Durbin-Watson  จากตารางสถิติ ที่กําหนดไวใตตาราง จึงยอมรับ
สมมติฐาน H0  คือยอมรับวาตัวแปรความคลาดเคลื่อนไมมีความสัมพันธกัน  
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               5.3.4      รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε   
 เปนวิธีการทดสอบปญหา   Autocorrelation   ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและ

ช้ินสวนดวยสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือขนาดของธุรกิจและอัตราสวนมูล
คาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด  โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 

 
ตารางที่ 5.19 แสดงผลการทดสอบ Autocorrelation ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้น สวน

จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε    
ชื่อหลักทรัพย Durbin-Watson Statistic 

AH** 2.045757 
BAT-3K* 2.185407 

GYT* 1.909498 
IRC* 1.984378 
SMC* 2.193427 
SPSU* 1.783660 

STANLY* 1.991249 
TRU* 1.918103 

            ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
                           หมายเหตุ : *    คา Durbin-Watson จากตารางสถิติอยูในชวง 1.778 – 2.222 
                 **  คา Durbin-Watson จากตารางสถิติอยูในชวง 1.746 – 2.254 
                         
    จากตารางที่ 5.19  ผลการทดสอบตัวแปรความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกัน 
โดยพิจารณาจากคา Durbin-Watson Statistic ที่คํานวณไดของขอมูลรายสัปดาหตองมีคาอยูในชวง
ของคา Durbin-Watson จากตารางสถิติ ที่กําหนดไวใตตารางจึงไมเกิดปญหา Autocorrelation  ซ่ึง
อธิบายไดวาหลักทรัพย AH, BAT-3K, GYT, IRC, SMC, SPSU, STANLY และ TRU มีคา Durbin-
Watson Statistic อยูในชวงของคา Durbin-Watson จากตารางสถิติที่กําหนดไวใตตารางจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0  คือยอมรับวาตัวแปรความคลาดเคลื่อนไมมีความสัมพันธกัน  
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5.3.5 รูปแบบสมการ  Rit - Rft = αt +βit (Rmt – Rft) + sit (SMB) + hit (HML) + tε  
               เปนวิธีการทดสอบปญหา Autocorrelation ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและ

ช้ินสวนดวยสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ อัตราผลตอบแทนของตลาดหลัก
ทรัพย  ขนาดของธุรกิจ และอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด โดยมีผลการ
ทดสอบดังนี้ 

 
ตารางที่  5.20  แสดงผลการทดสอบ Autocorrelation ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน

จากสมการ  Rit - Rft = αt +βit (Rmt – Rft) + sit (SMB) + hit (HML) + tε  
ชื่อหลักทรัพย Durbin-Watson Statistic 

AH** 2.035372 
BAT-3K* 2.210881 

GYT* 2.096498 
IRC* 2.188747 
SMC* 2.170499 
SPSU* 1.827089 

STANLY* 1.988880 
TRU* 2.098431 

          ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
                          หมายเหตุ : *    คา Durbin-Watson จากตารางสถิติอยูในชวง 1.778 – 2.222 

             **  คา Durbin-Watson จากตารางสถิติอยูในชวง 1.746 – 2.254       
 

จากตารางที่ 5.20  ผลการทดสอบตัวแปรความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกัน 
โดยพิจารณาจากคา Durbin-Watson Statistic ที่คํานวณไดของขอมูลรายสัปดาหตองมีคาอยูในชวง
ของคา Durbin-Watson จากตารางสถิติ ที่กําหนดไวใตตารางจึงไมเกิดปญหา Autocorrelation  ซ่ึง
อธิบายไดวาหลักทรัพย AH, BAT-3K, GYT, IRC, SMC, SPSU, STANLY และ TRU มีคา Durbin-
Watson Statistic อยูในชวงของคา Durbin-Watson จากตารางสถิติที่กําหนดไวใตตารางจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0  คือ ยอมรับวาตัวแปรความคลาดเคลื่อนไมมีความสัมพันธกัน  
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5.4      การวิเคราะหคาอัลฟา (α) ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 
 เมื่อพิจารณาคา  α    ซ่ึงเปนคาที่แสดงถึง ผลตอบแทนของหลักทรัพยที่มากหรือนอยกวา

ปกติ  โดยสามารถวิเคราะหคาอัลฟาไดวาหากคาอัลฟามีคาแตกตางจากศูนย แสดงวา  การลงทุนใน
หลักทรัพยนั้นมีปจจัยอ่ืนมาทําใหอัตราผลตอบแทนผิดปกติ   โดยหากคา α เปนบวกมาก  แสดงวา
หลักทรัพยนั้นใหผลตอบแทนที่มากกวาปกติ สมควรลงทุนในหลักทรัพยนั้น  เนื่องจาก ทําใหนักลง
ทุนไดรับสวนตางของกําไรเมื่อขายหลักทรัพยนั้นออกไปและหากคา α มีคาเปนลบ แสดงวา มี
ปจจัยอ่ืนของหลักทรัพยนั้นเขามามีอิทธิพลทําใหผลตอบแทนนอยกวาปกติ   นักลงทุนจึงไมควรลง
ทุนในหลักทรัพยนั้น โดยจัดอยูในรูปสมการที่ใชในการวิเคราะหได 5 รูปแบบรวมทั้งแบบจําลอง
ฟารมาและเฟรนช  ดังนี้ 

Rit - Rft   =  αt + βit (Rmt – Rft) + tε                
                Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + tε                

                Rit - Rft   =  αt + hit (HML) + tε                                        

                Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε   

     Ri – Rft   =  αt + βit (Rmt - Rft) + st (SMB) + ht(HML) + εt  

 
โดย      i  คือ      หลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 
     t คือ      สัปดาหที่  1 , 2 , 3,…n ; n = 115, 254, 300, 365 
   Rit คือ      อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i  ณ เวลา t 
   Rft  คือ      อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง ณ เวลา t  
   Rmt  คือ      อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย  ณ เวลา t 
                          SMB       คือ      ผลตางของผลตอบแทนเฉลี่ยในพอรตธุรกิจที่มีขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ 
                          HML คือ       ผลตางของผลตอบแทนเฉลี่ยในพอรตธุรกิจที่มีมูลคาหลักทรัพย

ตามบัญชีตอราคาตลาดมากและนอย 
                   βit คือ      ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย i ณ เวลา t 
                             sit         คือ      สัมประสิทธของขนาดธุรกิจในหลักทรัพย i  ณ  เวลาt 
  hit          คือ  สัมประสิทธิ์ของอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคา

ตลาดในหลักทรัพย  i  ณ เวลา t 
                 tε          คือ      คาความคลาดเคลื่อนของสมการ 
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นําคา α มาทดสอบ โดยตั้งสมมติฐานดังนี้ 
           H0 :  α  =  0   
            H1  :  α  ≠ 0   
หรือ        

  H0 :  ไมมีปจจัยอ่ืนที่ทําใหเกิดผลตอบแทนผิดปกติ 
           H1 :   มีปจจัยอ่ืนที่ทําใหเกิดผลตอบแทนผิดปกติ 
   โดยจากผลการทดสอบสามารถอธิบายไดจากคา t – Statistic เพื่อดูวาคาประมาณของคา
สัมประสิทธิ์ที่ไดนั้นมีความแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม  ซ่ึงพิจารณาไดจาก
สมการทั้ง 5 รูปแบบดังนี้ 

5.4.1       รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + βit (Rmt – Rft) + tε    
                เปนวิธีการทดสอบคาอัลฟาของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนดวยสม

การถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัว คือ อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย  
โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 

 
ตารางที่  5.21  แสดงผลการทดสอบคาอัลฟา  (α) ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + βit (Rmt – Rft) + tε  

ชื่อหลักทรัพย คาอัลฟา  (α) 
(Coefficient) t-Statistic ความนาจะเปน 

(Prob.) 
AH* 3.913075 4.802338 0.0000 

BAT-3K 0.688190 0.491529 0.6234 
GYT* 1.705254 5.695321 0.0000 
IRC* 27.64010 2.237949 0.0258 
SMC -0.581960 -1.109579 0.2682 
SPSU 4.136284 1.305274 0.1926 

STANLY* 17.98136 3.046471 0.0025 
TRU* 163.9909 5.869484 0.0000 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
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               ผลการทดสอบคา α ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ จากตารางที่ 5.21      
พบวา  ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% หลักทรัพย AH, GYT, IRC, STANLY และ TRU  มีคา t-Statistic 
ที่คํานวณได เทากับ 4.802338, 5.695321, 2.237949, 3.046471 และ 5.869484    สวนคา t-Statistic 
ที่เปดจากตารางสถิติ เทากับ 1.960 ซ่ึงคาของ t ที่คํานวณไดมากกวาคา t จากตาราง   จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 และยอมรับ H1  แสดงวา มีปจจัยอ่ืนที่มีอิทธิพลทําใหผลตอบแทนผิดปกติไป  โดยถา
คา α มีคาเปนบวก  แสดงวาหลักทรัพยนั้นใหผลตอบแทนที่มากกวาปกติ  หรือพิจารณาจากคา
ความนาจะเปน ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 เชนกัน 

               ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% หลักทรัพย  BAT-3K, SMCและ SPSU มีคา t-Statistic  
ที่คํานวณไดเทากับ 0.491529, -1.109579 และ 1.305274  สวนคา t-Statistic ที่เปดจาก   ตารางสถิติ
เทากับ 1.960  ซ่ึงคาของ t ที่คํานวณไดนอยกวาคา t จากตารางจึงยอมรับ H0  แสดงวาไมมีปจจัยอ่ืน
ที่ทําใหเกิดผลตอบแทนผิดปกติ หรือพิจารณาจากคาความนาจะเปน ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 จะยอมรับ
สมมติฐาน H0 เชนกัน 

5.4.2       รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + tε  

                เปนวิธีการทดสอบคาอัลฟาของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนดวยสม
การถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัว คือ ขนาดของธุรกิจ โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 
ตารางที่  5.22  แสดงผลการทดสอบคาอัลฟา  (α) ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + tε   

ชื่อหลักทรัพย คาอัลฟา  (α) 
(Coefficient) t-Statistic ความนาจะเปน 

(Prob.) 
AH 2.243270 1.790342 0.0761 

BAT-3K* 2.426518 2.310113 0.0000 
GYT* 1.457630 4.667770 0.0000 
IRC* 2.951805 3.023459 0.0027 
SMC -0.999340 -1.146770 0.2526 
SPSU -0.668486 -0.629416 0.5295 

STANLY* -4.847812 -20.09145 0.0000 
TRU* 13.62374  6.848636 0.0000 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
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                ผลการทดสอบคา α ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ จากตารางที่ 5.22      
พบวา ณ  ระดับความเชื่อมั่น  95%   หลักทรัพย BAT-3K, GYT, IRC, STANLY และ TRU มีคา            
t-Statistic ที่คํานวณได เทากับ 2.310113, 4.667770, 3.023459, -20.09145และ 6.848636  สวนคา    
t-Statistic ที่เปดจากตารางสถิติ  เทากับ  1.960  ซ่ึงคาของ t ที่คํานวณไดมากกวาคา t จากตาราง จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ H1  แสดงวามีปจจัยอ่ืนที่มีอิทธิพลทําใหผลตอบแทนผิดปกติไป 
โดยคา α มีคาเปนบวก แสดงวาหลักทรัพยนั้นใหผลตอบแทนที่มากกวาปกติ  หรือพิจารณาจากคา
ความนาจะเปน ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 เชนกัน 

              ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% หลักทรัพย  AH, SMC และ SPSU มีคา t-Statistic ที่
คํานวณไดเทากับ 1.790342, -1.146770 และ -0.629416  สวนคา t-Statistic ที่เปดจากตารางสถิติเทา
กับ 1.960  ซ่ึงคาของ t ที่คํานวณไดนอยกวาคา t จากตาราง จึงยอมรับ H0  แสดงวาไมมีปจจัยอ่ืนที่
ทําใหเกิดผลตอบแทนผิดปกติ หรือ พิจารณาจากคาความนาจะเปน ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 จะยอมรับ
สมมติฐาน H0 เชนกัน 

5.4.3      รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + hit (HML) + tε  

                 เปนวิธีการทดสอบคาอัลฟาของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน   ดวยสม
การถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัว คือ อัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอ
ราคาตลาด โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 

 
ตารางที่  5.23  แสดงผลการทดสอบคาอัลฟา  (α) ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากสมการ Rit - Rft   =  αt + hit (HML) + tε   

ชื่อหลักทรัพย คาอัลฟา  (α)(Coefficient) t-Statistic ความนาจะเปน (Prob.) 

