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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้นของบริษัทสามารถคอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

FACTOR AFFECTING THE STOCK PRICE OF                                                 

SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

ไอยรัตน์ กรสุรัตน์ 1   ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร   2  

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ

บริษทัสามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ดชันีราคาบริโภค 

ดชันี อุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํ 12 เดือน และอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกคา้ชั้นดี โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่ง         

ทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 

2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าท่ีระดบันัยสําคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถ

อธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 (DJIA) และอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี 

(MLR) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ: บริษทัสามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน), ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, 6ดชันี

อุตสาหกรรมดาวน์โจนส์, 6อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี 

 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ABSTRACT 

 The objective of the study of Factor affecting the stock price of Samart 

Corporation Public Company Limited. 

 The economic factors used in this study are Consumer price index (CPI), 

Dow Jones industrial average (DJIA), the exchange rate between Thai Baht and 

U.S. Dollar (EX), fix 12 month deposit interest rate (FIX12), and minimum loan 

rate (MLR). The monthly data are from January 2008 to December 2012; 60 months 

in total. Multiple Linear Regressions with Ordinary Least Squares (OLS) is used to 

analyze the data. 

 The results shows that Dow Jones industrial average (DJIA) and minimum loan 

rate (MLR) statistically positively affects the stock price of Samart Corporation Public 

Company Limited at the significant level of 0.05, and the exchange rate between Thai 

Baht and U.S. Dollar (EX) statistically negatively affects the stock price of Samart 

Corporation Public Company Limited at the significant level of 0.05 

KEY WORDS: SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED,              

THE ECONOMIC FACTORS, DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE, 

MINIMUM LOAN RATE 

บทนํา 

จากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2540 หรือท่ีประเทศไทยเรียกกนั

ทัว่ไปว่า “วิกฤตต้มยาํกุ้ง” เป็นช่วงวิกฤตทางการเงินท่ีส่งผลกระทบไปต่อหลาย

ประเทศในทวีปเอเชีย รวมไปถึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน               

ทั้ งในส่วนของภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือ            

ขนาดเล็กได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า สถานการณ์ตอนนั้นเม่ือค่าเงินบาทลดลง 

อย่างมากอนัเน่ืองมาจากรัฐบาลพยายามลอยตวัค่าเงินบาท และประเทศไทยมีภาระ

หน้ีสาธารณะจากการพยายามขับเคล่ือนในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงทําให ้              
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ประเทศไทยประสบสภาวะลม้ละลาย จากการล่มสะลายของค่าเงินจากความพยายาม

ในการระดมเงินทุนเพื่อทดแทนแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ 

ดงันั้นจึงมีการระดมเงินทุนจากผูท่ี้มีเงินออม โดยมีตลาดเงินและตลาดทุน

เป็นส่วนช่วยตอบสนองความตอ้งการในด้านเงินทุนต่าง ๆ แต่ประชาชนส่วนใหญ่

ยงัคงลงทุนในตลาดเงินมากกวา่ เพราะเน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจในการท่ีจะเขา้

ลงทุน ซ่ึงแท้ท่ีจริงแล้วตลาดทุนนั้นสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผูท่ี้มีเงินทุนใน

อตัราส่วนท่ีสูงกว่าอตัราส่วนจากการออมในธนาคารพาณิชย ์เพราะในขณะน้ีอตัรา

ดอกเบ้ียตํ่ าลงอย่างมาก ทําให้ผลตอบแทนท่ีได้รับอยู่ในระดับท่ีตํ่ า โดยมีตลาด

หลกัทรัพยซ่ึ์งมีหน้าท่ีสําคญัคือเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงให้ความเป็นธรรมแก่ผู ้

ลงทุนเป็นตลาดท่ีมีการซ้ือขายกนัอยา่งต่อเน่ือง การท่ีมีตลาดท่ีมีการซ้ือขายกนัอยา่ง

ต่อเน่ืองนั้นทาํให้หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขาย  มีความคล่องตวั ตลาดหลกัทรัพยป์ระเภทแรก 

(primary market) เป็นตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทมหาชนหรือ

บริษทัเอกชนและรัฐบาล ขายใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการลงทุนท่ีเป็นบุคคลหรือสถาบนั เพื่อการ

ลงทุนซ่ึงเป็นผูจ้ดัหาเงินทุนให้กบัธุรกิจและรัฐบาลตลาดรอง (secondary market) เป็น

ตลาดท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะยะยาว  ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นกู ้พนัธบตัร หุ้นทุน ใบสําคญั

