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การวิเคราะหการลงทุนหลักทรัพยประเภทหุนสามัญกลุมธนาคาร 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชรูปแบบการกําหนดราคาสินทรัพย
ทุน (CAPM) กรณีศึกษา: ธนาคารธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 

(ANALYSIS OF STOCK INVESTMENT OF BANKING SECTOR 

IN STOCK EXCHANGE OF THAILAND BY USING CAPM, 

CASE STUDY: BANGKOK BANK PUBLIC LIMITED, 

CIMB THAI PUBLIC LIMITED, KBANK PUBLIC LIMITED, AND 

TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC LIMITED) 
นฤมล  ถัมภบรรฑุ 1   กิตติพันธ  คงสวัสด์ิเกียรติ  2 

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

บทคัดยอ 

การศึกษาในคร้ังน้ี เปนการวิเคราะหการลงทุนหลักทรัพยประเภทหุนสามัญ
กลุมธนาคารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชรูปแบบการกําหนดราคา
สินทรัพยทุน (CAPM) และมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธอัตรา
ผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพยกลุมสถาบันการเงิน และ
เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมสถาบันการเงินกับ
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการศึกษา
ขอมูลเก่ียวกับกลุมหลักทรัพยประเภทตราสารทุน (หุนสามัญ) ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในหมวดธุรกิจธนาคาร กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 
จํานวน 4 หลักทรัพย ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)/ BBL ธนาคาร ซีไอเอ็ม
                                                
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
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บี ไทย จํากัด (มหาชน)/ CIMBT ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)/ KBANK และ
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)/ TISCO ระหวางชวงวันท่ี  1 มกราคม 
2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 รวม 314 วันทําการ 

ผลการศึกษา พบวา หลักทรัพย BBL KBANK และ TISCO มีความเสี่ยงนอย
กวาตลาด ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวนท่ีนอยกวา โดยมีอัตราผลตอบแทนที่ตองการนอย
กวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ จึงควรตัดสินใจเลือกลงทุน  ในทางตรงกัน
ขาม หลักทรัพย CIMBT มีความเสี่ยงนอยกวาตลาด ซึ่งมีอัตราผลตอบแทน
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวนที่นอย
กวา โดยมีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการมากกวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ 
เน่ืองจากการชดเชยความเสี่ยงท่ีเปนระบบ จึงไมควรตัดสินใจเลือกลงทุน 
คําสําคัญ: การลงทุนหลักทรัพยประเภทหุนสามัญ  กลุมธนาคาร  ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  รูปแบบการกําหนดราคาสินทรัพยทุน 
 

ABSTRACT 

This study is to analyze stock investment of banking sector in Stock 

Exchange of Thailand by using CAPM and has objectives to study the relationship 

between rate of return and risk from the investment and comparison them with 

those of the Market.  Secondary data used are about stocks of four commercial 

banks listed in the Market – Bangkok Bank Public Limited (BBL), CIMB Thailand 

Public Limited (CIMBT), Kbank Public Limited (KBANK), and Tisco Financial 

Group Public Limited (TISCO) during 1 January 2010 till 31 March 2011, totally 

314 operational days. 

 The findings show BBL, KBANK, and TISCO become less risky than 

those of the Market and their rate of return had been changed in the same direction 

of those of the Market in lower portion.   Their required rate of return is lower than 

expected rate of return.  This tells an investor to choose them to be invested.  On the 
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contrary, CIMBT’s required rate of return is lower than expected rate of return.  

This tells an investor to avoid them to be invested even though they become less 

risky than those of the Market and their rate of return had been changed in the same 

direction of those of the Market in lower portion.     