AH* 3.566385 2.110063 0.0371 

BAT-3K 2.037960 1.938506 0.0535 

GYT 3.728068 1.737429 0.0832 

IRC* 4.578664 2.840722 0.0048 

SMC 0.015730 0.018042 0.9856 

SPSU* 8.252600 4.301063 0.0000 
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ชื่อหลักทรัพย คาอัลฟา  (α)(Coefficient) t-Statistic ความนาจะเปน (Prob.) 
STANLY -0.781451 -0.293234 0.7695 

TRU 10.25496 1.718172 0.0866 
ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
 

              ผลการทดสอบคา α ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ จากตารางที่ 5.23  พบวา  
ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%   หลักทรัพย AH, IRC และ SPSU  มีคา t-Statistic ที่คํานวณได เทากับ 
2.110063, 2.840722 และ 4.301063  สวนคา t-Statistic ที่เปดจากตารางสถิติเทากับ 1.960  ซ่ึงคา
ของ t ที่คํานวณไดมากกวาคา t จากตาราง จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ H1  แสดงวามีปจจัย
อ่ืนที่มีอิทธิพลทําใหผลตอบแทนผิดปกติไป โดยคา α มีคาเปนบวก แสดงวาหลักทรัพยนั้นใหผล
ตอบแทนที่มากกวาปกติ  หรือพิจารณาจากคาความนาจะเปน ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 จะปฏิเสธ    
สมมติฐาน H0 เชนกัน 

             ณ  ระดับความเชื่อมั่น  95%  หลักทรัพย  BAT-3K, GYT, SMC, STANLY และ 
TRU  มีคา t-Statistic ที่คํานวณไดเทากับ 1.938506, 1.737429, 0.018042, -0.293234 และ1.718172  
สวนคา  t-Statistic ที่เปดจากตาราง สถิติเทากับ 1.960  ซ่ึงคาของ t ที่คํานวณไดนอยกวาคา t  จาก 
ตารางสถิติ  จึงยอมรับ H0 แสดงวาไมมีปจจัยอ่ืนที่ทําใหเกิดผลตอบแทนผิดปกติ หรือพิจารณาจาก
คาความนาจะเปน ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 จะยอมรับสมมติฐาน H0 เชนกัน 

5.4.4       รูปแบบสมการ   Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε  

                เปนวิธีการทดสอบคาอัลฟาของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนดวยสม
การถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ ขนาดของธุรกิจ และอัตราสวนมูลคาหลักทรัพย
ตามบัญชีตอราคาตลาด โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 

 
ตารางที่  5.24  แสดงผลการทดสอบคาอัลฟา  (α) ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε  

ชื่อหลักทรัพย คาอัลฟา  (α) 
(Coefficient) t-Statistic ความนาจะเปน  

(Prob.) 
AH 2.662551 1.599504 0.1126 

BAT-3K -0.557624 -0.569614 0.5694 
GYT 2.987206 1.618232 0.1065 
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ชื่อหลักทรัพย คาอัลฟา  (α) 
(Coefficient) t-Statistic ความนาจะเปน  

(Prob.) 
IRC -1.332025 -0.524262 0.6004 
SMC -0.772667 -0.487205 0.6265 

SPSU* 7.307667 2.853335 0.0046 
STANLY* -4.424177 -4.507317 0.0000 

TRU 5.775600 1.255534 0.2101 
ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
 

              ผลการทดสอบคา α ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ จากตารางที่ 5.24  พบวา 
ณ  ระดับความเชื่อมั่น  95%   หลักทรัพย SPSU และ TRU  มีคา t-Statistic ที่คํานวณได เทากับ 
2.853335 และ-4.507317   สวนคา t-Statistic ที่ เปดจากตารางสถิติ เทากับ  1.960  ซ่ึงคาของ t ที่
คํานวณไดมากกวาคา t จากตารางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ H1  แสดงวามีปจจัยอ่ืน
ที่มีอิทธิพลทําใหผลตอบแทนผิดปกติไป โดยคา α มีคาเปนบวก แสดงวาหลักทรัพยนั้นใหผลตอบ
แทนที่มากกวาปกติ  หรือพิจารณาจากคาความนาจะเปนซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐาน 
H0 เชนกัน 

              ณ  ระดับความเชื่อมั่น  95% หลักทรัพย  AH, BAT-3K, GYT, IRC, SMC และ 
TRU มีคา t-Statistic ที่คํานวณได เท ากับ  1.599504, -0.569614, 1.618232, -0.524262, -0.487205 
และ 1.255534  สวนคา t-Statistic ที่เปดจากตารางสถิติเทากับ 1.960 ซ่ึงคาของ t ที่คํานวณไดนอย
กวาคา t จากตารางสถิติจึงยอมรับ H0 วาไมมีปจจัยอ่ืนที่ทําใหเกิดผลตอบแทนผิดปกติ หรือพิจารณา
จากคาความนาจะเปน ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 จะยอมรับสมมติฐาน H0 เชนกัน 
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5.4.5 รูปแบบสมการ  Ri – Rft   =  αt + βit (Rmt - Rft) + st (SMB) + ht(HML) + εt  

              เปนวิธีการทดสอบคาอัลฟาของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนดวยสม
การถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย  ขนาด
ของธุรกิจ และอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 
 
ตารางที่  5.25  แสดงผลการทดสอบคาอัลฟา  (α) ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากสมการ  Ri – Rft   =  αt + βit (Rmt - Rft) + st (SMB) + ht(HML) + εt  

ชื่อหลักทรัพย คาอัลฟา  (α) 
(Coefficient) t-Statistic ความนาจะเปน  

(Prob.) 
AH 2.378863 1.556087 0.1226 

BAT-3K -0.439845 -0.522584 0.6017 
GYT* 4.727191 2.548681 0.0112 
IRC* 20.35828 2.235557 0.0260 
SMC 1.620864 0.567060 0.5712 

SPSU* 7.249491 2.738741 0.0065 
STANLY -1.495847 -0.767097 0.4435 

TRU 5.497699 1.448597 0.1483 
ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
 

              ผลการทดสอบคา α ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ จากตารางที่ 5.25  พบวา 
ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% หลักทรัพย  GYT, IRC และ SPSU  มีคา t-Statistic ที่คํานวณได เทากับ 
2.548681, 2.235557 และ 2.738741  สวนคา t-Statistic ที่เปดจากตารางสถิติเทากับ 1.960  ซ่ึงคา
ของ t ที่คํานวณไดมากกวาคา t จากตารางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ H1  แสดงวา มี
ปจจัยอ่ืนที่มีอิทธิพลทําใหผลตอบแทนผิดปกติไป โดยคา α มีคาเปนบวก แสดงวาหลักทรัพยนั้น
ใหผลตอบแทนที่มากกวาปกติ  หรือพิจารณาจากคาความนาจะเปน ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 จะปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 เชนกัน 

               ณ  ระดับความเชื่อมั่น  95%  หลักทรัพย  AH, BAT-3K, SMC, STANLY และ 
TRU มีคาt-Statistic ที่คํานวณไดเทากับ 1.556087, -0.522584, 0.567060, -0.767097 และ1.448597   
สวนคา t-Statistic ที่เปดจากตารางสถิติเทากับ 1.960  ซ่ึงคาของ t ที่คํานวณไดนอยกวาคา  t  จาก  
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ตารางสถิติจึงยอมรับ H0 แสดงวาไมมีปจจัยอ่ืนที่ทําใหเกิดผลตอบแทนผิดปกติ   หรือพิจารณาจาก
คาความนาจะเปน ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 จะยอมรับสมมติฐาน H0 เชนกัน 
 
5.5   การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิเบตา  (β) ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

การศึกษาคาสัมประสิทธิ์เบตา ไดแบงการศึกษาออกเปน 2 รูปแบบ   โดยรูปแบบแรกจะใช
รูปแบบสมการที่ประกอบดวย ปจจัยดานผลตอบแทนตลาดเปนตัวแปรอิสระเพียงปจจัยเดียว  สวน
สมการที่สองจะใชรูปแบบสมการที่ประกอบดวยปจจัยดานผลตอบแทนตลาด  ขนาดของธุรกิจและ
มูลคาตามบัญชีของหลักทรัพยตอราคาตลาด เปนตัวแปรอิสระหรือมีสามปจจัยในการศึกษา  โดยคา
สัมประสิทธิ์เบตาเปนคาที่แสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับอัตราผล
ตอบแทนของตลาด โดยคาสัมประสิทธิ์เบตาเปนตัวแทนความเสี่ยงที่เปนระบบหากคาสัมประสิทธิ์
เบตามีคาเปนบวก แสดงวา อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนของตลาด มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันหมายถึง เมื่ออัตราผลตอบแทนของตลาดเพิ่ม อัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนจะเพิ่มขึ้นดวย และเมื่ออัตราผลตอบแทนของตลาดลด
ลง จะทําใหอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนลดลงดวย  อีกทั้งถาคา
สัมประสิทธิ์เบตามีคามากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยนั้นมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบ
แทนของหลักทรัพยมากกวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด คือ ถาอัตราผล
ตอบแทนของตลาดเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกวา  ในทาง
กลับกัน ถาอัตราผลตอบแทนของตลาดลดลง อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยจะลดลงในอัตราที่
มากกวา   สวนคาสัมประสิทธิ์เบตามีคานอยกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยนั้นมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยนอยกวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของ
ตลาด คือ ถาอัตราผลตอบแทนของตลาดเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยจะเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่นอยกวา     ในทางกลับกันถาอัตราผลตอบแทนของตลาดลดลง จะทําใหอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยลดลงในอัตราที่นอยกวา โดยในการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์เบตาสามารถตั้งสมมติ
ฐานในการทดสอบคาสัมประสิทธิ์เบตา ไดดังนี้ 

 
H0 :  β  =   0  

   H1 :  β  ≠  0  
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หรือ                                 H0 :   ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับผลตอบแทนของ
ตลาด 

H1 :   ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับผลตอบแทนของ
ตลาด 

                            โดยในการทดสอบใชคาทางสถิติ t-test  พิจารณา  ถา t-Statistic ที่คํานวณไดนอย
กวาคา t ที่เปดจากตารางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา ยอมรับ H0  และปฏิเสธ H1  แสดงวา 
ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับผลตอบแทนของตลาด แตถาคา t-Statistic ที่
คํานวณไดมากกวาคา t ที่เปดจากตาราง ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดง ยอมรับ H1  และปฏิเสธ H0 

กลาวไดวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยกับผลตอบแทนของตลาดมีความสัมพันธกัน โดยผลการ
ทดสอบมีดังนี้ 

5.5.1      รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + βit (Rmt – Rft) + tε   
               เปนวิธีการทดสอบคาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้น

สวนดวยสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัว คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 
 
ตารางที่  5.26  แสดงผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิเบตา  (β) ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและ

ชิ้นสวนจากสมการ  Rit - Rft   =  αt + βit (Rmt – Rft) + tε    

ชื่อหลักทรัพย คาเบตา  (β) t-Statistic ความนาจะเปน 
(Prob.) 

AH 1.030469 3.722803 0.0003* 

BAT-3K 0.134628 0.126506 0.8994NS 

GYT -0.139725 -2.045882 0.0415* 

IRC 0.461238 1.033349 0.3021NS 

SMC 1.246715 8.190969 0.0000* 

SPSU 3.861648 1.108063 0.2686 NS 

STANLY -0.107193 -0.043811 0.9651 NS 

TRU -0.275790 -0.209434 0.8342 NS 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ  :  *     คือ  มีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 

     NS     คือ ไมมีนัยสําคัญ (Non-Significant) 
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                       จากตารางที่ 5.26  พบวา หลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตามีนัยสําคัญที่
ระดับความเชื่อมั่น 95%  มีจํานวน 3 หลักทรัพย ไดแก หลักทรัพย AH, GYT  และ SMC โดยมีคา  
t-Statistic ที่คํานวณไดเทากับ 3.722803, -2.045882  และ8.190969 และมีคา  t-Statistic  ที่เปดจาก
ตาราง  เทากับ  1.960  ซ่ึงคาของ t  ที่คํานวณไดมากกวาคา t จากตาราง จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ
ยอมรับ H1 หรือ พิจารณาจากคาความนาจะเปน ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 จะยอมรับสมมติฐาน H1 เชน
กัน  แสดงวาผลตอบแทนของหลักทรัพยกับผลตอบแทนของตลาดมีความสัมพันธกัน โดยหลัก
ทรัพย  AH, SMC มีคาสัมประสิทธิ์ เบตามากกวา 1 โดยมีคาเท ากับ  1.030469 และ  1.246715        
ตามลําดับ แสดงวา หลักทรัพยนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันของอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลัก
ทรัพยมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด จึงเรียกไดวาเปนหลักทรัพยที่มี
อัตราการปรับราคาเร็ว (Aggressive Stock)  สวนหลักทรัพย GYT  มีคาสัมประสิทธิ์เบตานอยกวา 1 
โดยมีคาเทากับ  -0.139725 แสดงวา หลักทรัพยนี้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามของอัตราผล
ตอบแทนของหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบ
แทนของหลักทรัพยนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด จึงเรียกไดวาเปน
หลักทรัพยที่มีอัตราการปรับตัวของราคานอย (Defensive Stock)   
               สวนหลักทรัพย  BAT-3K, IRC, SPSU, STANLY และ TRU เปนหลักทรัพยที่ไม
มีนัยสําคัญในการทดสอบคาเบตา โดยคา t-Statistic ที่คํานวณได เทากับ 0.126506, 1.033349, 
1.108063, -0.043811 และ -0.209434 และมีคา t-Statistic ที่เปดจากตารางสถิติเทากับ1.960 ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.0  ซ่ึงคาของ t ที่คํานวณไดนอยกวาคา t จากตารางสถิติ (พิจารณาจากคาสัมบูรณ) ถือ
วายอมรับ H0  และปฏิเสธ H1 แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับผลตอบ
แทนของตลาด  
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5.5.2      รูปแบบสมการ  Ri – Rft   =  αt + βit (Rmt - Rft) + st (SMB) + ht(HML) + εt 

              เปนวิธีการทดสอบคาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้น
สวนดวยสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ อัตราผลตอบแทนของตลาดหลัก
ทรัพย  ขนาดของธุรกิจ และอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด โดยมีผลการ
ทดสอบ ดังนี้ 

 
ตารางที่  5.27  แสดงผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิเบตา  (β) ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและ

ชิ้นสวนจากสมการ  Ri – Rft   =  αt + βit (Rmt - Rft) + st (SMB) + ht(HML) + εt 

ชื่อหลักทรัพย คาเบตา  (β) t-Statistic ความนาจะเปน 
(Prob.) 