แสดงสิทธิในการซ้ือหุน้และหน่วยลงทุนท่ีผา่นตลาดแรกมาเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงทาํหนา้ท่ี

ในการสร้างสภาพคล่องให้แก่หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือในตลาดแรก ราคามีการเปล่ียนแปลง            

ข้ึนลงตามสภาวะตลาดและตามอุปสงค์อุปทานของหุ้นตวันั้น โดยมีคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดทรัพย ์ซ่ึงเป็นผูก้าํกบัดูแลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนด คือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of 

Thailand) ก่อตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัใหมี้แหล่งกลางสาํหรับการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

ฉะนั้นจากการศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลง และปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ราคาหุน้ของ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เพื่อช่วยให้ผูท่ี้สนใจลงทุนมีความรู้

ความเขา้ใจสําหรับผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ และความชาํนาญในการลงทุนสามารถพิจารณา

เลือกลงทุนได ้บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) มี 3 บริษทั ท่ีจดทะเบียนในตลาด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบด้วยบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน), 

บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี 

(MLR) ดชันี-ราคาบริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX12) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) 6ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 (DJIA)                   

ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัสามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ

บริษทัสามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และสําหรับนกัลงทุนในการประกอบ การ

ตดัสินใจลงทุน และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

ขอบเขตในการวจัิย 

ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) คร้ังน้ี ซ่ึงใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่

เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 จาํนวนทั้งส้ิน 5 ปี โดยใชข้อ้มูล

เป็นรายเดือน รวมจาํนวนขอ้มูลทั้งส้ิน 60 ชุดขอ้มูล  

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี  

ดชันีราคาบริโภค  

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน             ราคาหุน้บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่  

6ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 จาํกดั (มหาชน)     

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ประทสัน์ ตนัเจริญ (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ
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วิจยั (1) เพื่อศึกษาถึงประวติัความเป็นมา บทบาท หน้าที่ และโครงสร้างของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ ท่ีมีต่อดชันีราคาหุ้นของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงท่ี

เกิดวิกฤตกบัช่วงหลงัจากเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี 

ช่วงท่ีเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทาง

เศรษฐกิจกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า งบประมาณรายจ่าย

ของรัฐบาล (BUD) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ปริมาณเงินทุนในหลกัทรัพยข์องนกั

ลงทุนต่างประเทศ (NFI) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (R) นั้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กล่าวคือ ดชันี

ราคาผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ดชันีราคาหลกัทรัพยข์อง

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนเท่ากบั 20.006 จุด  

นิษณาต พลเสนา (2549) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยกาํหนดปริมาณการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อ

ศึกษาปัจจยักาํหนดปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยพิจารณาจากปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นหน่วยของจาํนวนหุ้น โดยมี

ผลการวจิยัสรุป ดงัน้ี ใชข้อบเขตของการศึกษาปัจจยักาํหนดปริมาณการซ้ือขายตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-2547 ใช้แบบจาํลองทางสถิติด้วย

สมการถดถอย พบวา่สภาพคล่องในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีนกัลงทุนไดใ้ห้

ความสําคญัและใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยมีความสัมพนัธ์กับปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์ กล่าวคือหาก

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยมี์ปริมาณสูงแสดงถึงสภาพคล่องท่ีสูงดว้ยเช่นกนั ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์มากท่ีสุดปัจจัยท่ีใช้ใน

การศึกษา คือ อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียบาทต่อดอลลาร์ โดยเม่ืออตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย

ต่อดอลลาร์เพิ่มข้ึน ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ะเพิ่มข้ึนดว้ย 

  จิรัฐา จนัทร์ประเสริฐ (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี
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ผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยกบัปัจจยั อนัไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ากต่างประเทศ และ

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํท่ีแทจ้ริง ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2541 ถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ.2545 แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเดือนมกราคม พ.ศ.2541 ถึงเดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2542 ผูล้งทุนพิจารณาการลงทุนจากสภาพเศรษฐกิจการลงทุนกิจกรรม

ต่าง ๆ อตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริงซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัดชันีหุ้น ช่วงท่ี 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2544 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 

พบว่าดชันีการลงทุนภาคเอกชน มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ช่วงท่ี 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2543 ถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2544 พบว่าปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ มี อิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้ในทิศทางเดียวกนักบักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 นครินทร์ ปาร์มวงศ ์(2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดัชนี

ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั (1) เพื่อ

ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค ปริมาณ

เงินในระบบเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวน์โจนส์ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และดุลบญัชีเดินสะพดักบัดชันีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทาง

เศรษฐกิจกบัดชันีหมวดธุรกิจ 4 หมวดหลกั ไดแ้ก่ หมวดธุรกิจพลงังาน หมวดธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย ์หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง และหมวดธุรกิจการส่ือสาร โดยมีผลการวิจยั

สรุป ดงัน้ีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และดุลบญัชีเดินสะพดั มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดชันีการ

ลงทุนภาคเอกชน และดุลบญัชีเดินสะพดั มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 กบัดชันีหมวดธุรกิจพลงังาน ดชันีราคาผูบ้ริโภค ปริมาณ

เงินในระบบเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรม 
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ดาวน์โจนส์มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95             

กบัดชันีหมวดธุรกิจธนาคารพาณิชย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ ดชันีการลงทุน

ภาคเอกชนมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99            

กบัดชันีหมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 กบัดชันีหมวดธุรกิจการส่ือสาร 

 พลพฒัน์ วิภติัภูมิประเทศ (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจัยกาํหนดราคาเสนอขาย

หลักทรัพย์ใหม่ในตลาดแรก โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีวาณิช

ธนกร ใช้เป็นตวักาํหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ในตลาดแรก โดยมีผลการวิจยั

สรุป แบ่งเป็น 2 ช่วงดงัน้ี ช่วงก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในกลุ่มพลงังานปัจจยัท่ี

กาํหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ในตลาดแรก ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ และปริมาณเงินอย่างกวา้งมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 

ร้อยละ 95 อตัราดอกเบ้ียเงินกู้สําหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี มีนัยสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ในกลุ่มส่ือสารปัจจยัท่ีกาํหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ 

ในตลาดแรก ประกอบดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ําหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ช่วงหลงัเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในกลุ่ม

พลงังานปัจจยัท่ีกาํหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ในตลาดแรก ประกอบด้วย

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปี อตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ําหรับลูกคา้

รายใหญ่ชั้นดีอยา่งกวา้งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในกลุ่ม

ส่ือสารปัจจยัท่ีกาํหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ในตลาดแรก ประกอบดว้ยอตัรา

เงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้สําหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีและปริมาณเงินอย่างกวา้ง               

มีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

วธีิการดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ดชันีราคาบริโภค (CPI) 6             
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ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 (DJIA) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FX12) อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) 

โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

ตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) คร้ังน้ีทาํการ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 

ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใช้วิธี

กาํลงัสองนอ้ยสุด 

การศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัไดส้ร้างแบบจาํลองการวิเคราะห์

การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทัสามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

SAMART =  a + b1CPI + b2DJIA + b3EX + b4FIX12 + b5MLR 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมข้อมูลยอ้นหลังของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้ งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน โดยท่ีมาของขอ้มูลมี

ดงัต่อไปน้ี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาค้นควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ของราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทัสามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของ

ผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาทาํการประมาณค่า

สัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระแต่ละตัว แล้วจึงนําผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 
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สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple 

Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ ของบริษัท

สามารถคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนําเสนอข้อมูลการศึกษาและ                     

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย   

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ย

วิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary LeastSquares : OLS) โดยจดัเก็บขอ้มูลทุติยภูมิแบบ

รายเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม2555 เพื่อหาความสัมพนัธ์

ระหว่างราคาหุ้นของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (SAMART) กับ

ปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดชันีราคาบริโภค (CPI) 6ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 

(DJIA) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน (FX12) อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) ผลการวิเคราะห์ท่ีนาํเสนอจะ

หาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ Correlation 

Matrix หลงัจากนั้นทดสอบ White Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ No Cross Terms 

และแบบ Cross Terms จากนั้นทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใชส้ถิติทดสอบ

ของ Durbin-Watson (D.W.) หลงัจากนั้นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการ

ถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares : OLS) โดยพิจารณาค่าต่าง ๆ เช่น ค่านยัสําคญัทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม

สําเร็จรูป จากนั้นตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและ              

ตวัแปรตามผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

SAMART = 2.513594+0.005680CPI+0.034944DJIA-0.341427EX+1.875278MLR 

                                   (0.077799)   (2.109669)**   (-2.347585)**   (2.562387)** 

โดยมีค่า  F-statistic   = 114.0663 (Sig = 0.000000) 
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 R-squared  = 0.930650 