KEY WORDS:  STOCK INVESTMENT, BANKING SECTOR, SECURITY 

MARKET, CAPM 
1. บทนํา 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย ถือเปนองคประกอบที่สําคัญในการวาง
แผนการออมเงินระยะยาวได ดวยการซื้อหลักทรัพยประเภทตราสารทุนในธุรกิจท่ี
สามารถสรางผลตอบแทนที่คุมคาทําใหผูลงทุนมีฐานะเปนสวนหน่ึงในเจาของกิจการ 
และไดรับเงินปนผลจากกําไรที่เกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจเมื่อถือหลักทรัพยอยู ทั้งน้ี ผู
ลงทุนยังจะไดรับผลตอบแทนจากราคาของหลักทรัพยที่เพิ่มข้ึนและสิทธิการจองซื้อ
หุนใหมในราคาตํ่าแกผูลงทุนในกรณีที่มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกดวย อยางไรก็ตาม 
การลงทุนในหลักทรัพยมีความเสี่ยงเชนเดียวกันกับการลงทุนประเภทตางๆ  ผูลงทุน
จึงตองมีความรอบรู และใหความสําคัญกับการวางแผนทางการเงิน มีวินัยในการออม
และการลงทุน รวมท้ังการติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวใหสามารถเลือกขาย
หลักทรัพยตางๆ ในระดับราคาและจังหวะเวลาที่ใหผลตอบแทนสูงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ SET จัดต้ังข้ึนเปนตลาดหุนหรือตลาด
รอง เพื่อทําหนาท่ีเปนแหลงกลางเสริมสภาพคลองใหแกหลักทรัพยที่ผานการจองซื้อ
ในตลาดแรก ใหสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือความเปนเจาของหลักทรัพยได  และเปน
แหลงระดมเงินทุนระยะยาวหรือเกิน 1 ป  โดยผูที่ตองการระดมเงินทุนจะออกตรา
สารทางการเงินหรือหลักทรัพย ไดแก หุนสามัญ ซึ่งเปนหุนที่นักลงทุนสวนใหญใน
ตลาดซื้อขายกันอยู ซึ่งมีจํานวนมากกวารอยละ 80 ของหุนท้ังหมดในตลาด ที่ออกโดย
บริษัทมหาชนจํากัดเพ่ือระดมเงินทุนจากประชาชน และใหโอกาสกับผูลงทุนไดเขา
ไปมีสวนรวมในธุรกิจนั้นๆ โดยตรง โดยในเดือนมกราคม 2554 มีมูลคาซื้อขาย
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หมุนเวียนภายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสูงถึง 82,338.33 ลานหุน คิดเปนมี
มูลคา 709,669.75 ลานบาท ซึ่งมาจากหุนสามัญ มูลคา 697,416.98 ลานบาท (ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2554) 

CAPM เปนรูปแบบการกําหนดราคาสินทรัพยทุน   ที่ไดรับความนิยมในการ
ใชแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับของสินทรัพยกับความ
เสี่ยงท่ีเปนระบบ ซึ่งเปนความเสี่ยงท่ีไมสามารถขจัดใหหมดไปไดดวยการกระจาย
การลงทุนได ยังคงเหลือความเสี่ยงทางการตลาดอยู ดังน้ัน รูปแบบ CAPM จึง
สามารถใชกําหนดดุลยภาพของผลตอบแทนที่จะไดรับจากการถือครองสินทรัพยที่มี
ความเสี่ยง ซึ่งเทากับอัตราผลตอบแทนสินทรัพยที่ไมมีความเสี่ยงบวกกับอัตรา
ผลตอบแทนสวนเพิ่มจากการถือครองสินทรัพยที่มีความเสี่ยง  นอกจากนี้ รูปแบบ 
CAPM มีความสัมพันธกันกับเสนหลักทรัพยในตลาด  (เสน SML) ซึ่งเปนเสนซึ่ง
แสดงความสัมพันธระหวางความเสี่ยงจากการวัดโดย beta กับอัตราผลตอบแทนท่ี
ตองการของหลักทรัพยตัวใดตัวหนึ่ง  เพื่อใชในการพิจารณาเลือกหลักทรัพยที่
เหมาะสมลงทุน ทั้งน้ี กลุมหลักทรัพยในหมวดธุรกิจธนาคารถือเปนกลุมหลักทรัพยที่
นาสนใจในลําดับตนๆ ที่นักลงทุนพิจารณา ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญในสวนน้ีจึง
ตัดสินใจเลือกศึกษา 4 หลักทรัพยในกลุมธุรกิจธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) โดยใชรูปแบบการ
กําหนดราคาสินทรัพยทุนหรือ CAPM เปนเคร่ืองมือทดสอบความสัมพันธระหวาง
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของแตละหลักทรัพยเพื่อทําการตัดสินใจเลือกลงทุน โดย
หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับประโยชนจากการศึกษาในคร้ังน้ี ทําใหทราบถึงวิธีการ
คํานวณหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยตางๆ ในกลุมสถาบัน
การเงิน ซึ่งสามารถนําไปประยุกตไดกับหลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมอ่ืนได  และ
ไดขอมูลที่เปนประโยชนใชอางอิงประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน สําหรับผู
ลงทุนที่สนใจลงทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป 
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วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธของอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการ
ลงทุนหลักทรัพยกลุมสถาบันการเงิน โดยใชทฤษฎี CAPM เปนแนวทางศึกษาเพ่ือ
การตัดสินใจลงทุน 