AH 0.754106 2.752820 0.0219* 
BAT-3K 0.379677 0.613378 0.5401NS 

GYT -0.632790 -1.262514 0.2076 NS 
IRC 0.072842 0.210929 0.8331 NS 
SMC 0.418666 1.309600 0.1915 NS 
SPSU 0.693721 0.501265 0.6165 NS 

STANLY 1.691760 1.868123 0.0626 NS 
TRU 3.313852 1.840225 0.0666 NS 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ  :  *     คือ  มีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 

     NS       คือ ไมมีนัยสําคัญ (Non-Significant) 
 
              จากตารางที่ 5.27  พบวา หลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตาอยางมีนัยสําคัญ ที่

ระดับความเชื่อมั่น  95%  มีเพียงหนึ่งหลักทรัพย  ไดแก หลักทรัพย AH โดยมีคา t-Statistic ที่
คํานวณได เทากับ 2.752820 และมีคา t-Statistic ที่เปดจากตารางสถิติเทากับ  1.960  ซ่ึงคาของ t ที่
คํานวณไดมากกวาคา t จากตารางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ H1 หรือ พิจารณาจากคา
ความนาจะเปน ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 จะยอมรับสมมติฐาน H1 เชนกัน แสดงวา ผลตอบแทนของ
หลักทรัพยกับผลตอบแทนของตลาดมีความสัมพันธกัน โดยหลักทรัพย  AH  มีคาสัมประสิทธิ์เบตา
นอยกวา 1 โดยมีคาเทากับ 0.754106 แสดงวา หลักทรัพยนี้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน
ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยมีการเปลี่ยนแปลงของ
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อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด จึงเรียก
ไดวาเปนหลักทรัพยที่มีอัตราการปรับตัวของราคานอย   
               สวนหลักทรัพย  BAT-3K, GYT, IRC, SMC, SPSU, STANLY และ TRU เปน
หลักทรัพยที่ไมมีนัยสําคัญในการทดสอบคาเบตา โดยคา t-Statistic ที่คํานวณได เทากับ 0.613378, 
-1.262514, 0.210929, 1.309600, 0.501265, 1.868123 และ 1.840225 และมีคา t-Statistic ที่เปดจาก
ตารางสถิติเทากับ  1.960  ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05  ซ่ึงคาของ t ที่คํานวณไดนอยกวาคา t จากตาราง
สถิติ (พิจารณาจากคาสัมบูรณ) ถือวายอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 แสดงวาผลตอบแทนของหลักทรัพย
ไมมีความสัมพันธกับผลตอบแทนของตลาด 
 
5.6 การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ  s  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์  s  เปนคาที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยกับขนาดของธุรกิจโดยสามารถวิเคราะหคาคาสัมประสิทธิ์  s โดยตั้งสมมติฐาน คือ 
                H0 :  s   =  0  

 H1 :  s  ≠  0   
หรือ 

 H0 :   ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจ 
 H1 :   ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจ 

                
 ดังนั้น  สามารถอธิบายคาสัมประสิทธิ์ s โดยพิจารณาจากคา t -Statistic คือ คา t-Statistic 

ที่คํานวณไดมากกวาคา t ที่เปดจากตาราง ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05  ถือวายอมรับ H1  และปฏิเสธ H0 

แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยกับขนาดของธุรกิจมีความสัมพันธกัน  แตในทางกลับกัน ถา
คา t-Statistic ที่คํานวณไดนอยกวาคา t ที่เปดจากตารางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ถือวา ยอมรับ 
H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1  แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับขนาดของ
ธุรกิจ ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ใชสมการในการวิเคราะห  3 รูปแบบดังนี้ 
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5.6.1      รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + tε  

               เปนวิธีการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ s ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน
ดวย   สมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัว คือ ขนาดของธุรกิจ โดยมีผลการ
ทดสอบ ดังนี้ 
 
ตารางที่  5.28  แสดงผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ s  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + tε  

ชื่อหลักทรัพย S t-Statistic ความนาจะเปน 
(Prob.) 

AH -0.135904 -2.477186 0.0147* 
BAT-3K 0.020669 1.263808 0.2073NS 

GYT -0.001898 -2.333675 0.0202* 
IRC -1.182241 -3.099425 0.0021* 
SMC -0.013223 -1.057794 0.2912 NS 
SPSU -0.762500 -1.460710 0.1450 NS 

STANLY -0.647389 -3.271614 0.0012 * 
TRU* -1.439619 -2.263616 0.0242* 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ  :  *     คือ  มีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
          NS       คือ ไมมีนัยสําคัญ (Non-Significant) 
  

        จากตารางที่ 5.28 เปนการทดสอบคาสัมประสิทธิ์  s พบวา มีจํานวน 5 หลักทรัพย
ที่คาสัมประสิทธิ์  s มีนัยสําคัญ ไดแก หลักทรัพย AH, GYT, IRC, STANLY และ TRU  ณ ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%  หลักทรัพย AH, GYT, IRC, STANLY และ TRU มีคาสัมประสิทธิ์ s อยางมีนัย
สําคัญ โดยพิจารณาไดจากคา t-Statistic ที่คํานวณได เทากับ -2.477186, -2.333675,-3.099425,   -
3.271614 และ -2.263616   ตามลําดับ โดยมีคา t-Statistic ที่เปดจากตารางสถิติเทากับ 1.960  ซ่ึงคา
ของ t ที่คํานวณไดมากกวาคา t จากตาราง (ดูคาสัมบูรณ) ถือวายอมรับ H1  และปฏิเสธ H0 แสดงวา 
ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจ ซ่ึงสามารถอธิบายเครื่องหมายหนา
คาสัมประสิทธิ์ sไดวา ถาเครื่องหมายเปนบวก แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธ
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กับขนาดของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ในทางกลับกันถาเครื่องหมายหนาคาสัมประสิทธิ์ s เปน
เครื่องหมายเปนลบ แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจไปใน
ทิศทางตรงกันขาม ยกตัวอยางเชน หากสัดสวนขนาดของธุรกิจของหลักทรัพย AH เพิ่มขึ้น 1 หนวย
จะทําใหผลตอบแทนของหลักทรัพย AH ลดลง 13.59  หนวยหรือหากสัดสวนขนาดของธุรกิจของ
หลักทรัพย AH ลดลง 1 หนวย จะทําใหผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 13.59  หนวย  เปนตน 

                สวนหลักทรัพยอีกจํานวน  4 หลักทรัพยไมมีนัยสําคัญในการทดสอบคา
สัมประสิทธิ์  s  ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%   คือ BAT-3K, SMC และ SPSU โดยพิจารณาไดจากคา 
t-Statistic ที่คํานวณได คือ  1.263808, -1.057794 และ-1.460710 ตามลําดับ  โดยมีคา t-Statistic ที่
เปดจากตารางสถิติเทากับ  1.960 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)   พบวา คาของ 
t ที่คํานวณไดนอยกวาคา t จากตาราง จึง ยอมรับ H0   แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมี
ความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจ 

5.6.2      รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε   

               เปนวิธีการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ s ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน
ดวย   สมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ ขนาดของธุรกิจ และอัตราสวนมูลคา
หลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 
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ตารางที่  5.29  แสดงผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ s  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 
จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε   

ชื่อหลักทรัพย คาสัมประสิทธ์ิ s t-Statistic ความนาจะเปน 
(Prob.) 

AH -0.370324 -2.925565 0.0042* 
BAT-3K 1.858638 5.609408 0.0000* 

GYT -0.326614 -1.085182 0.2786NS 
IRC -0.806699 -2.878007 0.0042* 
SMC -1.085396 -6.330834 0.0000* 
SPSU -0.416581 -0.569005 0.5697 NS 

STANLY -0.684527 -3.856343 0.0001* 
TRU -1.974759 -0.665825 0.5059 NS 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ  :  *    คือ  มีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
          NS       คือ ไมมีนัยสําคัญ (Non-Significant) 
 

              จากตารางที่ 5.29 เปนการทดสอบคาสัมประสิทธิ์  s  พบวา มีจํานวน 5 หลักทรัพย
ที่ ค าสัมประสิทธิ์   s มีนัยสําคัญ  ไดแก  หลักทรัพย  AH, BAT-3K, IRC, SMC และ  STANLY           
ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%  หลักทรัพย AH, BAT-3K, IRC, SMC และ STANLY  มีคาสัมประสิทธิ์ 
s อยางมีนัยสําคัญ  โดยพิจารณาไดจากคา t-Statistic ที่คํานวณได เทากับ -2.925565, 5.609408,           
-2.878007, -6.330834 และ  -3.856343  ตามลําดับ โดยมีคา t-Statistic ที่เปดจากตารางสถิติเทากับ  
1.960  ซ่ึงคาของ t ที่คํานวณไดมากกวาคา t จากตาราง (ดูคาสัมบูรณ) ถือวายอมรับ H1  และปฏิเสธ 
H0 แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจ ซ่ึงสามารถอธิบายเครื่อง
หมายหนาคาสัมประสิทธิ์ sไดวา ถาเครื่องหมายเปนบวก แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยมี
ความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ในทางกลับกัน ถาเครื่องหมายหนาคา
สัมประสิทธิ์ s เปนเครื่องหมายเปนลบ แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับ
ขนาดของธุรกิจไปในทิศทางตรงกันขาม ยกตัวอยางเชน หากสัดสวนขนาดของธุรกิจของหลัก
ทรัพย STANLY เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหผลตอบแทนของหลักทรัพย STANLY ลดลง 68.45
หนวย  หรือหากสัดสวนขนาดของธุรกิจของหลักทรัพย STANLY ลดลง 1 หนวย จะทําใหผลตอบ
แทนเพิ่มขึ้น 68.45 หนวย  เปนตน 
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               สวนหลักทรัพยอีกจํานวน  3 หลักทรัพยไมมีนัยสําคัญในการทดสอบคา
สัมประสิทธิ์  s  ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%   คือ GYT, SPSU และ TRU  โดยพิจารณาไดจากคา     
t-Statistic ที่คํานวณได คือ -1.085182, -0.569005 และ -0.665825 ตามลําดับโดยมีคา t-Statistic ที่
เปดจากตารางสถิติ เทากับ 1.960 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)  พบวา คาของ  
t ที่คํานวณไดนอยกวาคา t จากตารางจึงยอมรับ H0   แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความ
สัมพันธกับขนาดของธุรกิจ 

5.6.3       รูปแบบสมการ  Rit - Rft = αt +βit (Rmt – Rft) + sit (SMB) + hit (HML) + tε  
                เปนวิธีการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ s ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิน้สวน

ดวย   สมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด  ขนาดของ
ธุรกิจ และอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 

 
ตารางที่  5.30  แสดงผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ s  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากสมการ  Rit - Rft = αt +βit (Rmt – Rft) + sit (SMB) + hit (HML) + tε  

ชื่อหลักทรัพย คาสัมประสิทธ์ิ s t-Statistic ความนาจะเปน 
(Prob.) 