 Adjusted R-squared = 0.922491 

 Durbin-Watson stat = 2.012344 

 N   = 60 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T-statistic 

**   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

สรุปผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ 1 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาราคาหุ้นของบริษทัสามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (SAMART) อย่างมี

นยัสําคญัดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ตวัแปรต่างๆท่ีอยูใ่นสมการสามารถอธิบาย

ถึงมูลค่าท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัสามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 

93.06 โดยมีตวัแปรท่ีไม่มีนยัสาํคญั 1 ตวัแปรคือ ดชันีราคาบริโภค (CPI) ส่วนตวัแปรท่ีมี

นยัสําคญัมีทั้งหมด 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 6ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 (DJIA) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) และอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) 

ซ่ึงตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ต่อราคาหุ้นของบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั ได้แก่ 6ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 (DJIA) อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละตวัแปร

ไดด้งัน้ี 

1.  ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 (DJIA) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของ

บริษทัสามารถ  คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากับ 2.109669 สามารถอธิบายได้ว่า 6 หากดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ 6  

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ราคาหุ้นของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) ของ SAMART เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 2.109669 หน่วย (บาท) ใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

2.  อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกคา้ชั้นดี (MLR) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของ

บริษทัสามารถ  คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากบั 2.562387 สามารถอธิบายไดว้า่ 6หาก6อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี เปล่ียนแปลง

ไป 1 หน่วย (เปอร์เซนต์) จะทาํให้ราคาหุ้นของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกดั 
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(มหาชน) ของ SAMART เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 2.562387 หน่วย (บาท) ในทิศทาง

เดียวกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อราคาหุ้นของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

(EX) โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละตวัแปรไดด้งัน้ี 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น

ของบริษทัสามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ในทิศทางตรงกันข้ามซ่ึงมีค่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากบั -2.347585 สามารถอธิบายไดว้า่ 6หาก6อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) จะทาํให้ราคาหุ้นของ

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ของ SAMART เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 

2.347585 หน่วย (บาท) ในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผลการศึกษา 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ของ SAMART อยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ 

1. ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 (DJIA) มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั สามารถ

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ของ SAMART ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญั 

เพราะวา่เม่ือดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์มีการปรับตวัท่ีสูงข้ึน แสดงให้เห็นถึงความ

น่าเช่ือถือของหุ้นและสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาท่ีแข็งแกร่ง ทาํให้ผูล้งทุน 

กล้าท่ีจะลงทุนเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สมศกัด์ิ เอง้ฉ้วน (2546) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพย ์กรณีศึกษาหุน้กลุ่มส่ือสาร 

2. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) มีผลต่อราคาหุ้นของ

บริษทัสามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัข้ามอย่างมีนัยสําคญั 

เน่ืองจาก นกัลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ีค่าเงินสกุลทอ้งถ่ิน มีแนวโนม้ท่ี

จะแข็งค่าอย่างต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพย์ เม่ือแลกกลับมาเป็นเงินของ

ประเทศตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน แมว้่าราคาสินทรัพยใ์นรูปเงินสกุลทอ้งถ่ินจะเท่าเดิม  

ก็ตาม เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์มาจากทั้ง 3 ส่วนรวมกนั คือ

การปรับตวัเพิ่มข้ึนของดชันี (ราคา), เงินปันผล และ การแข็งค่าข้ึนของเงินสกุลทอ้งถ่ิน 
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ดงันั้นหากเงินบาทแข็งค่าอยา่งต่อเน่ืองจะทาํให้มีนกัลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศ

ไทยเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์าง ๆ ในประเทศไทยปรับตวัสูงข้ึนตามไป

ดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นิษณาต พลเสนา (2549) ปัจจยักาํหนดปริมาณ

การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่สอดคล้องกบัผล

การศึกษาของนครินทร์ ปาร์มวงศ ์(2550) ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดชันีราคาหุ้นใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (MLR) โดยปกติจะมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

เน่ืองจากดอกเบ้ียเงินกูถื้อเป็นตน้ทุนของกิจการ หากอตัราดอกเบ้ีย MLR ปรับตวัสูงข้ึน

