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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน 

ในหลกัทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณชิย์โดยใช้ทฤษฎี 

การตั้งราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 

ANALYSIS RATE OF RETURN AND RISKS OF AN INVESTMENT IN THE STOCK OF 

BANKING SECTOR BY USING CAPM, 

กิตติยาพร  คชาอนนัต ์1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

                                                            

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน

และความเ ส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพย์ก ลุ่มธนาคารพาณิชย์กับ  อัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บ กบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ในการชดเชยความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชย ์โดยใช้เส้นตลาดหลกัทรัพย ์Securities Market Line (SML) หรือ

แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ในการตดัสินใจซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์

โดยใช้ราคาปิดของหลกัทรัพยแ์ละดชันีราคาตลาด SET100 และอตัราผลตอบแทน

ของพนัธบตัรรัฐบาล อายุ 1 ปี แทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง เพื่อตดัสินใจ

ลงทุน ไดท้าํการศึกษาเป็นรายหลกัทรัพยท์ั้งหมด 6 หลกัทรัพย ์ทาํการศึกษาขอ้มูล

ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2554  

ผลการศึกษาพบว่าหลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกว่า 1 แต่มากกว่า 0 มี ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกว่าตลาด ซ่ึงแสดงวา่ ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่    

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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กล่าวได้ว่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ ( Defensive Security ) โดยมีอตัราตอบแทนท่ี

คาดหวงัมากกว่า อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุน

หรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว ้เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน ใน

ขณะเดียวกนั หลกัทรัพย ์BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทน

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ย

กว่า โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบนกัลงทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขาย

หลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

คําสําคัญ: กลุ่มธนาคารพาณิชย,์ ตลาดหลกัทรัพย,์ ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์

Abstract 

The purpose of this study is to investigate and compare the returns and risks 

of an investment in the stock commercial sector with returns and market risks and 

also compare expected with requirement of returns in order to offset securities 

sector by using the Exchange Securities Market Line (SML) is a valuation model 

(CAPM) in the decision to buy or sell securities by considered the close of the stock 

market index and SET100 and the yield of 1-year government bond as the risk-free 

securities to investment decisions. The study was conducted for the 6 shares from 

13 May 2553 to 30 December 2554. 

The results showed that the securities BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB has 

a beta coefficient of less than 1 but greater than 0, there is a positive relationship in 

2554. Securities are less risky than the market Which indicates that the returns of 

the securities subject to change in line with market returns proportion of less than. 

Securities such as passive (Aggressive Security) is the expected rate of return over 

rate of return to the investor should invest or buy such securities because such 

securities are likely to rise at the same time. BAY securities with less risk than the 

market rate of return, which is changed in line with the market rate of return, is less 
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than in proportion. The rate changes in the same direction with the return of the 

market share is less than the rate of return on preferred rate of return is expected to 

be due to compensation for risk is the investor of should decision not to invest in or 

sell the securities because such securities are valued higher than it should be. 

KEYWORDS : THE  BANKING SECTOR, SECURITY MARKET, CAPM 

1.บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ผูมี้เงินออมท่ีตอ้งการบริหารเงินให้เกิดประโยชน์ หรือได้รับผลตอบแทน

สูงสุด นอกจากการฝากเงินและไดรั้บผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียแลว้ ก็ยงัมีการลงทุน

อีกหลายอย่างท่ีจะเพิ่มพูนผลตอบแทนจากเงินออมได้ ซ่ึงการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก็เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ และผูมี้เงินออมก็มีโอกาส

จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงกวา่ดว้ย ซ่ึงการท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดๆ

ในตลาดหลักทรัพย์นั้ น ผูล้งทุนควรต้องมีองค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกซ้ือ

หลกัทรัพย ์วิเคราะห์ถึงปัจจยัพื้นฐาน และตอ้งให้ความสําคญัถึงอตัราผลตอบแทน 

และความเส่ียง 

ในการวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาถึงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน

ในหลกัทรัพย ์กลุ่มธนาคารพาณิชย ์หลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีนกัลงทุนจะนิยมลงทุนกนัมาก 