AH -0.292686 -2.324836 0.0219* 
BAT-3K 2.239390 3.058017 0.0024* 

GYT 0.664774 1.805078 0.0719* 
IRC -0.683783 -3.599874 0.0004* 
SMC -0.959076 -3.434102 0.0007* 
SPSU -0.293691 -0.495178 0.6208NS       

STANLY 0.047288 0.261845 0.7936 NS 
TRU -1.387723 -2.255770 0.0247* 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ  :  *     คือ  มีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
          NS       คือ ไมมีนัยสําคัญ (Non-Significant) 
 

               จากตารางที่ 5.30 เปนการทดสอบคาสัมประสิทธิ์  s พบวา มีจํานวน 5 หลักทรัพย
ที่คาสัมประสิทธิ์  s มีนัยสําคัญ ไดแก หลักทรัพย AH, BAT-3K, IRC, SMC และ TRU ณ ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%  หลักทรัพย AH, BAT-3K, IRC, SMC และ TRU มีคาสัมประสิทธิ์  s อยางมีนัย
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สําคัญ โดยพิจารณาไดจากคา t-Statistic ที่คํานวณได เทากับ -2.324836, 3.058017, -3.599874,   -
3.434102  และ -2.255770 ตามลําดับ โดยมีคา t-Statistic ที่เปดจากตารางสถิติเทากับ  1.960  ซ่ึงคา
ของ t ที่คํานวณไดมากกวาคา t จากตาราง (ดูคาสัมบูรณ) ถือวายอมรับ H1  และปฏิเสธ H0 แสดงวา 
ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจ ซ่ึงสามารถอธิบายเครื่องหมายหนา
คาสัมประสิทธิ์ sไดวา ถาเครื่องหมายเปนบวก แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธ
กับขนาดของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ในทางกลับกัน ถาเครื่องหมายหนาคาสัมประสิทธิ์ s เปน
เครื่องหมายเปนลบ แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจไปใน
ทิศทางตรงกันขาม ยกตัวอยางเชน หากสัดสวนขนาดของธุรกิจของหลักทรัพย AH เพิ่มขึ้น 1 หนวย 
จะทําใหผลตอบแทนของหลักทรัพย AH ลดลง 29.26 หนวย หรือหากสัดสวนขนาดของธุรกิจของ
หลักทรัพย AH ลดลง 1 หนวย จะทําใหผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 29.26 หนวย เปนตน 

               สวนหลักทรัพยอีกจํานวน  3 หลักทรัพยไมมีนัยสําคัญในการทดสอบคา
สัมประสิทธิ์  s  ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%  คือ GYT, SPSU และ STANLY  โดยพิจารณาไดจากคา 
t-Statistic ที่คํานวณได คือ  1.805078, -0.495178 และ 0.261845 ตามลําดับ โดยมีคา t-Statistic ที่
เปดจากตารางสถิติ เทากับ 1.960 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)   พบวา คาของ 
t ที่คํานวณไดนอยกวาคา t จากตาราง จึงยอมรับ H0   แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความ
สัมพันธกับขนาดของธุรกิจ 
 
5.7 การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ  h  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

คาสัมประสิทธิ์   h  สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
กับอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด (Book to Market) โดยมีสมมติฐาน คือ 

H0 :  h  =  0   
H1 :  h  ≠ 0   

หรือ  
         H0 :  ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหลักทรัพย 

    ตามบัญชีตอราคาตลาด  
          H1 :  ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหลักทรัพย 

   ตามบัญชีตอราคาตลาด  
ดังนั้น  สามารถอธิบายคาสัมประสิทธิ์ h โดยพิจารณาจากคา t -Statistic คือถาคา t-Statistic  

ที่คํานวณไดมากกวาคา t ที่เปดจากตารางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05  ถือวายอมรับ H1  และปฏิเสธ 
H0 แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยกับอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดมี
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ความสัมพันธกัน แตในทางกลับกัน ถาคา t-Statistic  ที่คํานวณไดนอยกวาคา t   ที่เปดจากตาราง
สถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)  ถือวา ยอมรับ H0  และปฏิเสธสมมติฐาน 
H1 แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชี
ตอราคาตลาด  ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ใชสมการในการวิเคราะห  3 รูปแบบดังนี้ 

5.7.1      รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + hit (HML) + tε  

               เปนวิธีการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ h ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน
ดวย   สมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัว คือ อัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตาม
บัญชีตอราคาตลาด โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 

 
ตารางที่  5.31  แสดงผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ h  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + hit (HML) + tε  

ชื่อหลักทรัพย คาสัมประสิทธ์ิ h t-Statistic ความนาจะเปน 
(Prob.) 

AH -0.064499 -0.848092 0.3982NS 
BAT-3K 0.010947 0.721151 0.4714 NS 

GYT 0.055985 0.567498 0.5707 NS 
IRC -0.795225 -3.517975 0.0005* 
SMC 0.006032 0.520264 0.6033 NS 
SPSU -0.083513 -0.277712 0.7814 NS 

STANLY -0.217729 -2.393940 0.0172* 
TRU -2.135666 -8.941520 0.0000* 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ  :  *     คือ  มีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
          NS      คือ ไมมีนัยสําคัญ (Non-Significant) 
 

                     จากตารางที่ 5.31 เปนการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ h พบวามี 3 หลักทรัพย 
ไดแก หลักทรัพย IRC, STANLY  และ TRU ที่คาสัมประสิทธิ์  h มีนัยสําคัญ  ณ ระดับความเชื่อมั่น 
95% หลักทรัพย IRC, STANLY  และ TRU มีคาสัมประสิทธิ์  h อยางมีนัยสําคัญ พิจารณาไดจากคา 
t-Statistic ที่คํานวณได เทากับ -3.517975,  -2.393940 และ -8.941520 โดยคา t-Statistic ที่เปดจาก
ตารางสถิติเทากับ  1.960  ซ่ึงคาของ t ที่คํานวณไดมากกวาคา t จากตาราง จึงถือวายอมรับ H1  และ
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ปฏิเสธ H0 แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตาม
บัญชีตอราคาตลาด  ซ่ึงสามารถอธิบายเครื่องหมายหนาคาสัมประสิทธิ์ h ไดวา ถาเครื่องหมายเปน
บวก แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชี
ตอราคาตลาดไปในทิศทางเดียวกัน ในทางกลับกันถาเครื่องหมายหนาคาสัมประสิทธิ์ h เปนเครื่อง
หมายเปนลบ แสดงวาผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหลักทรัพย
ตามบัญชีตอราคาตลาดไปในทิศทางตรงกันขาม ยกตัวอยางเชน หากอัตราสวนมูลคาหลักทรัพย
ตามบัญชีตอราคาตลาดของหลักทรัพย IRC เพิ่มขึ้น 1 หนวยจะทําใหผลตอบแทนของหลักทรัพย 
IRC ลดลง 79.52 หนวย  หรือหากอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดของหลักทรพัย 
IRC ลดลง 1 หนวย จะทําใหผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 79.52 หนวย เปนตน 

                สวนหลักทรัพยอีกจํานวน  5 หลักทรัพยไมมีนัยสําคัญในการทดสอบคา
สัมประสิทธิ์  h ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% คือ AH, BAT-3K, GYT, SMC และ SPSU โดยพิจารณา
ไดจากคา  t-Statistic ที่คํานวณได  คือ-0.848092, 0.721151, 0.567498, 0.520264 และ-0.277712 
ตามลําดับ โดยมีคา t-Statistic ที่เปดจากตารางสถิติเทากับ 1.960 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%)   พบวา คาของ t ที่คํานวณไดนอยกวาคา t จากตาราง จึงยอมรับ H0   แสดงวา ผล
ตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด   

5.7.2       รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε   
               เปนวิธีการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ h ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน

ดวย   สมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ ขนาดของธุรกิจ และอัตราสวนมูลคา
หลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  5.32  แสดงผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ h  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 
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จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε   

ชื่อหลักทรัพย คาสัมประสิทธ์ิ h t-Statistic ความนาจะเปน 
(Prob.) 

AH 0.262187 1.961824 0.0423* 
BAT-3K -1.251285 -8.971614 0.0000* 

GYT 0.329145 1.209791 0.2271NS 
IRC -0.683469 -2.069059 0.0392* 
SMC 1.152291 5.300833 0.0000* 
SPSU 0.264890 0.334243 0.7384 NS 

STANLY 0.067589 0.498249 0.6186 NS 
TRU -0.484095 -0.665825 0.5059 NS 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ  :  *     คือ  มีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
          NS       คือ ไมมีนัยสําคัญ (Non-Significant) 
 

               จากตารางที่ 5.32 เปนการทดสอบคาสัมประสิทธิ์  h  พบวา มี 4 หลักทรัพย ไดแก 
หลักทรัพย AH, BAT-3K, IRC  และ SMC ที่คาสัมประสิทธิ์  h มีนัยสําคัญ  ณ ระดับความเชื่อมั่น 
95% หลักทรัพย AH, BAT-3K, IRC  และ SMC มีคาสัมประสิทธิ์  h อยางมีนัยสําคัญ พิจารณาได
จากคา t-Statistic ที่คํ านวณได  เท ากับ  1.961824,  -8.971614, -2.069059และ  5.300833 โดยคา        
t-Statistic ที่เปดจากตารางสถิติเทากับ  1.960   ซ่ึงคาของ t ที่คํานวณไดมากกวาคา t จากตารางจึงถือ
วายอมรับ H1  และปฏิเสธ H0 แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูล
คาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด  ซ่ึงสามารถอธิบายเครื่องหมายหนาคาสัมประสิทธิ์ h ไดวา ถา
เครื่องหมายเปนบวก แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหลัก
ทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดไปในทิศทางเดียวกัน  ในทางกลับกัน  ถาเครื่องหมายหนาคา
สัมประสิทธิ์ h เปนเครื่องหมายเปนลบ แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับ
อัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดไปในทิศทางตรงกันขาม ยกตัวอยางเชน หาก
อัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดของหลักทรัพย AH เพิ่มขึ้น 1  หนวย จะทําใหผล
ตอบแทนของหลักทรัพย AH ลดลง 26.22 หนวย หรือหากอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอ
ราคาตลาดของหลักทรัพย AH ลดลง 1 หนวย จะทําใหผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 26.22 หนวย เปนตน 
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              สวนหลักทรัพย อีกจํานวน  4 หลักทรัพยไมมีนั ยสําคัญในการทดสอบคา
สัมประสิทธิ์  h  ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%   คือ GYT, SPSU, STANLY และ TRU  โดยพิจารณา
ไดจากคา t-Statistic ที่คํานวณได คือ  1.209791, 0.334243, 0.498249 และ -0.665825  ตามลําดับ 
โดยมีคา t-Statistic ที่เปดจากตารางสถิติ เทากับ 1.960 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95%)   พบวา คาของ t ที่คํานวณไดนอยกวาคา t จากตาราง จึงยอมรับ H0   แสดงวา ผลตอบแทนของ
หลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด   

5.7.3      รูปแบบสมการ  Rit - Rft = αt +βit (Rmt – Rft) + sit (SMB) + hit (HML) + tε  
               เปนวิธีการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ h ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน

ดวย   สมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ อัตราผลตอบแทนตลาด  ขนาดของ
ธุรกิจ และอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 

 
ตารางที่  5.33  แสดงผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ h  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากสมการ  Rit - Rft = αt +βit (Rmt – Rft) + sit (SMB) + hit (HML) + tε  

ชื่อหลักทรัพย คาสัมประสิทธ์ิ h t-Statistic ความนาจะเปน 
(Prob.) 

AH 0.193621 1.467531 0.1451NS 
BAT-3K -1.586530 -2.477971 0.0138* 

GYT -0.725500 -1.175830 0.2404 NS 
IRC 0.853809 3.538082 0.0005* 
SMC 1.102859 3.412333 0.0008* 
SPSU 0.191486 0.259199 0.7956 NS 

STANLY -0.185646 -0.754339 0.4511 NS 
TRU -0.834743 -1.217033 0.2244 NS 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ  :  *     คือ  มีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
          NS       คือ ไมมีนัยสําคัญ (Non-Significant) 
 
                            จากตารางที่ 5.33 เปนการทดสอบคาสัมประสิทธิ์  h  พบวา มี 3 หลักทรัพย ไดแก 
หลักทรัพย  BAT-3K, IRC  และ SMC ที่คาสัมประสิทธิ์  h มีนัยสําคัญ  ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% 
หลักทรัพย BAT-3K, IRC  และ SMC มีคาสัมประสิทธิ์  h อยางมีนัยสําคัญ พิจารณาไดจากคา        
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t-Statistic ที่คํานวณได เทากับ  -2.477971, 3.538082 และ3.412333 โดยคา t-Statistic ที่ เปดจาก      
ตารางสถิติเทากับ  1.960   ซ่ึงคาของ t ที่คํานวณไดมากกวาคา t จากตารางสถิติ จึงถือวายอมรับ H1  
และปฏิเสธ H0 แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหลักทรัพย
ตามบัญชีตอราคาตลาด  ซ่ึงสามารถอธิบายเครื่องหมายหนาคาสัมประสิทธิ์ h ไดวา ถาเครื่องหมาย
เปนบวก แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตาม
บัญชีตอราคาตลาดไปในทิศทางเดียวกัน ในทางกลับกัน ถาเครื่องหมายหนาคาสัมประสิทธิ์ h เปน
เครื่องหมายเปนลบ แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหลัก
ทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดไปในทิศทางตรงกันขาม ยกตัวอยางเชน หากขนาดของธุรกิจของ
หลักทรัพย IRC เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหผลตอบแทนของหลักทรัพย IRC ลดลง 85.38 หนวย  
หรือหากขนาดของธุรกิจของหลักทรัพย IRC ลดลง 1 หนวย จะทําใหผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 85.38 
หนวย เปนตน 

             สวนหลักทรัพย อีกจํานวน  5 หลักทรัพยไมมีนั ยสําคัญในการทดสอบคา
สัมประสิทธิ์  h  ณ  ระดับความเชื่อมั่น  95%   คือ  AH, GYT, SPSU, STANLY และ TRU  โดย
พิจารณาไดจากคา t-Statistic ที่คํานวณได คือ  1.467531, -1.175830, 0.259199, -0.754339 และ       
-1.217033  ตามลําดับ โดยมีคาt-Statistic ที่เปดจากตารางสถิติ เทากับ 1.960 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
(ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)   พบวา คาของ t ที่คํานวณไดนอยกวาคา t จากตาราง จึงยอมรับ H0   

แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอ
ราคาตลาด   
 
5.8   การวิเคราะหคา  R2    ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 
   การวิเคราะหคา  R2  เปนการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระดานขวาของสมการ
วาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามดานซายของสมการไดดีเพียงใด ซ่ึงตัวแปรอิสระ
ที่ใชในการศึกษามีทั้งหมด 3 ตัวแปรไดแก อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย  ขนาดของธุรกิจ 
และอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด  สวนตัวแปรตาม คือ ผลตอบแทนจากหลัก
ทรัพยที่ทําการศึกษา  โดยถาคา R2  มีคามาก  แสดงวาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดมาก หรือการเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนของ
ตลาดหลักทรัพย  ขนาดของธุรกิจ และอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยไดมาก    และถาคา R2  มีคานอย  แสดง
วา การเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดนอย หรือ
การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย  ขนาดของธุรกิจ และอัตราสวนมูลคา
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หลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนจากหลัก
ทรัพยไดนอย  ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ไดวิเคราะหคา R2  ในสมการรูปแบบตางๆ  มีผลการวิเคราะห
ดังนี้ 

5.8.1      รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + βit (Rmt – Rft) + tε  
               เปนผลการวิเคราะหคา R2  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนดวย     

สมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัว คือ อัตราผลตอบแทนตลาด  โดยมีผลการ
ทดสอบดังนี้ 
 
ตารางที่  5.34  แสดงผลการวิเคราะหคา R2  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + βit (Rmt – Rft) + tε  

ชื่อหลักทรัพย คา R2 
GYT8 0.011399 
IRC1 0.970410 

SPSU6 0.038853 
STANLY3 0.532470 

TRU2 0.604125 
BAT-3K7 0.013964 

SMC4 0.210259 
AH5 0.109249 

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
 

              จากตารางที่ 5.34  พบวา หลักทรัพย  IRC มีคา R2 มากที่สุดเทากับ  0.9704 หรือ 
97.04% หมายความวา การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตามไดมาก  หรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย IRC  ได 97.04 %  รองลงมา ไดแก หลัก
ทรัพย TRU, STANLY, SMC, AH, SPSU, BAT-3K และ GYT มีคา R2  เทากับ  60.41%, 53.24%, 
21.02%, 10.92%, 3.88%, 1.39% และ 1.13% ตามลําดับ   

5.8.2      รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + tε   
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               เปนผลการวิเคราะหคา  R2  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนดวย    
สมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัว คือ ขนาดของธุรกิจ โดยมีผลการทดสอบ
ดังนี้ 

 
ตารางที่ 5.35  แสดงผลการวิเคราะหคา R2  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + tε  
ชื่อหลักทรัพย คา R2 

GYT6 0.014781 
IRC3 0.415569 

SPSU5 0.019420 
STANLY1 0.895293 

TRU2 0.861430 
BAT-3K7 0.005331 

SMC8 0.004421 
AH4 0.051508 

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
 

             จากตารางที่ 5.35  พบวา หลักทรัพย  STANLY มีคา R2 มากที่สุดเทากับ  0.8952 
หรือ 89.52%  หมายความวา การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรตามไดมาก  หรือ การเปลี่ยนแปลงสัดสวนขนาดของธุรกิจ   สามารถอธิบายการเปลี่ยน
แปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย STANLY ได 89.52 %  รองลงมา ไดแก หลักทรัพย 
TRU, IRC, AH, SPSU, GYT, BAT-3K แ ล ะ  SMC มี ค า  R2  เท า กั บ  86.14%, 41.55%, 5.15%, 
1.94%, 1.47%, 0.53% และ 0.44% ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
5.8.3      รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + hit (HML) + tε   
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               เปนผลการวิเคราะหคา R2  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนดวย     
สมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัว คือ อัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอ
ราคาตลาด โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 

 
ตารางที่ 5.36  แสดงผลคา R2  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + hit (HML) + tε  
ชื่อหลักทรัพย คา R2 

GYT2 0.528060 
IRC4 0.479530 

SPSU1 0.646343 
STANLY6 0.033171 

TRU3 0.521686 
BAT-3K7 0.001742 

SMC8 0.001073 
AH5 0.096369 

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
  
              จากตารางที่ 5.36  พบวา หลักทรัพย  SPSU มีคา R2 มากที่สุดเทากับ  0.6463 หรือ 

64.63%  หมายความวา การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตามไดมาก  หรือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด  
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย SPSU  ได 64.63 %  รองลง
มา  ได แก  ห ลักทรัพ ย  GYT, TRU, IRC, AH, STANLY, BAT-3K และ  SMC มีค า  R2  เท ากับ 
52.80%, 52.16%, 47.95%, 9.63%, 3.31%, 0.17% และ 010% ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
5.8.4.     รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε  
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               เปนผลการวิเคราะหคา R2  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนดวย     
สมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ ขนาดของธุรกิจ และอัตราสวนมูลคาหลัก
ทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 

 
ตารางที่ 5.37  แสดงผลการวิเคราะหคา R2  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε  

ชื่อหลักทรัพย คา R2 
GYT7 0.551784 
IRC6 0.584941 

SPSU4 0.655983 
STANLY3 0.896616 

TRU5 0.634919 
BAT-3K2 0.912619 

SMC1 0.991705 
AH8 0.161607 

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
  
              จากตารางที่ 5.37  พบวา หลักทรัพย  SMC มีคา R2 มากที่สุดเทากับ  0.9917 หรือ 

99.17%    หมายความวา การเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตามไดมาก  หรือ การเปลี่ยนแปลงสัดสวนขนาดของธุรกิจ และอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตาม
บัญชีตอราคาตลาด  สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย SMC  
ได 99.17%  รองลงมา ไดแก หลักทรัพย BAT-3K, STANLY, SPSU, TRU, IRC, GYT และ AH  มี
คา R2  เทากับ 91.26%, 89.66%, 65.59%, 63.49%, 58.49%, 55.17% และ 16.16% ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
5.8.5.      รูปแบบสมการ  Rit - Rft = αt + βit (Rmt – Rft) + sit (SMB) + hit (HML) + tε  
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               เปนผลการวิเคราะหคา R2  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนดวย     
สมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ อัตราผลตอบแทนตลาด  ขนาดของธุรกิจ และ
อัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 
 
 ตารางที่ 5.38  แสดงผลการวิเคราะหคา R2  ของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

จากสมการ  Rit - Rft = αt + βit (Rmt – Rft) + sit (SMB) + hit (HML) + tε  
ชื่อหลักทรัพย คา R2 

GYT3 0.965013 
IRC2 0.983811 

SPSU6 0.663683 
STANLY7 0.315537 

TRU5 0.726764 
BAT-3K4 0.917761 

SMC1 0.993958 
AH8 0.215412 

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ  
 
              จากตารางที่ 5.38  พบวา หลักทรัพย  SMC มีคา R2 มากที่สุดเทากับ  0.9939  หรือ 

99.39%  หมายความวา การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตามไดมาก  หรือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย  ขนาดของธุรกิจ 
และอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย SMC  ได 99.39%  รองลงมา ไดแก หลักทรัพย IRC, GYT, BAT-3K, 
TRU, SPSU, STANLYแ ล ะAH มี ค า  R2  เท า กั บ  98.38%, 96.50%, 91.77%, 72.67%, 66.36%, 
31.55% และ 21.54% ตามลําดับ 

 
 
 
 

 
5.9   ผลการวิเคราะหสมการถดถอยทั้ง 5 รูปแบบ 
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การศึกษาครั้งนี้ไดแบงรูปแบบสมการที่ใชในการวิเคราะห   ปจจัยดานผลตอบแทนตลาด  
ขนาดของธุรกิจและมูลคาตามบัญชีของหลักทรัพย  ที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม
ยานพาหนะและชิ้นสวนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   โดยการเพิ่มและลดตัวแปรอิสระใน
สมการของฟารมาและเฟรนช   สามารถแสดงสมการทั้ง 5 รูปแบบได ดังนี้ 
 

Rit - Rft   =  αt + βit (Rmt – Rft) + tε               
Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + tε     
Rit - Rft   =  αt + hit (HML) + tε    
Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε    

และแบบจําลองฟารมาและเฟรนช ดังนี้ 
Rit - Rft = αt +βit (Rmt – Rft) + sit (SMB) + hit (HML) + tε  
 

โดย      i  คือ      หลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 
     t คือ      สัปดาหที่  1 , 2 , 3,…n ; n = 115, 254, 300, 365 
   Rit คือ      อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i  ณ เวลา t 
   Rft  คือ      อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง ณ เวลา t  
   Rmt  คือ      อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย  ณ เวลา t 
                          SMB       คือ      ผลตางของผลตอบแทนเฉลี่ยในพอรตธุรกิจที่มีขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ 
                          HML คือ       ผลตางของผลตอบแทนเฉลี่ยในพอรตธุรกิจที่มีมูลคาหลักทรัพย

ตามบัญชีตอราคาตลาดมากและนอย 
                   βit คือ       ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย i ณ เวลา t 
                             sit         คือ      สัมประสิทธิ์ของขนาดธุรกิจในหลักทรัพย i  ณ  เวลาt 
  hit          คือ  สัมประสิทธิ์ของอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคา

ตลาดในหลักทรัพย  i  ณ เวลา t 
                 tε          คือ      คาความคลาดเคลื่อนของสมการ 
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ในการวิเคราะหสมการถดถอยวาเปนสมการถดถอยที่สามารถนํามาใชในการวิเคราะหไดหรือไม
นั้น  พิจารณาไดจากการทดสอบคาทางสถิติ F-test  สามารถตั้งสมมติฐานไว ดังนี้ 
  H0   :    βi = 0 

 H1   :    βi ≠ 0 
โดยที่        βi           คือ    ตัวแปรอิสระในสมการถดถอย 
                  i         คือ   จํานวนตัวแปรอิสระในสมการถดถอย 
หรือ                                        H0  :     ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม 

 H1   :     ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม 
 

โดยถาคา   F -Statistic  ที่ไดจากการคํานวณมีคามากกวา  F -Statistic  จากการเปดตาราง
สถิติ   F1-α,k-1,n-k    แสดงวา ยอมรับ H1  ปฏิเสธ  H0  หมายความวา สมการนี้มีตัวแปรอิสระอยาง
นอย   1 ตัวมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม   ซ่ึงเปนสมการถดถอยแทจริงสามารถนําไปใชในการ
ประมาณคาตัวแปรตามของสมการ    ในทางกลับกันถาคา  F -Statistic ที่ไดจากการคํานวณมีคา
นอยกวา  F -Statistic  จากการเปดตารางสถิติ  F1-α,k-1,n-k  แสดงวา ยอมรับ H0  ปฏิเสธ  H1  หมาย
ความวา  ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม   สามารถแสดงผลการวิเคราะหสมการถด
ถอยในสมการทั้ง  5  รูปแบบได ดังนี้ 
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5.9.1      รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + βit (Rmt – Rft) + tε  
               เปนผลการวิเคราะหจากสมการถดถอยของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้น

สวนดวยสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัว คือ อัตราผลตอบแทนตลาด  โดย
มีผลการทดสอบดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.39   แสดงผลของสมการถดถอย    Rit - Rft   =  αt + βit (Rmt – Rft) + tε  

คาสัมประสิทธ์ิ หลักทรัพย 
α β R2 F 

AH 3.913075 
(4.802338) 

1.030469 
(3.722803) 

0.109249 13.85927 

BAT-3K 0.688190 
(0.491529) 

0.134628 
(0.126506) 0.013964 0.01600 

GYT 1.705254 
(5.695321) 

-0.139725 
(-2.045882) 0.011399 4.185635 

IRC 27.64010 
(2.237949) 

0.461238 
(1.033349) 

0.970410 1.06781 

SMC -0.581960 
(-1.109579) 

1.246715 
(8.190969) 0.210259 67.09198 

SPSU 4.136284 
(1.305274) 

3.861648 
(1.108063) 0.038853 1.22780 

STANLY 17.98136 
(3.046471) 

-0.107193 
(-0.043811) 

0.532470 0.00192 

TRU 163.9909 
(5.869484) 

-0.275790 
(-0.209434) 0.921651 0.04386 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ คา t-Statistic 
 