2. เพื่อศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของหลักทรัพย
กลุมสถาบันการเงินกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยใชทฤษฎี CAPM เปนแนวทางศึกษาเพ่ือการตัดสินใจลงทุน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงวิธีการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
หลักทรัพยตางๆ  ในกลุมสถาบันการเงิน โดยสามารถนําไปประยุกตไดกับหลักทรัพย
ในกลุมอุตสาหกรรมอ่ืนได 

2.  ทําใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชน ใชอางอิงประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน  

สําหรับผูลงทุนที่สนใจลงทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สมมติฐานของการวิจัย 

หลักทรัพยประเภทตราสารทุน (หุนสามัญ) กลุมสถาบันการเงินในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความนาสนใจในการลงทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนท่ี
สูงกวาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 

          

 

 

 

 

2. แนวคิด 
 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการวิเคราะหการลงทุน
หลักทรัพยประเภทหุนสามัญกลุมธนาคารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
ใชรูปแบบการกําหนดราคาสินทรัพยทุน (CAPM) กรณีศึกษา:  ธนาคารธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)  
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด 
(มหาชน) คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสําคัญตางๆ ดังน้ี 

แมสเซ็นเจอร (2552) การลงทุน หมายถึง การนําเงินที่มีอยูเปนทุนในการ
สรางผลกําไรหรือทําใหเงินนั้นงอกเงยเพ่ิมมากข้ึน  ซึ่งหากการลงทุนประสบ
ความสําเร็จก็ไดรับผลตอบแทนในรูปของกําไรที่สูงข้ึนจากเงินลงทุนแรกเร่ิม ในทาง
ตรงกันขาม หากการลงทุนลมเหลวผูลงทุนก็ตองยอมรับผลขาดทุน ซึ่งเรียกวาความ
เส่ียง 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2554) การลงทุน หมายถึง การออมให
ไดรับผลตอบแทนที่มากข้ึนดวยการยอมรับความเสี่ยงท่ีเพิ่มข้ึน การตัดสินใจนําเงิน
ออมมาลงทุนจึงตองพิจารณาและทําการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของอยางรอบคอบ  เพื่อให
ไดรับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวังไวและลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน 

โครงการคลังปญญาไทย (2554) หลักทรัพย หมายถึง ตราสารหรือเอกสาร
การแสดงสิทธิในหนี้หรือทรัพยสินที่ซื้อขายกัน ไดแก หุน หุนกู พันธบัตร ตั๋วเงิน 

การตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย
ประเภทตราสารทุน (หุนสามัญ) 
กลุมสถาบันการเงินในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

อัตราผลตอบแทน
ความเสี่ยง 
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เปนตน บริษัทหลักทรัพยจะตองใชคํานําหนาวา  “บริษัทหลักทรัพย.....จํากัด” 

นอกจากน้ียังมีบริษัทเงินทุนซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการหลักทรัพยคูไปดวย 

จะตองใชคํานําหนาวา “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย.....จํากัด”   การกํากับดูแลการออก
และเสนอขายหลักทรัพยอยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ) ซึ่งมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ไดกําหนดให 
“หลักทรัพย” หมายถึง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุน หุนกู หนวยลงทุน  ใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หนวยลงทุน และตราสารอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการก.ล.ต.กําหนด ซึ่งในปจจุบันไดแก ใบ
แสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได (Transferable Subscription Right : 