เม่ือพิจารณามูลค่าการซ้ือขายท่ีมีมูลค่าสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆ จึง

เป็นหวัขอ้ท่ีน่าจะนาํมาศึกษา  

วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุน

ในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยก์บัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 

2.เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการ ในการชดเชยความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดยใช้เส้น

ตลาดหลกัทรัพย ์Securities Market Line (SML) หรือแบบจาํลองการตั้งราคา

หลกัทรัพย ์(CAPM) ในการตดัสินใจซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์
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ขอบเขตการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเลือกศึกษา กลุ่มธนาคารพาณิชย ์ โดยธนาคารพาณิชย์

ท่ีเลือกใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ 6 อนัดบัแรก ซ่ึงวดัจาก

ขนาดของสินทรัพยใ์นช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2555 ไดแ้ก่ 

1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  (BAY) 

2. ธนาคารกรุงเทพ  (BBL) 

3. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  (KBANK) 

4. ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  (KTB) 

5. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  (SCB) 

             6. ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)    (TMB) 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นขอ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัของหลกัทรัพย ์

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 จาํนวน 

400 วนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

เพื่อเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงท่ีเป็นระบบ กบัตวัแปรทาง

เศรษฐกิจ และความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพย ์ในกลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ละ

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูท่ี้ตอ้งการลงทุนสามารถนาํผล

การศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาตดัสินใจวางแผนการลงทุนในหลกัทรัพย์

อ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. แนวคิดและทฤษฎี 

ความเส่ียงของการลงทุนเป็นปัจจยัท่ีสําคัญประการหน่ึงในการพิจารณา

ลงทุน ความหมายของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์คือ โอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บ

อตัราผลตอบแทนตามท่ีคาดเอาไวย้ิ่งอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่

แน่นอนมากข้ึน การลงทุนนั้ นย่อมมีความเส่ียงสูงข้ึน ในการวิเคราะห์การลงทุน

โดยทัว่ไปถือวา่ผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ีไม่ชอบความเส่ียง หากการลงทุนใดมีความเส่ียง
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สูง ผูล้งทุนยอ่มตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน เพื่อชดเชยความเสียง ( Karfakis 

&Moschos อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2545 , หนา้ 171 ) 

การวัดความเส่ียง สามารถวดัระดบัความเส่ียงไดโ้ดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

(β) อนัเป็นค่าท่ีบอกถึงความเส่ียงท่ีเป็นระบบหลกัทรัพย ์โดยเปรียบเทียบกบัความ

เส่ียงของตลาดหลกัทรัพยห์รือเป็นการวดัความอ่อนไหวของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยห์น่ึงต่อความเส่ียงของตลาด เพื่อดูความสัมพนัธ์วา่อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยท่ี์คาดหวงัจะเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไรในระดบัอตัราผลตอบแทนของ

ตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป ( Copeland & Wesron อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้ , 2545, หนา้ 

44 – 45) 

เคร่ืองหมายของค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า ( β ) มีดงัน้ี (Karfakis & Moschos 

อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้ , 2545 , หนา้ 173 ) 

1.ค่าเบต้าท่ีมีเคร่ืองหมายเป็นบวก บ่งถึงทิศทางการไหวตัว ของอัตรา

ผลตอบแทนของหุ้นท่ีไปด้วยกันกับการไหวตวัของอตัราผลตอบแทนของตลาด

โดยรวม กล่าวคือเม่ืออตัราผลตอบแทนของตลาดสูงข้ึน โดยเฉล่ียแลว้หุ้นน้ีจะมีอตัรา

ผลตอบแทนสูงข้ึนด้วย และหากตลาดอตัราผลตอบแทนลดลง โดยเฉล่ียแล้วหุ้น

ดงักล่าวก็มีอตัราผลตอบแทนลดลงดว้ย 

2.ค่าเบต้าท่ีมี เค ร่ืองหมายเป็นลบ บ่งถึงทิศทางการไหวตัว ของอัตรา

ผลตอบแทนของหุ้นสวนทางกบัการไหวตวัของอตัราผลตอบแทนของตลาดโดยรวม 

กล่าวคือ เม่ืออัตราผลตอบแทนของตลาดสูงข้ึน โดยเฉล่ียแล้วหุ้นน้ีจะมีอัตรา

ผลตอบแทนลดลง และหากตลาดอตัราผลตอบแทนลดลง โดยเฉล่ียแลว้หุ้นดงักล่าวก็

มีอตัราผลตอบแทนสูงข้ึน 

ระดบัค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ( β ) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี ( Clark & Elgers 

อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้ , 2545 , หนา้ ,189 – 197 ) 

 ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ( β ) มากกวา่ + 1.0 เป็นหุน้ท่ีมีความเส่ียงมากกวา่ตลาด 

และมีการเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนในทิศทางเดียวกบัตลาด 
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 ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ( β ) นอ้ยกวา่ + 1.0 เป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงนอ้ยกวา่

ตลาด และมีการเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนในทิศทางเดียวกบัตลาด 

 ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ( β ) เท่ากบั + 1.0 เป็นหุน้ท่ีมีความเส่ียงเท่ากบัตลาด 

และมีการเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนในทิศทางเดียวกบัตลาด 

 ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ( β) เป็นศูนย ์ เป็นหุน้ท่ีอตัราผลตอบแทนไม่ไหวตวั 

ทั้งน้ีถือวา่หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีแน่นอนหรือปราศจากความเส่ียง 

การคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า 

การคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี  

( Clark & Elgers ) อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้ , 2545 , หนา้ 189 – 197 ) 

β =  COV (Ri, Rm) 

        VAR (Rm) 

โดย 

COV ( Ri , Rm ) = ∑ (Ri , Ri )(Rm , Rm ) 

     N 

VAR ( Rm ) = δ ( Rm ) = ∑ ( Rm, Rm )2 

                               N 

โดยกาํหนดให้ 

Ri = อตัราผลตอบแทนต่อเดือนของหลกัทรัพย ์i 

Rm = อตัราผลตอบแทนต่อเดือนของตลาด 

N = จาํนวนขอ้มูลท่ีศึกษา 

ค่าแปรปรวนร่วม ( COV ) เป็นการวดัความเส่ียงโดยพิจารณาทิศทางความ

เคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์2 ตวั ในท่ีน้ีคืออตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยก์บัการตลาดโดยพิจารณาวา่เป็นไปทิศทางเดียวกนั ( ค่าท่ีไดแ้สดงค่า

เป็นบวก ) หรือตรงกนัขา้ม ( ค่าท่ีไดแ้สดงค่าเป็นลบ )ค่าแปรปรวน ( VAR หรือ δ ) 

คือ การวดัความเส่ียงโดยพิจารณาความเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนของตลาด 
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กรอบแนวความคิด 

             ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)                 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
                                                       ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหรือ 

ราคาปิดของหลกัทรัพย ์     อตัราผลตอบแทนของ        ความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์

กลุ่มธนาคารพาณิชย ์          หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร        

                                                                                        ประสิทธิเบตา้ (ß) ค่าสัมประสิทธ์ิ 

                                                                                        ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 

                                                                                      

                                                                                        ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหรือความ 

                                                                                         เส่ียงรวมของหลกัทรัพยข์องตลาด 

 SET 100 ดชันีตลาด            อตัราผลตอบแทนของ         

 หลกัทรัพยแ์ห่ง                    หลกัทรัพยข์องตลาด          ประสิทธิเบตา้ (ß) ค่าสัมประสิทธ์ิ 

 ประเทศไทย                                                                     ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจัิย 

การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

กลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) มีสมมติฐานดงัน้ี 

 การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยน์ั้น ถือเป็นการลงทุนท่ี

น่าสนใจ เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับผูท่ี้มีเงินออม และตอ้งการผลตอบแทนจากเงินออมท่ี

มีอยู ่เน่ืองจากหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีใหอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัสูง และ

ความเส่ียงจากการลงทุนไม่มากนกั โดยท่ีค่าของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์