 จากการวิเคราะหคา F-test พบวา ณ  ระดับความเชื่อมั่น 95 % หลักทรัพย AH, 
GYT และ SMC มีคา F- Statistic จากการคํานวณเทากับ 13.85927, 4.185635 และ67.09198 ตาม
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ลําดับ  โดยคา F- Statistic จากการเปดตารางสถิติเทากับ 3.84  ซ่ึงพิจารณาไดวาคาของ            F- 
Statisticจากการคํานวณมีคามากกวาคา F- Statistic จากการเปดตารางสถิติ  ถือวายอมรับ H1    และ
ปฏิเสธ H0 แสดงวา  สมการถดถอยมีตัวแปรอิสระ คือ ผลตอบแทนของตลาดมีความสัมพันธกับตัว
แปรตาม กลาวคือสมการถดถอยที่ไดจากการคํานวณเปนสมการถดถอยที่สามารถนําไปใชในการ
ประมาณคาตัวแปรตาม คือผลตอบแทนของหลักทรัพย AH, GYT และ SMC ได    สวนหลักทรัพย  
BAT-3K, IRC, SPSU, STANLY และ TRU  ณ ระดับความเชื่อมั่น  95 %  มีคา           F- Statistic 
จากการคํานวณเทากับ  0.01600, 1.06781, 1.22780, 0.00192 และ0.04386  ตามลําดับ  โดยคา F- 
Statistic จากการเปดตารางสถิติเทากับ 3.84  ซ่ึงพิจารณาไดวาคาของ F- Statisticจากการคํานวณมี
คานอยกวาคา   F- Statistic จากการเปดตารางสถิติ  ถือวายอมรับ H0    และปฏิเสธ H1 แสดงวา  ตัว
แปรอิสระ คือ ผลตอบแทนของตลาดในสมการถดถอยไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือผล
ตอบแทนของหลักทรัพย  กลาวคือ สมการถดถอยที่ไดจากการคํานวณเปนสมการถดถอยที่ไม
สามารถนําไปใชในการประมาณคาผลตอบแทนของหลักทรัพย BAT-3K, IRC, SPSU, STANLY 
และ TRU ได 

 ดังนั้น จากการวิเคราะหสมการถดถอยสามารถเขียนรูปแบบสมการถดถอยที่
สามารถนํามาใชในการประมาณคาผลตอบแทนของหลักทรัพย AH, GYT และ SMC ไดดังนี้ 

 -  หลักทรัพย AH มีรูปแบบสมการคือ 
RAH - Rf    =  3.9131   +   1.0305 (Rm- Rf) 
                     (4.8023)       (3.7228) 
R2 = 0.1092    F = 13.8593   n = 115    D-W Stat = 1.9024 
 

  -  หลักทรัพย GYT มีรูปแบบสมการคือ 
RGYT - Rf    =  1.7053   -   0.1397 (Rm- Rf) 
                      (5.6953)       (-2.0459) 
R2 = 0.0114    F = 4.1856    n = 365    D-W Stat = 1.9145 
 

-  หลักทรัพย SMC มีรูปแบบสมการคือ 
RSMC - Rf   =  -0.5819   +   1.2467 (Rm- Rf) 
                      (-1.1096)       (8.1909) 
R2 = 0.2103    F = 67.0919    n = 254    D-W Stat = 1.8718 

หมายเหตุ :  คาที่อยูในวงเล็บ คือคา t-statistic 



 132

5.9.2.     รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + tε  
              เปนผลการวิเคราะหจากสมการถดถอยของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้น

สวนดวยสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัว คือขนาดของธุรกิจโดยมีผลการ
ทดสอบดังนี้ 

 
ตารางที่ 5.40   แสดงผลของสมการถดถอย   Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + tε  

คาสัมประสิทธ์ิ 
หลักทรัพย 

α s R2 F 

AH 2.243270 
(1.790342) 

-0.135904 
(-2.477186) 

0.051508 6.136449 

BAT-3K 2.426518 
(2.310113) 

0.020669 
(1.263808) 0.005331 1.597212 

GYT 1.457630 
(4.667770) 

-0.001898 
(-2.333675) 0.014781 5.446040 

IRC 2.951805 
(3.023459) 

-1.182241 
(-3.099425) 

0.415569 9.60645 

SMC -0.999340 
(-1.146770) 

-0.013223 
(0.012501) 0.004421 0.000162 

SPSU -0.668486 
(-0.629416) 

-0.762500 
(-1.460710) 0.019420 2.133681 

STANLY -4.847812 
(-20.09145) 

-0.647389 
(-3.271614) 

0.895293 10.70215 

TRU 13.62374 
(6.848636) 

-1.439619 
(-2.263616) 0.861430 5.13957 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ คา t-Statistic 
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จากการวิเคราะหคา F-test พบวา ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 %  หลักทรัพย AH, 
GYT, IRC, STANLY และ  TRU มีคา F- Statistic จากการคํานวณเทากับ   6.136449, 5.446040, 
9.60645, 10.70215 และ5.13957 ตามลําดับ  โดยคา F- Statistic จากการเปดตารางสถิติเทากับ 3.84  
ซ่ึงพิจารณาไดวาคาของ F- Statistic จากการคํานวณมีคามากกวาคา F- Statistic จากการเปดตาราง
สถิติ  ถือวายอมรับ H1   และปฏิเสธ H0 แสดงวา  สมการถดถอยมีตัวแปรอิสระ คือ ขนาดของธุรกิจ 
มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม กลาวคือสมการถดถอยที่ไดจากการคํานวณเปนสมการถดถอยที่
สามารถนําไปใชในการประมาณคาตัวแปรตาม คือผลตอบแทนของหลักทรัพย AH, GYT, IRC, 
STANLY และ TRU ได    สวนหลักทรัพย   BAT-3K, SMC, และ SPSU ณ ระดับความเชื่อมั่น95%  
มีคา F- Statistic จากการคํานวณเทากับ  1.597212, 0.000162 และ2.133681  ตามลําดับ   โดยคา      
F- Statistic จากการเปดตารางสถิติเทากับ 3.84  ซ่ึงพิจารณาไดวาคาของ F- Statistic จากการคํานวณ
มีคานอยกวาคา F- Statistic จากการเปดตารางสถิติ  ถือวายอมรับ H0   และปฏิเสธ H1 แสดงวา  ตัว
แปรอิสระ คือ ขนาดของธุรกิจในสมการถดถอยไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือผลตอบแทน
ของหลักทรัพย  กลาวคือ สมการถดถอยที่ไดจากการคํานวณเปนสมการถดถอยที่ไมสามารถนําไป
ใชในการประมาณคาผลตอบแทนของหลักทรัพย BAT-3K, SMC, และ SPSU ได 

ดังนั้น จากการวิเคราะหสมการถดถอยสามารถเขียนรูปแบบสมการถดถอยที่
สามารถนํามาใชในการประมาณคาผลตอบแทนของหลักทรัพย AH, GYT, IRC, STANLY และ 
TRU ไดดังนี้ 

 -  หลักทรัพย AH มีรูปแบบสมการคือ 
RAH - Rf    =  2.2433   -   0.1359 SMB 
                     (1.7903)       (-2.4772) 
R2 = 0.0515    F = 6.1364   n = 115    D-W Stat = 1.9277 
 

  -  หลักทรัพย GYT มีรูปแบบสมการคือ 
RGYT - Rf    =  1.4576   -   0.0019 SMB 
                      (4.6677)       (-2.3337) 
R2 = 0.0148    F = 5.4460    n = 365    D-W Stat = 1.9131 
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-  หลักทรัพย IRC มีรูปแบบสมการคือ 
RIRC - Rf   =  2.9518   -   1.1822 SMB 
                      (3.0235)       (-3.0994) 
R2 = 0.4156    F = 9.60645    n = 365    D-W Stat = 2.0194 
 

-  หลักทรัพย STANLY มีรูปแบบสมการคือ 
RSTANLY - Rf    =  -4.8478   -   0.64739 SMB 
                         (-20.0915)       (-3.2716) 
R2 = 0.8953    F = 10.7022    n = 365    D-W Stat = 1.9957 
 

-  หลักทรัพย TRU มีรูปแบบสมการคือ 
RTRU - Rf   =  13.6237   -   1.4396 SMB 
                    (6.8486)       (-2.2636) 
R2 = 0.8614    F = 5.13957    n = 365    D-W Stat = 2.1070 

หมายเหตุ :  คาที่อยูในวงเล็บ คือคา t-statistic 
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5.9.3      รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + hit (HML) + tε  
              เปนผลการวิเคราะหจากสมการถดถอยของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้น

สวนดวยสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัว คือ อัตราสวนมูลคาหลักทรัพย
ตามบัญชีตอราคาตลาด โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.41   แสดงผลของสมการถดถอย   Rit - Rft   =  αt + hit (HML) + tε  

คาสัมประสิทธ์ิ หลักทรัพย 
α h R2 F 

AH 3.566385 
(2.110063) 

-0.064499 
 (-0.848092) 

0.096369 0.71927 

BAT-3K 2.037960 
(1.938506) 

0.010947 
 (0.721151) 0.001742 0.520059 

GYT 3.728068 
(1.737429) 

0.055985 
 (0.567498) 0.528060 0.32205 

IRC 4.578664 
(2.840722) 

-0.795225 
(-3.517975) 

0.479530 12.37612 

SMC 0.015730 
(0.018042) 

0.006032 
 (0.520264) 0.001073 0.270675 

SPSU 8.252600 
(4.301063) 

-0.083513 
(-0.277712) 0.646343 0.034181 

STANLY -0.781451 
(-0.293234) 

-0.217729 
(-2.393940) 

0.033171 5.73095 

TRU 10.25496 
(1.718172) 

-2.135666 
 (-8.941520) 0.521686 79.95078 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ คา t-Statistic 
 
  จากการวิเคราะหคา F-test พบวา ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 %  หลักทรัพย IRC, 
STANLY และ TRU มีคา F- Statistic จากการคํานวณเทากับ   12.37612, 5.73095 และ79.95078 
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ตามลําดับ   โดยคา F- Statistic จากการเปดตารางสถิติ เทากับ  3.84  ซ่ึงพิจารณาไดวาคาของ            
F- Statistic จากการคํานวณมีคามากกวาคา F- Statistic จากการเปดตารางสถิติ  ถือวายอมรับ H1    

และปฏิเสธ H0 แสดงวา  สมการถดถอยมีตัวแปรอิสระ คืออัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอ
ราคาตลาด มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ผลตอบแทนของหลักทรัพย กลาวคือสมการถดถอยที่
ไดจากการคํานวณเปนสมการถดถอยที่สามารถนําไปใชในการประมาณคาผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย IRC, STANLY และ TRU ได    สวนหลักทรัพย   AH, BAT-3K, GYT, SMC และ SPSU     
ณ ระดับความเชื่อมั่น  95 %  มีคา  F- Statistic จากการคํานวณเทากับ 0.71927, 0.520059, 0.32205, 
0.270675 และ0.034181  ตามลําดับ  โดยคา F- Statistic จากการเปดตารางสถิติเทากับ 3.84  ซ่ึง
พิจารณาไดวาคาของ F- Statistic จากการคํานวณมีคานอยกวาคา F- Statistic จากการเปดตารางสถิติ  
ถือวายอมรับ H0   และปฏิเสธ H1 แสดงวา  ตัวแปรอิสระ คือ อัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอ
ราคาตลาดในสมการถดถอยไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือผลตอบแทนของหลักทรัพย กลาว
คือ สมการถดถอยที่ไดจากการคํานวณเปนสมการถดถอยที่ไมสามารถนําไปใชในการประมาณคา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย AH, BAT-3K, GYT, SMC และ SPSU ได 

ดังนั้น จากการวิเคราะหสมการถดถอยสามารถเขียนรูปแบบสมการถดถอยที่
สามารถนํามาใชในการประมาณคาผลตอบแทนของหลักทรัพย IRC, STANLY และ TRU ไดดังนี้ 

 -  หลักทรัพย IRC มีรูปแบบสมการคือ 
RIRC - Rf    =  4.5787   -   0.7952 HML 
                     (2.8407)       (-3.5179) 
R2 = 0.4795    F = 12.376   n = 365    D-W Stat = 1.8619 
 

  -  หลักทรัพย STANLY มีรูปแบบสมการคือ 
RSTANLY - Rf    =  -0.7815   -   0.2177 HML 
                           (-0.2932)       (-2.3939) 
R2 = 0.0332    F = 5.7309    n = 365    D-W Stat = 1.9249 
 

-  หลักทรัพย TRU มีรูปแบบสมการคือ 
RTRU - Rf   =  10.2549   -   2.1357 HML 
                     (1.7182)       (-8.9415) 
R2 = 0.5217    F = 79.9508    n = 365    D-W Stat = 2.0344 

หมายเหตุ :  คาที่อยูในวงเล็บ คือคา t-statistic 
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5.9.4.    รูปแบบสมการ  Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε  
              เปนผลการวิเคราะหจากสมการถดถอยของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้น

สวนดวยสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ ขนาดของธุรกิจ และอัตราสวนมูลคา
หลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 

 
 ตารางที่  5.42 แสดงผลของสมการถดถอย   Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε  

คาสัมประสิทธ์ิ หลักทรัพย 
α s h R2 F 

AH 2.662551 
(1.599504) 

-0.370324 
 (-2.925565) 

0.262187 
 (1.961824) 0.161607 7.067798 

BAT-3K -0.557624 
(-0.569614) 

1.858638 
 (5.609408) 

-1.251285 
 (-8.971614) 0.912619 50.24781 

GYT 2.987206 
(1.618232) 

-0.326614  
(-1.085182) 

0.329145 
 (1.209791) 0.551784 2.17762 

IRC -1.332025 
(-0.524262) 

-0.806699 
(-2.878007) 

-0.683469 
(-2.069059) 0.584941 25.0824 

SMC -0.772667 
(-0.487205) 

-1.085396 
(-6.330834) 

1.152291 
(5.300833) 0.991705 54.55823 

SPSU 7.307667 
(2.853335) 

-0.416581 
(-0.569005) 

0.264890  
(0.334243) 0.655983 0.03237 

STANLY -4.424177 
(-4.507317) 

-0.684527 
(-3.856343) 