TSR)  

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2554) ตลาดการเงิน (Financial 

Market) หมายถึง ตลาดท่ีทําหนาท่ีเชื่อมโยงระหวางผูมีเงินออมกับผูที่ตองการเงิน 

เปนการเปลี่ยนเงินออมไปเปนการลงทุน ทั้งในระบบของการใหสินเชื่อและการ
พัฒนาหลักทรัพยหลัก นอกจากน้ียังทําหนาท่ีในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตรา
ดวย หรืออาจกลาวไดวาตลาดการเงิน หมายถึงตลาดท่ีอํานวยความสะดวกในการโอน
หรือเปล่ียนมือของสินทรัพยทางการเงินจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2554) บทบาทสําคัญของตลาด
การเงิน ไดแก ผูมีเงินออมไดรับผลคอบแทนอยูในรูปของดอกเบ้ียรับ เงินปนผล หรือ
ผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ผูตองการเงินหรือผูลงทุนสามารถมีเงินทุนสําหรับใชใน
โครงการตางๆ ได  เศรษฐกิจมีความเจริญ และมาตรฐานการครองชีพของประชาชน
หรือผูบริโภคสูงข้ึน 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2554) ตลาดหลักทรัพยหรือ
ตลาดหุน หมายถึง สถาบันหนึ่งในตลาดรองที่ถูกจัดต้ังข้ึนมา เพื่อทําหนาท่ีในการ
สงเสริมการระดมเงินออมและจัดสรรเงินทุนในตลาดทุน สําหรับซื้อขายแลกเปลี่ยน
หลักทรัพยระยะยาวของบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งเปนประโยชนตอการเสริมสรางการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 
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สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (2554) ความเสี่ยง (Risk) ในการลงทุน หมายถึง 
การเบี่ยงเบนที่ผูลงทุนไดรับผลตอบแทนจริงจากผลตอบแทนที่คาดหวังไววาจะไดรับ
เมื่อลงทุนเร่ิมแรก  การลงทุนทุกประเภทตางมีความเสี่ยง โดยผูลงทุนพยายาม
หลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด  ซึ่งแตละบุคคลยอมรับความเสี่ยงใน
ระดบัที่แตกตางกันขึ้นอยูกับความชอบ ทัศนคติ แรงจูงใจของผูลงทุน ความเสี่ยงรวม
หรือท้ังหมด (Total Risk: σi 

2) หาไดจากคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ ความ
เสี่ยงท่ีเปนระบบ (Systematic Risk: βi

2 σm
2) + ความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบ 

(Unsystematic Risk: σi 
2 - βi

2 σm
2) 

ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2554) รูปแบบการกําหนดราคา
สินทรัพยทุน   CAPM แสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับของ
สินทรัพย ERi กับความเสี่ยงท่ีเปนระบบของสินทรัพย βi ซึ่งความเสี่ยงท่ีเปนระบบ 
คือ ความเสี่ยงท่ีไมสามารถขจัดใหหมดไปไดดวยการกระจายการลงทุนที่ดี  หรือ 
ความเสี่ยงท่ีไมสามารถกระจายได (Non-diversified Risk) ซึ่งคาเบตาในแบบจําลอง 
CAPM มีเฉพาะความเสี่ยงท่ีเปนระบบ โดยไมมีความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบหรือความ
เส่ียงเฉพาะตัว (Stand Alone Risk) ของหลักทรัพยนั้น เน่ืองจากในรูปแบบ CAPM ได
ตั้งสมมติฐานวา นักลงทุนขจัดความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบออกไปไดหมดจากการ
กระจายความเสี่ยงจากการลงทุน เมื่อความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบถูกขจัดออกไปก็เหลือ
เพียงความเสี่ยงท่ีเปนระบบ ที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของสินทรัพยทางการเงิน   
กลาวไดวารูปแบบ CAPM สามารถกําหนดดุลยภาพของผลตอบแทนที่จะไดรับจาก
การถือครองสินทรัพยที่มีความเสี่ยง เทากับ อัตราผลตอบแทนสินทรัพยที่ไมมีความ
เส่ียงบวกกับอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่มจากการถือครองสินทรัพยที่มีความเส่ียง 

ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2554) การเปรียบเทียบระหวาง
อัตราผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจลงทุน มีรายละเอียดดังน้ี 

อัตราผลตอบแทนที่ตองการ > อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ แสดงวา
หลักทรัพยมีราคาท่ีสูงกวาระดับราคาที่เหมาะสม (Overvalue) ควรขายหลักทรัพย 
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อัตราผลตอบแทนที่ตองการ < อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ แสดงวา
หลักทรัพยมีราคาที่ต่ํากวาระดับราคาที่เหมาะสม (Undervalue) ควรเลือกลงทุนหรือ
ซื้อหลักทรัพย 

ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2554) เสนหลักทรัพยในตลาด  
เปนเสนซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและความเสี่ยง ซึ่งวัดโดย beta 

กับอัตราผลตอบแทนที่ตองการของหลักทรัพยตัวใดตัวหน่ึง โดยมี 3 ปจจัยหลักที่ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ SML ไดแก ภาวะเงินเฟอ ซึ่งมีผลทําให Rf สูงข้ึน จึ่งทํา
ให ERm สูงข้ึนตามและเสน SML ขนานกับเสนเดิม (ความชันเทาเดิม)  การ
เปลี่ยนแปลงของคาชดเชยความเสี่ยง  (ERm-Rf) ที่เพิ่มสูงข้ึนจากเดิม จึงทําให
ผลตอบแทนท่ีตองการ ณ ระดับความเสี่ยงเทาเดิมมีคามากข้ึนดวย และเบตาของหุน
สามัญเปลี่ยนแปลงไปเอง ซึ่งมีผลทําให beta เปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเปนกลุมหลักทรัพยประเภทตราสารทุน (หุน
สามัญ) ในหมวดธุรกิจธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จํานวน 11 หลักทรัพย โดยกลุมตัวอยางเปนกลุมหลักทรัพยประเภทตราสารทุน (หุน
สามัญ) ในหมวดธุรกิจธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จํานวน 4 หลักทรัพย คิดเปนรอยละ 36.36 ของหลักทรัพยในหมวดธุรกิจธนาคารที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)/ 
BBL  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)/ CIMBT  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน)/ KBANK และบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)/ TISCO  
โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล ที่เปนราคาปดรายวันของหลักทรัพยในกลุมธนาคารท่ี
เลือกทําการศึกษา อัตราพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีอายุ 1 ปแบบรายเดือน และดัชนีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET 100 Index) แบบรายวันระหวางวันท่ี 1 เมษายน 
2553 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2554 รวม 1 ป จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
กําหนดใหอัตราผลตอบแทนของตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งคํานวณไดจาก
ผลตางของดัชนี SET 100 ระหวางวันที่ 30 และวันท่ี 31 มีนาคม 2554 เปนวันฐานท่ีมี
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คาดัชนีเร่ิมตน 1,000 จุดสําหรับใชประกอบการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์เบตาของ
หลักทรัพยตางๆ และใชรูปแบบการกําหนดราคาสินทรัพยทุน (Capital-Asset Pricing 

Model: CAPM) เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการเปรียบเทียบมูลคาของ
หลักทรัพยสําหรับการตัดสินใจลงทุน 

4. สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักทรัพย BBL 

หลักทรัพย BBL มีคาสัมประสิทธิ์เบตา เทากับ 0.0944 ซึ่งมีคาเปนบวกและ
นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยดังกลาวน้ีมีความเสี่ยงนอยกวาตลาด โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาดใน
สัดสวนท่ีนอยกวา ซึ่งอาจเรียกวาเปนหลักทรัพยเชิงรับก็ได ทั้งน้ี หลักทรัพย  BBL มี
อัตราผลตอบแทนที่ตองการ (2.0450) นอยกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ 
(2.8153) แสดงวาหลักทรัพยดังกลาวน้ีมีคา undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสม
และคุมคาตอการลงทุน จึงควรตัดสินใจเลือกลงทุน 
สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักทรัพย CIMBT 