คาดวา่จะไดรั้บสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

 

อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจาก

ความเส่ียง 

 
 

 
 

การเปรียบเทียบ 

- อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

กลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ละผลตอบแทน 

ตลาด 

- ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม 

ธนาคารพาณิชยแ์ละตลาด 

- อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

และผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

จากหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

 

 

อตัราดอกเบ้ียตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 ปี 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ 

แสดงผลและสรุปผลการศึกษา 

และนาํเสนอแนวทางในการ 

ตดัสินใจลงทุน 
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3.วธีิดําเนินการวจัิย 

จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sampling Procedures)  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลราคาปิดของหุ้นสามญัแต่ละตวัในแต่

ละวนัของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์จาํนวน 6 หลักทรัพย์ จากทั้ งหมด 11 

หลกัทรัพย ์ท่ีจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช ้SET 100 Index 

และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1 ปี โดยใช้ข้อมูลจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (http://www.setsmart.com) มาใชใ้นการประมวลผล ใช้

เวลาเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 

400 วนั ซ่ึงหลกัทรัพยจ์าํนวน 6 หลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษา มีดงัน้ี 

1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา                                                        (BAY) 

2. ธนาคารกรุงเทพ                                                                (BBL) 

3. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)                                   (KBANK)                                                                             

4. ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)                                      (KTB) 

5. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)                                (SCB) 

6. ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)                                   (TMB) 

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 

1.   การหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่มธนาคาร และอตัรา

ผลตอบแทนตลาด 

ตวัแปรอิสระ (Independent variable) : ราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 

และ SET 100 Index ของตลาด ณ วนัท่ี13 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2554  

ตวัแปรตาม (Dependent variable) : อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารและอตัราผลตอบแทนของตลาด 

2. การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตวัแปรอิสระ (Independent variable) : อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น   

กลุ่มธนาคารและอตัราผลตอบแทนของตลาด 

http://www.setsmart.com/
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                     ตวัแปรตาม (Dependent variable) : ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารและอตัราผลตอบแทนของตลาด 

3. ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า (Beta Coefficient) 

ตวัแปรอิสระ (Independent variable) : อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น   

กลุ่มธนาคารและอตัราผลตอบแทนของตลาด 

             ตวัแปรตาม (Dependent variable) : ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพย ์  

(Beta Coefficient) 

4.ผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยธ์นาคารพาณิชยเ์ปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 

ไดผ้ลการศึกษาดงัแสดงใน  ตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 

เปรียบเทียบระหวา่งอตัราเฉล่ียผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยแ์ละอตัราเฉล่ียผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 

 

หลกัทรัพย์          Return            Risk 

SET 100 

BAY 

BBL 

KBANK 

KTB 

SCB 

TMB 

0.08 

0.06 

0.08 

0.10 

0.08 

0.10 

0.07 

1.01 

1.68 

1.42 

1.64 

1.76 

1.45 

1.80 
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แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

พาณิชย ์และอตัราผลตอบแทนของตลาด โดยกราฟแท่งสีขาวแสดงอตัราผลตอบแทน

ตลาด ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.08 ส่วนกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอตัราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงหลักทรัพย์ท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูงกว่าอตัรา

ผลตอบแทนตลาด มี 2 หลกัทรัพยคื์อ KBANK และ SCB โดย 2หลกัทรัพยน้ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดเท่ากนั คือ 0.10 ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนเท่ากบั

ตลาด คือ BBL และ KTB ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.08 และหลกัทรัพยท่ี์ให้

อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาดมี 2 หลักทรัพย์ คือ TMB และ BAY ซ่ึงมีอตัรา

ผลตอบแทนเท่ากบั 0.07 และ 0.06 ตามลาํดบั โดยทัว่ไปแลว้หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดไม่ควรลงทุน 

0.08 

0.06 

0.08 

0.1 

0.08 

0.1 

0.07 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

SET 100 BAY BBL KBANK KTB SCB TMB

กราฟเปรียบเทยีบระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ กบั

ผลตอบแทนของตลาด 

SET 100

BAY

BBL

KBANK

KTB

SCB

TMB
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เป็นการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์และ