0.067589 
(0.498249) 0.896616 69.760 

TRU 5.775600 
(1.255534) 

-1.974759 
(-2.401761) 

-0.484095  
(-0.665825) 0.634919 34.7798 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ คา t-Statistic 
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จากการวิเคราะหคา F-test พบวา ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 %  หลัก AH, BAT-3K, 
IRC, SMC, STANLY และ  TRU มีคา F- Statistic จากการคํานวณเท ากับ  7.067798, 50.24781, 
25.0824, 54.55823, 69.760  และ 34.7798  ตามลําดับ  โดยคา F- Statistic จากการเปดตารางสถิติ
เทากับ 3.84  ซ่ึงพิจารณาไดวาคาของ F- Statistic จากการคํานวณมีคามากกวาคา F- Statistic จาก
การเปดตารางสถิติ  ถือวายอมรับ H1    และปฏิเสธ H0 แสดงวา  สมการถดถอยมีตัวแปรอิสระ คือ  
ขนาดของธุรกิจ และอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดอยางนอย 1 ตัว มีความ
สัมพันธกับตัวแปรตาม คือผลตอบแทนของหลักทรัพย  กลาวคือสมการถดถอยที่ไดจากการคํานวณ
เปนสมการถดถอยที่สามารถนําไปใชในการประมาณคาผลตอบแทนของหลักทรัพย AH, BAT-3K, 
IRC, SMC, STANLY และ TRU ได    สวนหลักทรัพย GYT และ SPSU มีคา F- Statistic จากการ
คํานวณเทากับ  2.17762  และ 0.03237 โดยคา F- Statistic จากการเปดตารางสถิติเทากับ 3.84  ซ่ึง
พิจารณาไดวาคาของ F- Statistic จากการคํานวณมีคานอยกวาคา F- Statistic จากการเปดตารางสถิติ  
ถือวายอมรับ H0   และปฏิเสธ H1 แสดงวา  ตัวแปรอิสระ คือขนาดของธุรกิจ และอัตราสวนมูลคา
หลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดในสมการถดถอยไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือผลตอบ
แทนของหลักทรัพย  กลาวคือสมการถดถอยที่ไดจากการคํานวณเปนสมการถดถอยที่ไมสามารถนํา
ไปใชในการประมาณคาผลตอบแทนของหลักทรัพย GYT และ SPSU ได  

ดังนั้น จากการวิเคราะหสมการถดถอยสามารถเขียนรูปแบบสมการถดถอยที่สามารถนํามา
ใชในการประมาณคาผลตอบแทนของหลักทรัพย AH, BAT-3K, IRC, SMC, STANLY และ TRU 
ไดดังนี้ 

 -  หลักทรัพย AH มีรูปแบบสมการคือ 
RAH - Rf    =  2.6626   -    0.3703 SMB   +   0.2622 HML 
                     (1.5995)          (-2.9256)            (1.9618) 
R2 = 0.1616    F = 7.0678   n = 115    D-W Stat = 2.0458 
 

  -  หลักทรัพย BAT-3K มีรูปแบบสมการคือ 
RBAT-3K - Rf    =  -0.5576   +   1.8586 SMB   +   1.2513 HML 
                            (-0.5696)          (-2.9256)           (-8.9716) 
R2 = 0.9126    F = 50.2478    n = 300    D-W Stat = 2.1854 
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-  หลักทรัพย IRC มีรูปแบบสมการคือ 
RIRC - Rf   =  -1.3320   -   0.8067 SMB   -   0.6835 HML 
                    (-0.5243)          (-2.8780)            (-2.0691) 
R2 = 0.5849    F = 25.0824    n = 365    D-W Stat = 1.9843 
 

-  หลักทรัพย SMC มีรูปแบบสมการคือ 
RSMC - Rf    =  -0.7727   -   1.0854 SMB   +   1.1523 HML 
              (-0.4872)          (-6.3308)          (5.3008) 
R2 = 0.9917    F = 54.5582   n = 254    D-W Stat = 2.1934 
 

  -  หลักทรัพย STANLY มีรูปแบบสมการคือ 
RSTANLY- Rf    =  -4.4242    -   0.6845 SMB   +   0.0676 HML 
                          (-4.5073)            (-3.8563)             (0.498249) 
R2 = 0.8966    F = 69.7600    n = 365    D-W Stat = 1.9912 
 

-  หลักทรัพย TRU มีรูปแบบสมการคือ 
RTRU - Rf   =  5.7756   -   1.9748 SMB   –   0.4841 HML 
                     (1.2555)          (-2.4018)            (-0.6658) 
R2 = 0.6358    F = 34.7798    n = 365    D-W Stat = 1.9181 

หมายเหตุ :  คาที่อยูในวงเล็บ คือคา t-statistic 
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5.9.5      รูปแบบสมการ  Rit - Rft = αt +βit (Rmt – Rft) + sit (SMB) + hit (HML) + tε  
              เปนผลการวิเคราะหจากสมการถดถอยของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้น

สวนดวยสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ อัตราผลตอบแทนตลาด  ขนาดของ
ธุรกิจ และอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.43 แสดงผลของสมการถดถอย  Rit - Rft= αt +βit (Rmt – Rft)+ sit(SMB)+ hit(HML) + tε  
 

คาสัมประสิทธ์ิ หลักทรัพย 
α β S h R2 F 

AH 2.378863 
(1.556087) 

0.754106 
 (2.752820) 

-0.292686 
(-2.32483) 

0.193621 
 (1.467531) 0.215412 7.481595 

BAT-3K -0.439845 
(-0.52258) 

0.379677  
(0.613378) 

2.239390 
(3.058017) 

-1.586530 
 (-2.477971) 

0.917761 11.093 

GYT 4.727191 
(2.548681) 

-0.632790 
 (-1.262514) 

0.664774 
(1.805078) 

-0.725500 
 (-1.175830) 0.965013 1.59394 

IRC 20.35828 
(2.235557) 

0.072842 
(0.210929) 

-0.683783 
(-3.59987) 

0.853809 
(3.538082) 0.983811 49.34093 

SMC 1.620864 
(0.567060) 

0.418666 
(1.309600) 

-0.959076 
(-3.43410) 

1.102859  
(3.412333) 0.993958 57.94303 

SPSU 7.249491 
(2.738741) 

0.693721 
(0.501265) 

-0.293691 
(-0.49517) 

0.191486 
(0.259199) 0.663683 0.251267 

STANLY -1.495847 
(-0.76709) 

1.691760 
(1.868123) 

0.047288 
(0.261845) 

-0.185646  
(-0.754339) 

0.315537 0.06856 

TRU 5.497699 
(1.448597) 

3.313852 
(1.840225) 

-1.387723  
(-2.25577) 

-0.834743 
(-1.217033) 0.726764 9.32067 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ คา t-Statistic 
 

จากการวิเคราะหคา F-test พบวา ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 %  หลักทรัพย AH, 
BAT-3K, IRC, SMC และTRU มี ค า  F- Statistic จ ากก ารคํ าน วณ เท ากั บ  7.481595, 11.093, 
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49.34093, 57.94303 และ9.32067 ตามลําดับ  โดยคา F- Statisticจากการเปดตารางสถิติเทากับ 3.84 
ซ่ึงพิจารณาไดวาคาของ F- Statistic จากการคํานวณมีคามากกวาคา F- Statistic จากการเปดตาราง
สถิติ  ถือวายอมรับ H1    และปฏิเสธ H0 แสดงวา  สมการถดถอยมีตัวแปรอิสระ คือ ผลตอบแทนของ
ตลาด  ขนาดของธุรกิจ และอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดอยางนอย 1 ตัว มี
ความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือผลตอบแทนของหลักทรัพย  กลาวคือสมการถดถอยที่ไดจากการ
คํานวณเปนสมการถดถอยที่สามารถนําไปใชในการประมาณคาผลตอบแทนของหลักทรัพย AH, 
BAT-3K, IRC, SMC และTRU ได  สวนหลักทรัพย   GYT,  SPSU และ STANLY มีคา F- Statistic 
จากการคํานวณเทากับ  1.59394, 0.251267  และ 0.06856 โดยคา F- Statistic จากการเปดตาราง
สถิติเทากับ 3.84  ซ่ึงพิจารณาไดวาคาของ  F- Statistic จากการคํานวณมีคานอยกวาคา F- Statistic 
จากการเปดตารางสถิติ  ถือวายอมรับ H0   และปฏิเสธ H1 แสดงวา  ตัวแปรอิสระ คือผลตอบแทน
ของตลาด  ขนาดของธุรกิจ และ อัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดในสมการถด
ถอยไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ผลตอบแทนของหลักทรัพย กลาวคือสมการถดถอยที่ได
จากการคํานวณเปนสมการถดถอยที่ไมสามารถนําไปใชในการประมาณคาผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย GYT,  SPSU และ STANLY ได 

ดังนั้น จากการวิเคราะหสมการถดถอยสามารถเขียนรูปแบบสมการถดถอยที่สามารถนํามา
ใชในการประมาณคาผลตอบแทนของหลักทรัพย AH, BAT-3K, IRC, SMC และTRU ไดดังนี้ 

 -  หลักทรัพย AH มีรูปแบบสมการคือ 
RAH - Rf    =  2.3789 + 0.7541 (Rm- Rf) -  0.2927 SMB + 0.193621 HML 
                   (1.5561)        (2.7528)          (-2.3248)       (1.4675) 
R2 = 0.2154    F = 7.4816   n = 115    D-W Stat = 2.0354 

  -  หลักทรัพย BAT-3K มีรูปแบบสมการคือ 
RBAT-3K - Rf   =  -0.4398 + 0.37968 (Rm- Rf) + 2.2394 SMB - 1.5865HML 
                          (-0.5226)       (0.6134)               (3.0580)          (-2.4779) 
R2 = 0.9178    F = 11.0930    n = 300    D-W Stat = 2.2109 

 
-  หลักทรัพย IRC มีรูปแบบสมการคือ 

RIRC - Rf   =  20.3583  + 0.0728 (Rm- Rf) -  0.6838 SMB  - 0.8538 HML 
                     (2.2356)      (0.2109)              (-3.5999)            (3.5381) 
R2 = 0.9838    F = 49.3409    n = 365    D-W Stat = 2.1877 
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-  หลักทรัพย SMC มีรูปแบบสมการคือ 
RSMC - Rf    =  1.6209 +  0.4187 (Rm- Rf)  - 0.9591 SMB   + 1.1029 HML 
               (0.5671)      (1.3096)              (-3.4341)            (3.4123) 
R2 = 0.9939    F = 57.9430   n = 254    D-W Stat = 2.1705  
 

-  หลักทรัพย TRU มีรูปแบบสมการคือ 
RTRU - Rf   = 5.4977 +  3.3139 (Rm- Rf)  -  1.3877 SMB   –  0.8347 HML 
                     (1.4486)          (1.8402)            (-2.2558)           (-1.2170) 
R2 = 0.7268    F = 9.3207    n = 365    D-W Stat = 2.0984 

หมายเหตุ :  คาที่อยูในวงเล็บ คือคา t-statistic 
 

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนในสมการทั้ง    
5 รูปแบบ พบวา สมการแรกประกอบดวยปจจัยดานอัตราผลตอบแทนของตลาดมีความสัมพันธกับ
หลักทรัพย AH, GYT  และ SMC  โดยสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพยไดอยางมีนัย
สําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 %  ซ่ึงมีคา R2 อยูในชวง 0.011 - 0.21    สมการที่สองประกอบดวย  
ปจจัยดานขนาดของธุรกิจที่มีความสัมพันธกับหลักทรัพย AH  GYT  IRC  STANLY และ TRU  
โดยสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพยไดอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%  ซ่ึงมี
คา R2 อยูในชวง 0.014 - 0.89    สมการที่สามประกอบดวยปจจัยดานอัตราสวนมูลคาหลักทรัพย
ตามบัญชีตอราคาตลาดมีความสัมพันธกับหลักทรัพย IRC  STANLY  และ TRU โดยสามารถ
อธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพยไดอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 % ซ่ึงมีคา R2 อยูใน
ชวง 0.033 - 0.52        สมการที่ส่ีประกอบดวยปจจัยดานขนาดของธุรกิจและปจจัยดานอัตราสวน
มูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดมีความสัมพันธกับหลักทรัพย AH   BAT-3K   IRC   SMC 
และ STANLY   โดยสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพยไดอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความ
เชื่อมั่น 95 %  ซ่ึงมีคา R2 อยูในชวง 0.16 - 0.99     สมการสุดทายเปนสมการของฟารมาและเฟรนช
ประกอบดวยปจจัยดานอัตราผลตอบแทนของตลาด ปจจัยดานขนาดของธุรกิจและปจจัยดานอัตรา
สวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด  มีความสัมพันธกับหลักทรัพย AH      BAT-3K  IRC  
SMC และ TRU  โดยสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพยไดอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความ
เชื่อมั่น 95 %   ซ่ึงคา R2 แตละหลักทรัพยคือ 0.22  0.92  0.98   0.99 และ 0.73 ตามลําดับ หรือคา R2 
อยูในชวง 0.21-0.99  สวนหลักทรัพย SPSU ไมมีสามารถสรางสมการถดถอยจากการคํานวณครั้งนี้
ไดเนื่องจากตัวแปรอิสระ คือปจจัยดานอัตราผลตอบแทนของตลาด  ปจจัยดานขนาดของธุรกิจและ
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ปจจัยดานอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดไมมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําใหไม
สามารถอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย SPSU  
 