หลักทรัพย CIMBT มีคาสัมประสิทธิ์เบตา เทากับ 0.0050 ซึ่งมีคาเปนบวก
และนอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยดังกลาวน้ีมีความเสี่ยงนอยกวาตลาด โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาดใน
สัดสวนที่นอยกวา ซึ่งอาจเรียกวาเปนหลักทรัพยเชิงรับก็ได ทั้งน้ี หลักทรัพย CIMBT 

มีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ (1.9591) มากกวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ 
(0.8578) เน่ืองจากการชดเชยความเสี่ยงท่ีเปนระบบ แสดงวาหลักทรัพยดังกลาวน้ีมีคา 
overvalue ทําใหไมมีความเหมาะสมและไมคุมคาตอการลงทุน จึงควรตัดสินใจไม
เลือกลงทุน 
สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักทรัพย KBANK 

หลักทรัพย KBANK มีคาสัมประสิทธิ์เบตา เทากับ 0.0928 ซึ่งมีคาเปนบวก
และนอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยดังกลาวน้ีมีความเสี่ยงนอยกวาตลาด โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาดใน
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สัดสวนที่นอยกวา ซึ่งอาจเรียกวาเปนหลักทรัพยเชิงรับก็ได ทั้งน้ี หลักทรัพย KBANK 

มีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ (2.0460) นอยกวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ 
(2.8400) แสดงวาหลักทรัพยดังกลาวน้ีมีคา undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสม
และคุมคาตอการลงทุน จึงควรตัดสินใจเลือกลงทุน 
สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักทรัพย TISCO 

หลักทรัพย TISCO มีคาสัมประสิทธิ์เบตา เทากับ 0.1044 ซึ่งมีคาเปนบวกและ
นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยดังกลาวน้ีมีความเสี่ยงนอยกวาตลาด โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาดใน
สัดสวนที่นอยกวา ซึ่งอาจเรียกวาเปนหลักทรัพยเชิงรับก็ได อยางไรก็ตาม หลักทรัพย 
TISCO มีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ (2.1092) ซึ่งนอยกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวา
จะไดรับ (3.3499) แสดงวาหลักทรัพยดังกลาวน้ีมีคา undervalue เน่ืองจากการมีความ
เหมาะสมและคุมคาตอการลงทุน จึงควรตัดสินใจเลือกลงทุน 

กลาวโดยสรุป คือ หลักทรัพย BBL KBANK และ TISCO ที่มีคาของอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับสูงกวาคาของอัตราผลตอบแทนที่ตองการ ซึ่งทําใหทั้ง 3 

หลักทรัพยปรากฏอยูเหนือเสน SML จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว และผูลงทุนจึงควร
ยอมรับและเลือกลงทุน แตไมควรพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรัพย CIMBT ซึ่งมีคา
ของอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับต่ํากวาคาของอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ โดย
ปรากฎอยูใตเสน SML 
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ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยงตางๆ 

รายการ ตลาด  BBL   CIMBT   KBANK   TISCO  

β   0.0944  0.0050  0.0928  0.1044  

ความเสี่ยง
รวม 1.6384 3.1908 6.8069 4.1672 4.8424 

ความเสี่ยงท่ี
เปนระบบ    0.0146 0.0000 0.0141 0.0178 

ความเสี่ยงท่ี
ไมเปนระบบ    3.1908 6.8069 4.1532 4.8246 

 

ตารางแสดงสรุปผลการศึกษา 

 

หลกัทรัพย

คา

สมัประสิทธ์ิ

เบตา

ความเส่ียง 

vs ของ

ตลาด

การเปลีย่นแปลงของ

ผลตอบแทน vs ของ

ตลาด

อัตรา

ผลตอบแทน

ทีต่องการ 

(RRi)

อัตรา

ผลตอบแทน

ทีค่าดวาจะ

ไดรับ (ERi)

ผลลพัธ 

(Value)