อตัราความเส่ียงของตลาด โดยกราฟแท่งสีขาวแสดงความเส่ียงของตลาด ซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 1.01 โดยกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอตัราความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

พาณิชย ์ซ่ึงหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยท์ั้งหมดมีอตัราความเส่ียงสูงกว่าตลาด 

หลักทรัพย์ท่ีมีอัตราความเส่ียงสูงท่ีสุดคือ TMB มีอัตราความเส่ียงเท่ากับ 1.80 

รองลงมาคือ KTB, BAY, KBANK, SCB, BBL โดยมีอตัราความเส่ียงเท่ากบั 1.76, 

1.68, 1.64, 1.45 และ 1.42 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01 

1.68 
1.42 

1.64 
1.76 

1.45 

1.8 

0

0.5

1

1.5

2

SET 100 BAY BBL KBANK KTB SCB TMB

กราฟเปรียบเทยีบระหว่างความเส่ียงของหลกัทรัพย์กบัอตัราความ

เส่ียงของตลาด 

SET 100

BAY

BBL

KBANK

KTB

SCB

TMB
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ตาราง 2 

แสดงความเส่ียงความเส่ียงทั้งหมดแยกเป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงไม่

เป็นระบบ 

 

 

 

จากผลลพัธ์ดงัตารางท่ี 2 หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ย 

กวา่ 1 แต่มากกวา่ 0 ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียง

นอ้ยกว่าตลาด หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้สูงสุดไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์KTB มีค่าเบตา้เท่ากบั 

0.91 รองลงมาคือหลกัทรัพย ์BAY, KBANK, TMB, BBL, SCB ซ่ึงมีค่าเบตา้เท่ากบั 

0.84, 0.76, 0.75, 0.72, 0.70 ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมี

การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีน้อยกว่า   

กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ ( Defensive Security ) 

 

หลกัทรัพย ์ β 

ความเส่ียงทั้งหมด 

(σ2
i ) 

ความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบ 

(β2
i σ2

m) 

ความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบ 

(σ2
ei ) 

BAY 

BBL 

KBANK 

KTB 

SCB 

TMB 

0.84 

0.72 

0.76 

0.91 

0.70 

0.75 

 

2.84 

2.01 

2.69 

3.09 

2.10 

2.24 

0.72 

0.53 

0.59 

0.84 

0.50 

0.57 

2.12 

1.48 

2.10 

2.25 

1.60 

1.67 



369 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

ตาราง 3  

แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั กบั อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการเพื่อการตดัสินใจลงทุน 

 

      หลกัทรัพย์ 

อตัรา

ผลตอบแทนที่

คาดหวงั 

อตัรา

ผลตอบแทนที่

ต้องการ 

   การตัดสินใจ 

BAY 

BBL 

KBANK 

KTB 

SCB 

TMB 

13.53 

19.26 

22.59 

27.91 

24.30 

28.83 

17.54 

15.44 

16.13 

18.86 

15.13 

15.96 

     ไม่ลงทุน 

       ลงทุน 

       ลงทุน 

       ลงทุน 

       ลงทุน 

       ลงทุน 

 

จากตาราง 3 แสดงหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยห์ลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา

ตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่า อตัราผลตอบแทนท่ีต้องการ ได้แก่.BBL, KBANK, 

KTB, SCB, และTMB. โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น แสดงว่า

หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสมและคุม้ค่าต่อการ

ลงทุน  ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน 

ส่วนหลักทรัพย์ท่ีมีค่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังมีค่าน้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการ คือ หลักทรัพย ์BAY เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบ แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า overvalue ทาํใหไ้ม่มีความเหมาะสมและไม่ 
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คุม้ค่าต่อการลงทุน นกัลุงทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

 

     SML 

  0.0       0.1      0.2      0.3      0.4      0.5      0.6     0.7     0.8     0.9   0.10   