5.10  การวิเคราะหถึงปจจัยตางๆที่มีความสัมพันธกับหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

การวิเคราะหถึงปจจัยตางๆของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน โดยใชแบบจําลอง
ฟารมาและเฟรนชที่เพิ่มและลดปจจัยของสมการออกไดเปน 5 รูปแบบ   โดยประกอบดวย 3  ปจจัย
คือปจจัยทางดานผลตอบแทนตลาด  ขนาดของธุรกิจและอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอ
ราคาตลาด  การศึกษาในครั้งนี้ชวยทําใหเลือกแบบจําลองที่เหมาะสมจากการวิเคราะหปจจัยของ
หลักทรัพยนั้นๆ  สามารถพิจารณาไดจากคา R2  สรุปไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 5.44   แสดงความสัมพันธของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนกับปจจัยตางๆ 
 

คา R2    ของสมการที่ประกอบดวยปจจัยตางๆ 
หลักทรัพย 

Rm SMB HML SMB, HML Rm, SMB, HML 
AH 0.109249 0.051508 - 0.161607 0.215412 

BAT-3K - - - 0.912619 0.917761 

GYT 0.011399 0.014781 - - - 

IRC - 0.415569 0.479530 0.584941 0.983811 

SMC 0.210259 - - 0.991705 0.993958 

SPSU - - - - - 

STAN - 0.895293 0.033171 0.896616 - 

TRU - 0.861430 0.521686 - 0.726764 

ชวงของคา R2 0.011-0.21 0.014 -0.89 0.033 -0.52 0.16 -0.99 0.21 -0.99 
ที่มา  :  จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
 

จากตารางที่ 5.44  แสดงความสัมพันธของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนกับ
ปจจัยตางๆ ที่มีนัยสําคัญในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของหลักทรัพย โดยไดแสดงคา 
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R2   ของสมการถดถอย ที่ไดจากสมการถดถอยที่สามารถนําไปใชวิเคราะหผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย โดยแสดงรูปสมการถดถอยที่เหมาะสมของแตละหลักทรัพยไดดังนี้ 
 

-  หลักทรัพย AH มีรูปแบบสมการคือ 
RAH - Rf    =  2.3789  +  0.7541 (Rm- Rf) -  0.2927 SMB + 0.193621 HML 
                  (1.5561)       (2.7528)              (-2.3248)         (1.4675) 
R2 = 0.2154    F = 7.4816   n = 115    D-W Stat = 2.0354 

หมายเหตุ :  คาที่อยูในวงเล็บ คือ  t – Statistic 
 
  ดังนั้น  ในการเลือกสมการถดถอยที่เหมาะสมของหลักทรัพย AH จะพิจารณาจาก
คา R2 ของแตละสมการที่ประกอบไปดวยปจจัยที่แตกตางกัน  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยน
แปลงผลตอบแทนของหลักทรัพย AH  ไดแก  ปจจัยดานผลตอบแทนของตลาด และขนาดของ
ธุรกิจ  ซ่ึงเปนปจจัยที่อยูในสมการของฟารมาและเฟรนช  โดยใหคา  R2 = 0.2154  สามารถอธิบาย
ไดวา  การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด  ขนาดของธุรกิจและอัตราสวนมูลคาหลัก
ทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย AH ได 21.54 % 
  

-  หลักทรัพย BAT-3K มีรูปแบบสมการคือ 
RBAT-3K - Rf   =  -0.4398 + 0.37968 (Rm- Rf) + 2.2394 SMB - 1.5865HML 
                            (-0.5226)        (0.6134)             (3.0580)          (-2.4779) 
R2 = 0.9178    F = 11.0930    n = 300    D-W Stat = 2.2109 

หมายเหตุ :  คาที่อยูในวงเล็บ คือ  t – Statistic 
 
  ดังนั้น   ในการเลือกสมการถดถอยที่ เหมาะสมของหลักทรัพย BAT-3K จะ
พิจารณาจากคา R2 ของแตละสมการที่ประกอบไปดวยปจจัยที่แตกตางกัน  พบวา ปจจัยที่มีผลตอ
การเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของหลักทรัพย BAT-3K  ไดแก  ปจจัยดานขนาดของธุรกิจและอัตรา
สวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด  ซ่ึงเปนปจจัยที่อยูในสมการของฟารมาและ      เฟ
รนช  โดยใหคา  R2 = 0.9178  สามารถอธิบายไดวา  การเปลี่ยนแปลงสัดสวนขนาดของธุรกิจและ
อัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผล
ตอบแทนของหลักทรัพย BAT-3K ได 91.78 %   
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-  หลักทรัพย GYT มีรูปแบบสมการคือ 
RGYT - Rf    =  1.4576   -   0.0019 SMB 
                      (4.6677)       (-2.3337) 
R2 = 0.0148    F = 5.4460    n = 365    D-W Stat = 1.9131 

หมายเหตุ :  คาที่อยูในวงเล็บ คือ  t – Statistic 
 
  ดังนั้น  ในการเลือกสมการถดถอยที่เหมาะสมของหลักทรัพย GYT จะพิจารณา
จากคา R2 ของแตละสมการที่ประกอบไปดวยปจจัยที่แตกตางกัน  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยน
แปลงผลตอบแทนของหลักทรัพย GYT คือ  ปจจัยดานขนาดของธุรกิจ โดยใหคา               R2 = 
0.0148 สามารถอธิบายไดวา  การเปลี่ยนแปลงของสัดสวนขนาดของธุรกิจสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย GYT ได 1.48 %  
 

-  หลักทรัพย IRC มีรูปแบบสมการคือ 
RIRC - Rf   =  20.3583 +0.0728 (Rm- Rf)-   0.6838 SMB   - 0.8538 HML 
                    (2.2356)          (0.2109)            (-3.5999)       (3.5381) 
R2 = 0.9838    F = 49.3409    n = 365    D-W Stat = 2.1877 

หมายเหตุ :  คาที่อยูในวงเล็บ คือ  t – Statistic 
 
  ดังนั้น  ในการเลือกสมการถดถอยที่เหมาะสมของหลักทรัพย IRC จะพิจารณาจาก
คา R2 ของแตละสมการที่ประกอบไปดวยปจจัยที่แตกตางกัน  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยน
แปลงผลตอบแทนของหลักทรัพย IRC ไดแก  ปจจัยดานขนาดของธุรกิจและอัตราสวนมูลคาหลัก
ทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด  ซ่ึงเปนปจจัยที่อยูในสมการของฟารมาและเฟรนช  โดยใหคา  R2 = 
0.9838  สามารถอธิบายไดวา  การเปลี่ยนแปลงของสัดสวนขนาดของธุรกิจและอัตราสวนมูลคา
หลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย IRC ได 98.38 %   
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-  หลักทรัพย SMC มีรูปแบบสมการคือ 
RSMC - Rf    =  1.6209 +  0.4187 (Rm- Rf)  -0.9591 SMB   + 1.1029 HML 
              (0.5671)          (1.3096)          (-3.4341)         (3.4123) 
R2 = 0.9939    F = 57.9430   n = 254    D-W Stat = 2.1705 

หมายเหตุ :  คาที่อยูในวงเล็บ คือ  t – Statistic 
 
  ดังนั้น  ในการเลือกสมการถดถอยที่เหมาะสมของหลักทรัพย SMC จะพิจารณา
จากคา R2 ของแตละสมการที่ประกอบไปดวยปจจัยที่แตกตางกัน  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยน
แปลงผลตอบแทนของหลักทรัพย SMC ไดแก  ปจจัยดานขนาดของธุรกิจและอัตราสวนมูลคาหลัก
ทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด  ซ่ึงเปนปจจัยที่อยูในสมการของฟารมาและเฟรนช  โดยใหคา  R2 = 
0.9939  สามารถอธิบายไดวา  การเปลี่ยนแปลงของสัดสวนขนาดของธุรกิจและอัตราสวนมูลคา
หลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย SMC ได 99.39 %  
 

-  หลักทรัพย STANLY มีรูปแบบสมการคือ 
RSTANLY- Rf    =  -4.4242    -   0.6845 SMB   +   0.0676 HML 
                          (-4.5073)            (-3.8563)             (0.498249) 
R2 = 0.8966    F = 69.7600    n = 365    D-W Stat = 1.9912 

หมายเหตุ :  คาที่อยูในวงเล็บ คือ  t – Statistic 
 
  ดังนั้น   ในการเลือกสมการถดถอยที่ เหมาะสมของหลักทรัพย STANLY จะ
พิจารณาจากคา R2 ของแตละสมการที่ประกอบไปดวยปจจัยที่แตกตางกัน  พบวา ปจจัยที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของหลักทรัพย STANLY ไดแก  ปจจัยดานขนาดของธุรกิจ โดยใหคา  
R2 = 0.8966  สามารถอธิบายไดวา  การเปลี่ยนแปลงของสัดสวนขนาดของธุรกิจ สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย STANLY ได 89.66 %   
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-  หลักทรัพย TRU มีรูปแบบสมการคือ 
RTRU - Rf   =  13.6237   -   1.4396 SMB 
                      (6.8486)       (-2.2636) 
R2 = 0.8614    F = 5.13957    n = 365    D-W Stat = 2.1070 

หมายเหตุ :  คาที่อยูในวงเล็บ คือ  t – Statistic 
 
  ดังนั้น  ในการเลือกสมการถดถอยที่เหมาะสมของหลักทรัพย TRU จะพิจารณา
จากคา R2 ของแตละสมการที่ประกอบไปดวยปจจัยที่แตกตางกัน  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยน
แปลงผลตอบแทนของหลักทรัพย TRU  คือ  ปจจัยดานขนาดของธุรกิจ โดยใหคา R2 = 0.8614  
สามารถอธิบายไดวา  การเปลี่ยนแปลงของสัดสวนขนาดของธุรกิจสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย TRU ได 86.14 %   
 

ผลการวิเคราะหถึงปจจัยตางๆของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน จากสมการทั้ง 
5 รูปแบบ พบวา ปจจัยดานอัตราผลตอบแทนของตลาดมีความสัมพันธกับหลักทรัพย AH, GYT 
และ SMC  โดยสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย ไดอยางมีนัยสําคัญ   สวนปจจัยดาน
ขนาดของธุรกิจมีความสัมพันธกับหลักทรัพย AH, BAT-3K, GYT, IRC, SMC, STANLY และ 
TRU  โดยสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย ไดอยางมีนัยสําคัญ และปจจัยสุดทาย คือ 
อัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดมีความสัมพันธกับหลักทรัพย AH, BAT-3K, 
IRC, SMC, STANLY และ TRU โดยสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย ไดอยางมีนัย
สําคัญ   จึงกลาวไดวา  การอธิบายถึงปจจัยดานอัตราผลตอบแทนของตลาด    ปจจัยดานขนาดของ
ธุรกิจ และปจจัยดานอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด   สามารถอธิบายไดวาแตละ
หลักทรัพยจะมีความสัมพันธกับปจจัยที่กําหนดใหแตกตางกันออกไป    ดังนั้นการวิเคราะหหลัก
ทรัพยในเชิงปริมาณ   จึงควรเลือกรูปแบบสมการที่เหมาะสมโดยประกอบไปดวยปจจัยที่มีความ
สัมพันธกับหลักทรัพยที่ทําการพิจารณา   เพื่อความถูกตองและแมนยําในการวิเคราะหผลในดาน
ตางๆ         

สวนหลักทรัพย SPSU ไมมีความสัมพันธกับปจจัยใดเลยที่นํามาศึกษา  เนื่องจากหลัก
ทรัพย  SPSU  เปนของบริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากัด (มหาชน)  ที่จัดจําหนายรถจักรยานยนตยี่หอซูซูกิ
เพียงแหงเดียวในประเทศไทยจึงทําใหผลประกอบการของบริษัทมีแนวโนมที่ดีเพราะไมตอง
ประสบกับสภาวะการแขงขันในเรื่องของชื่อสินคาจากผูประกอบการรายอื่น  อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึง
สภาพคลองของบริษัท พบวา อยูในเกณฑดีไมมีปญหาดานการเงิน ทําใหนักลงทุนพิจารณาไดวา
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หลักทรัพย SPSU  มีผลประกอบการดีก็ยอมที่จะสงผลใหเงินปนผลของหลักทรัพยดีไปดวย จึงเปน
การตอบปญหาเบื้องตนของหลักทรัพย  SPSU  วาการที่หลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับปจจัยดาน
อัตราผลตอบแทนของตลาด   ขนาดของธุรกิจและอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคา
ตลาดเปนผลมาจากสิ่งที่ไดกลาวไวขางตน    ดังนั้นในการวิเคราะหหลักทรัพยในเชิงปริมาณของ
หลักทรัพยนี้จึงไมมีนัยสําคัญ แตนักลงทุนสามารถศึกษาขอมูลหลักทรัพยของบริษัทนี้เพิ่มเติมได
จากขอมูลพื้นฐานตางๆของบริษัทแทน 