จะส่งผลให้กิจการมีภาระในการจ่ายดอกเบ้ียในแต่ละปีเพิ่มข้ึน ทาํให้เหลือกาํไรสุทธิ

นอ้ยลง จึงส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตวัลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พลพฒัน์-  

วิภติัภูมิประเทศ (2548) แต่จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้าชั้นดี 

(MLR) มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ในทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั ถึงแมว้า่ช่วงท่ีทาํการศึกษานั้นบริษทัจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มสูงข้ึน

จาก เงินกู้ยืม เพื่อขยายฐานลูกคา้โดยการไปซ้ือบริษทัย่อยก็ตาม แต่บริษทัก็มีรายได ้  

จากการจาํหน่ายโทรศพัท ์Smart Phones เพิ่มสูงข้ึนภายใตส้ายธุรกิจ Mobile Multimedia 

และผลจากรายได้ของสายธุรกิจ Technology Related ทาํให้บริษทัมีผลประกอบการ

เพิ่มข้ึนในแต่ละปีสร้างความหน้าเช่ือถือในการลงทุน ดงันั้นถึงแม้ว่าอตัราดอกเบ้ีย  

ในช่วงเวลาดงักล่าวมีการปรับตวัสูงข้ึนก็จะไม่ส่งผลให้ราคาหุน้ปรับตวัลดลง 

ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ของ 

SAMART คือ 

ดชันีราคาบริโภค (CPI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) ของ SAMART ซ่ึงโดยปกติดชันีราคาบริโภค จะมีความสัมพนัธ์กบั

ต่อราคาหุน้บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั เพราะวา่ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคนั้นเป็นดัชนี ช้ีวดัการเปล่ียนแปลงระดับราคาสินค้าและบริการ            

โดยเฉล่ียท่ีผูบ้ริโภคจ่ายไปสําหรับกลุ่มสินค้าและบริการ ดังนั้นการเปล่ียนแปลงของ             

ดชันีราคาบริโภคจึงแสดงความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย ์แต่เน่ืองจาก
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การศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาดชันีราคาบริโภคนั้น จะไม่มีผล

ต่อราคาหุ้นบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ของ SAMART อย่างมี

นยัสําคญั เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงปีท่ีทาํการศึกษานั้นการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสมและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก และ

จากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจซ่ึงเป็นผลจากปัญหาวิกฤตการเงินทั่วโลก                

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประทสัน์ ตนัเจริญ (2546) การวิเคราะห์ปัจจัย            

ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะ 

จากภาพรวมการดาํเนินงานของบริษทัสามารถสรุปผลการศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อราคาหุ้นบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) มีข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. นกัลงทุนท่ีจะมาลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) ควรใหค้วามสาํคญักบั6ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์6 อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้าชั้ นดี เน่ืองจากธุรกิจ                      

ของ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นธุรกิจในกลุ่มส่ือสารซ่ึงมีความ

ผนัผวนทางภาวะเศรษฐกิจไดง้่ายและรวดเร็ว ตามความทนัสมยัและความกา้วหน้า

ของเศรษฐกิจโลก 

2. จากผลการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) นั้น ทาํให้ทราบว่ามีแนวโน้มการสร้างรายได้และกาํไรเฉล่ียท่ีจะ

ส่งผลต่อผลตอบแทนแก่นักลงทุนในรูปแบบเงินปันผลเหตุผลอนัเน่ืองมาจากการ

พลิกฟ้ืนของ ไอ-โมบายและการจาํหน่ายสมาร์ทโฟรท่ีมียอดเพิ่มข้ึน รวมทั้งนกัลงทุน

มีแนวโน้มในการลงทุนเพิ่มมากข้ึนอันเห็นได้จากราคาหุ้นท่ีมีอัตราสูงข้ึนมาก                

ในปัจจุบนัและจากภาพรวมทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน 

3. สําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป จากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้น

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) นั้น ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีบางตวั

แปรอาจมีความสัมพนัธ์กนั ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการทดสอบความ-

สัมพันธ์ของตัวแปรและใช้ตัวแปรท่ีใกล้เคียงกับบริษัทฯ มากท่ีสุด อาจใช้วิธี                  



155 

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

 

การวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ จากงบการเงินยอ้นหลงักาํไร              

ต่อหุ้น (earing per share) เพื่อทาํการทดสอบความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของบริษทั

สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงจะทาํใหผ้ลท่ีไดรั้บนั้นใกลเ้คียงกบัความเป็น
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