                                                                 ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า 

                  ภาพประกอบ กราฟแสดงผลการศึกษากบั Security Market Line (SML) 

 

สรุปไดว้า่  หลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, และ TMB ท่ีมีค่าของ

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บสูงกว่าค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ จึงทาํ

ให้ทั้ง 5หลกัทรัพยป์รากฏอยูเ่หนือเส้น SML โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ี

ควรจะเป็น และผูล้งทุนจึงควรตดัสินใจยอมรับและเลือกลงทุน  แต่ไม่ควรพิจารณา

เลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์BAY ซ่ึงมีค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บตํ่ากวา่

ค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ โดยปรากฏอยู่ใตเ้ส้น SML นักลงทุนจึงควร

ตดัสินใจไม่ลงทุนในหลกัทรัพยด์งักล่าว 

 

อตัราผล

ตอบ 
แทนท่ี 
ตอ้งการ 
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5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

หลักทรัพย์ท่ี มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนตลาด มี  2 

หลกัทรัพยคื์อ KBANK และ SCB ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนเท่ากบัตลาด 

คือ BBL และ KTB และหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดมี 2 หลกัทรัพย ์

คือ TMB และ BAY โดยทัว่ไปแลว้หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดไม่

ควรลงทุน ซ่ึงนกัลงทุนควรตอ้งพิจารณาจากปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อหลกัทรัพย์

ดว้ยเช่นกนั 

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยท์ั้งหมดมีอตัราความเส่ียงสูงกวา่อตัราความ

เส่ียงของตลาด หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราความเส่ียงสูงท่ีสุดคือ TMB รองลงมาคือ KTB, 

BAY, KBANK, SCB, BBL ตามลาํดบั 

ความเส่ียงทีเ่ป็นระบบหรือค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า 

 หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 แต่มากกวา่ 0 

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด 

หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้สูงสุดไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์KTB รองลงมาคือหลกัทรัพย ์BAY, 

KBANK, TMB, BBL, SCB ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมี

การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ 

แต่ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากหลกัทรัพยน์ั้นจะนอ้ยกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือ 

หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่

เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ ( Defensive Security ) 

อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวังและอตัราผลตอบแทนทีต้่องการ 

 หลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์มี อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่า

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะอยูเ่หนือเส้น  Security Market Line ( SML ) 

ไดแ้ก่.BBL, KBANK, KTB, SCB, และTMB. โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ี

ควรจะเป็น แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความ
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เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้ นนักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนหรือซ้ือ

หลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน 

ส่วนหลักทรัพย์มีค่ าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังมีค่าน้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการซ่ึงจะตํ่ากวา่เส้น Security Market Line ( SML ) คือ หลกัทรัพย ์

BAY เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า 

overvalue ทาํให้ไม่มีความเหมาะสมและไม่คุ ้มค่าต่อการลงทุน นักลุงทุนควรจะ

ตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกว่าท่ี

ควรจะเป็น 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังนี้ 

 1.ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอยู่หลายอุตสาหกรรม แต่ละ

อุตสาหกรรมก็มีความแตกต่างกนัของปัจจยั ดงันั้นการท่ีนกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุน

ในหลกัทรัพยใ์ดก็ตาม ควรคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลกัทรัพยน์ั้นดว้ย ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุน ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงจากการ

ลงทุนไดไ้ม่มากก็นอ้ย 

2.การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดย

ทฤษฎี CAPM ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพียงอย่างเดียว อาจจะให้ผลลพัธ์ไม่ถูกตอ้ง 

100% และพิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีมีระบบเท่านั้น ทาํให้ผลการวิเคราะห์ไม่อาจ

สะทอ้นถึงสภาวะตลาดท่ีแทจ้ริงทั้งหมด จึงควรพิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยั

ภายในบริษทัและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตวัธุรกิจนั้นดว้ย เพื่อทาํให้การตดัสินใจ

ลงทุนนั้นไม่ผดิพลาด  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาทั้งความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และ

ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ เพื่อจะไดท้ราบถึงความเส่ียงท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยน์ั้น วา่