การ

ตัดสินใจ
เสน SML

BBL (+) 0.0944 นอยกวา
ทศิทางเดียวกนัใน

สดัสวนนอยกวา (เชงิรับ)
2.0450 (<) 2.8153 Under ลงทุน เหนือกวา

CIMBT (+) 0.0050 นอยกวา
ทศิทางเดียวกนัใน

สดัสวนนอยกวา (เชงิรับ)
1.9591 (>) 0.8578 Over ไมลงทุน ตํ่ากวา

KBANK (+) 0.0928 นอยกวา
ทศิทางเดียวกนัใน

สดัสวนนอยกวา (เชงิรับ)
2.0460 (<) 2.8400 Under ลงทุน เหนือกวา

TISCO (+) 0.1044 นอยกวา
ทศิทางเดียวกนัใน

สดัสวนนอยกวา (เชงิรับ)
2.1092 (<) 3.3499 Under ลงทุน เหนือกวา
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ภาพประกอบ กราฟแสดงผลการศึกษากับ Security Market Line (SML) 

5. อภิปรายผล 

ผลการศึกษา พบวา หลักทรัพย BBL KBANK และ TISCO มีความเสี่ยงนอย
กวาตลาด ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวนท่ีนอยกวา โดยมีอัตราผลตอบแทนที่ตองการนอย
กวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ จึงควรตัดสินใจเลือกลงทุน  ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของประพันธ เจริญเลิศสกุล (2550) เกี่ยวกับการวิเคราะหความเสี่ยงและ
การพยากรณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใชคาเบตาและ CAPM กรณีศึกษา: 
หุนบริษัทธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาขน) หุนบริษัทธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)  ซึ่งพบวา KBANK และ BBL มีอัตราผลตอบแทนที่ตองการนอยกวาอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ หรือราคาของหลักทรัพยดังกลาวตํ่ากวาราคาท่ีควรจะ
เปน ผูลงทุนจึงควรตัดสินใจลงทุน และผลการศึกษาของยุทธนา  เรือนสุภา (2543) 

เก่ียวกับการวิเคราะหความเสี่ยง และผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชย
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ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 9 หลักทรัพย ซึ่งพบวา  ราคาหลักทรัพย
กลุมธนาคารพาณิชย ไดแก หลักทรัพยธนาคารกรุงเทพ  จํากัด : BBL และธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด: TFB หรือ KBANK ในปจจุบัน มีราคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน จึงควร
ลงทุน โดยขัดแยงกับผลการศึกษาของสมยศ นิ่มโชคชัยรัตน (2550) เกี่ยวกับการ
วิเคราะหการลงทุนในหุนสามัญกลุมสถานการเงินโดยการวิเคราะหคาเบตาเทียบกับ
อัตราผลตอบแทนตามแบบจําลองทฤษฎี CAPM ซึ่งพบวาหลักทรัพยธนาคารทิสโก 
จํากัด (มหาชน) (TISCO) มีราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน จึงไมเหมาะสมตอการลงทุน ซึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจากผลกระทบของทั้งปจจัยภายในและภายนอกตางๆ ที่มีตอราคาของ
หลักทรัพยในชวงเวลาท่ีทําการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาในคร้ังน้ีที่ พบวา 
หลักทรัพย CIMBT มีความเสี่ยงนอยกวาตลาด ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวนที่นอยกวา โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนท่ีตองการมากกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ เนื่องจากการ
ชดเชยความเสี่ยงท่ีเปนระบบ จึงไมควรตัดสินใจเลือกลงทุน 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลภายใตสมมติฐานตางๆ     คือ ราคา
ตลาดของหลักทรัพยสะทอนถึงความเคลื่อนไหวของตลาด รวมท้ังปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของในตลาด กลาวคือ ราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันไดสะทอนถึงทุกสิ่ง
ทุกอยางแลว จึงไมจําเปนตองทําการวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดราคาในปจจุบัน 
อยางไรก็ตาม ผูลงทุนควรพิจารณาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยที่จะ
พิจารณาเลือกลงทุนดวย 

2. ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเลือกใช CAPM ในการวิเคราะหขอมูลเพียงอยางเดียว 
ซึ่งถือวายังไมไดผลการวิเคราะหที่แมนยําเทาท่ีควร และทําใหยังมีความเสี่ยงในการ
ตัดสินใจอยูมาก จึงควรพิจารณาเลือกใชแนวทางการศึกษาและวิเคราะหอ่ืนรวมดวย 
โดยทําการศึกษาในสวนของการกระจายการลงทุนในกลุมหลักทรัพยแทน ซึ่ง
การศึกษาในคร้ังน้ีเปนการศึกษาเฉพาะความเสี่ยงท่ีเปนระบบของหลักทรัพยเด่ียว 
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เพื่อลดความเสี่ยง แตเพ่ิมความสมบูรณและความถูกตองแมนยํามากข้ึนใหกับ
การศึกษา รวมไปถึงการพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกรวม
ดวย 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาขอมูลในชวงวันที่  1 มกราคม 2553 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งการศึกษาขอมูลในชวงเวลาท่ีแตกตางกันยอมใหผลการ
วิเคราะหที่แตกตางกันออกไป และการศึกษาขอมูลในชวงเวลาที่มากกวามักใหคา
สัมประสิทธิ์เบตาท่ีแมนยํามากข้ึน 

2. ในการตอยอดการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อใหไดผลการศึกษา    ที่มีความ
หลากหลายและประโยชนมากข้ึน ควรพิจารณาเลือกศึกษาความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบ
รวมดวย เพ่ือทําการเปรียบเทียบกับความเสี่ยงท่ีเปนระบบและใชควบคูกันในการ
ตัดสินใจเลือกลงทุนอีกดวย 
เอกสารอางอิง 
เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค. การวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทนโดยการใชตัวแบบ 

CAPM, รายงานการศึกษาดวยตนเอง, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเซนต
จอหน, 2551  

ชญานิศ ชัยศิริ.   ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยใชทฤษฎี 
Captial Asset Pricing Model : CAPM กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย, รายงานการคนควาอิสระ, คณะการบัญชี, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2551 

ชาตรี กอรุงเรือง. การวิเคราะหการลงทุนในหุนสามัญกลุมสถาบันการเงินโดยการ
เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนตามความเสี่ยงดวยทฤษฎี CAPM กรณีศึกษา: 
ธนาคารสินเอเชีย จํากัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน), 
รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2550 
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ชานน ชูเกษมรัตน. การวิเคราะหผลตอบแทน ความเสี่ยง และประเมินมูลคาของ
หลักทรัพยในกลุมธนาคารขนาดใหญ โดยใชแบบจําลอง CAPM, รายงานการ
วิจัย, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551 

นราศรี ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดม ศรี, ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545 

ประพันธ เจริญเลิศสกุล. การวิเคราะหความเสี่ยงและการพยากรณอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนโดยใชคาเบตาและ CAPM กรณีศึกษา: หุนบริษัทธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาขน) หุนบริษัทธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), 
รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2550 

ฝายพัฒนาองคกรและธุรกิจ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ. รูรอบดานแผนการ
เงิน. กรุงเทพมหานคร: Thailand Wealth, 2553 

พรวรรณ นันทแพศย. การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงตามแบบจําลอง 
CAPM ในหลักทรัพยกลุมธนาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 
รายงานวิจัย, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2552 

พิมพลดา เลิศพิชาลักษณ และประสพชัย พสุนนท. ผลกระทบของคาผดปกติตออัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังของแบบจําลอง CAPM ในหลักทรัพยกลุมพลังงาน, 
รายงานการศึกษาคนควาอิสระสาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป, คณะวิทยาการ
จัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551 

โพธิไท ควรนิยม. การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรณีศึกษาหลักทรัพยในกลุมพลังงาน, 
รายงานการศึกษาคนควาอิสระสาขาวิชาการเงินและการธนาคารสําหรับ
ผูจัดการยุคใหม รุนที่ 4, 2548: 18-19, 22 

ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ผลตอบแทนและความเสี่ยง, เอกสาร
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