เกิดจากความเส่ียงจากภายในธุรกิจ หรือความเส่ียงอนัเกิดจากความเปล่ียนแปลงปัจจยั
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แวดล้อมภายนอก ความเส่ียงใดส่งผลต่อธุรกิจมากกว่ากนั เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ

พิจารณาตดัสินใจในการเลือกลงทุน  

2.ควรจะศึกษาวิเคราะห์การลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อท่ีจะสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

โดยไปลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆดว้ย 

บรรณานุกรม 

กรวนิย ์ ประสมทอง. การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย.์ กรุงเทพมหานคร: การศึกษาคน้ควา้

อิสระ,มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547.                                  

กิตติ  กนกอุดมทรัพย.์ การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง ของการลงทุน   

ในหลกัทรัพยก์ลุ่มการแพทย ์โดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM): 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 

2550. 

คมกฤษณ์ สูจิรังสี. การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ส่ือสาร. กรุงเทพมหานคร: การศึกษาคน้ควา้อิสระ, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2546.    

จิรัตน์  สังขแ์กว้. การลงทุน,(พิมพค์ร้ังท่ี5) กรุงเทพฯ,โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545. 

ชิษณุชา  จารุรัตนสาคร. การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

กรณีศึกษากลุ่มหลกัทรัพยพ์ลงังาน,สารนิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต,

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2546. 

ญาเนตร เทพนรินทร์. การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มเงินทุนหลกัทรัพยข์นาดกลาง:การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง,

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2549. 

ณณฏัฐ ์ กาํราญศึก. การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มพาณิชย:์ การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง,  



374 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2549.    

ถวลิ นิลใบ. เอกสารประกอบการบรรยายวชิา.Financial Management.จาก

http://www.eco.ru.ac.th/tawin/financial/Capm.pdf, 2550. 

ธีรชาติ เสียงดี. การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต,์การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง:วทิยาศาสตร์

มหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2542. 

ประพนัธ์  เจริญเลิศสกุล . การวเิคราะห์ความเส่ียงและการพยากรณ์อตัราผลตอบแทน

จากการลงทุนโดยใช ้ค่า Beta กบั CAPM กรณีศึกษาหุน้บริษทัธนาคารกสิกร

ไทย จาํกดั (มหาชน) และหุน้บริษทัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง.บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง, 2550. 

ปริญญา  บุญยกิจสมบติั. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุน้กลุ่มส่ือสาร.วทิยานิพนธ์:

วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2541. 

ปริยากร วดัสิงห์. การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนใน

หลกัทรัพย ์กลุ่มธุรกิจประกนัภยั โดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์

(CAPM): การศึกษาคน้ควา้อิสระ. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง, 2550. 

เปรมชยั แพร่ไพศาล. การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร: 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ,  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550         

ไฟซอล ภาลาวนั . การวเิคราะห์การลงทุนในกลุ่มส่ือสาร โดยใช ้ทฤษฎีการตั้งราคา

หลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM).การศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง.บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2549     

ภาณี  โรจนวานิชกิจ. การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มธนาคารพาณิชย.์ภาคนิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต, สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2542. 
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ศศิณี ตนัรัตนาวงศ.์  การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มธุรกิจการเกษตร  โดยใชท้ฤษฎี CAPM รายงานวจิยั. คณะเศรษฐศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544.   

สมพิศ คมขาํ. การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสาร.สารนิพนธ์,เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง, 2549. 

สัจญาณี ศิริมงัคละโล. การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง:

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2543. 

แสงทอง อาํนาจกิจเสรี. ศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เยือ่กระดาษ, สารนิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 

2547. 

เซ็ตสมาร์ทดอทคอม. ดชันีราคาปิดแต่ละวนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.  

 ขอ้มูลออนไลน์, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.setsmart.com/ ,2555. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. ขอ้มูลดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปี ขอ้มูลออนไลน์, 

เขา้ถึงไดจ้าก (http://www.bot.or.th) ,2555. 
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