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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกจิการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยใช้ตัวแบบจําลอง

การกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 

THE ANALYSIS OF RETURN AND RISK ON THE SERVICE INDUSTRY 

TRAVEL AND LEISURE SECTOR BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

(CAPM) 

ต่อยศ  สุดมี1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ

โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประเมินมูลค่าของหลกัทรัพย์

เพื่อใช้ในการตดัสินใจลงทุนของนักลงทุน โดยใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคา

หลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM) โดยใชข้อ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยู่

ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ ท่ีจดทะเบียน

อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 และหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการวจิยัจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

GRAND: บริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน), 

LRH: บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จาํกดั (มหาชน), MANRIN: บริษทั แมน

ดารินโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน), MME: บริษทั ไมดา้-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท ์

จาํกดั (มหาชน), OHTL: บริษทั โอเอชทีแอล จาํกดั (มหาชน) และ ROH: บริษทั 

โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)และใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของ 

----------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
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ตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 1 ปี เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจาก

ความเส่ียง ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี ผลการศึกษาปรากฏวา่ อตัราผลตอบแทนของ

ตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.07 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด คือ 

คือ ROH และ MANRIN มีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 4.1 และ 0.14 ตามลาํดบั ขณะท่ี

หลักทรัพย์ท่ีให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาด มีจาํนวน 4 หลักทรัพย์ คือ MME 

OHTL GRAND และ LRH โดยอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.07 0.01 -0.08 และ -0.09 

ตามลําดับ  ความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์ มีค่าเท่ากับ 1.15 โดยเม่ือทําการ

เปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสันทนาการเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด ซ่ึงความเส่ียงของ 

ROH มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 92.11 รองลงมาไดแ้ก่ GRAND MANRIN MME LRH และ 

OHTL โดยมีค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 4.51 3.22 2.96 1.77 และ 1.52 ตามลาํดบั 

ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 0 หลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และ

การท่ีมีค่า β < 1 แสดงวา่ การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะ

เปล่ียนแปลงผนัผวนน้อยการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด คือ 

หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่

เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Security) ROH มีค่าสูงสุดเท่ากบั 8,485.16 

รองลงมาไดแ้ก่ GRAND MANRIN MME LRH และ OHTL โดยมีค่าความเส่ียงรวม

เท่ากบั 20.38 10.34 8.75 3.12 และ 2.30 ตามลาํดบั และจากการแบ่งแยกความเส่ียง

รวม พบวา่หลกัทรัพยท์ั้งหมดเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่า

ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ   

 

คําสําคัญ : อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ, อตัรา

ผลตอบแทน, ความเส่ียง, ค่าเบตา้, แบบจาํลองการกาํหนดราคาสินทรัพย ์
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ABSTRACT 

 This study aims to determine the rate of returns and risks of common stocks 

in service industry travel. By considering the relationship between the rate of return 

of the stocks and Stock Exchange of Thailand and using the Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) to estimate the expected rate of return of the stocks. They are 

estimated by the daily SET data from 1 January 2011 to 31 December 2012. The 

stocks in this study are GRAND: The Grande Asset Hotels Pentecostals and Boston 

Properties Limited (PCL), LRH: The Laguna Resorts & Hotels Limited (PCL), 

MANRIN: The Mandarin Oriental Hotel Ltd. (s), MME: company NV - made Da 

setlist. Brothers Entertainment Co., Ltd. (Thailand), OHTL: HTC Allegheny Co., 

Ltd. (Thailand) and ROH: The Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company 

Limited (Thailand).The daily T-Bills interest rates from Bank of Thailand are 

represented as the risk-free rate of returns. The findings show the average monthly 

rate of returns on the market is 0.07%, ROH and MANRIN yield was 4.1 and 0.14, 

respectively, while the securities yield less than the number 4 stock is MME OHTL 

GRAND and LRH by yield. 0.07 0.01 -0.08 and -0.09, respectively, of stock market 

risk is equal to 1.15 when compared with the risks of the securities industry. Travel 

and leisure sector was securities have a higher risk than the market. The risk of the 

ROH with a maximum at 92.11, followed GRAND MANRIN MME LRH and 

OHTL a rate of return equal to 4.51 3.22 2.96 1.77 and 1.52 respectively, while 

securities with lower risk than the market, there are 0 Symbol rate. return of the 

securities in line with the market rate of return. And that there is β <1 indicates that 

the rate of return is less volatile securities will change the dynamics of the stock 

market rate of return is less than the risk of market risk in the same direction. 

Securities such as passive (Defensive Security) ROH has a maximum value equal to 
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8,485.16, followed by OHTL GRAND MANRIN MME LRH and the risk of total 

20.38 10.34 8.75 3.12 and 2.30, respectively, and the separation of risk.  

Keyword :Service Industry Travel sector, Rate of Return, Risk, Beta, Capital Asset 

Pricing Mode 

  บทนํา 

 เน่ืองจากราคาของหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ดงันั้นการลงทุนในหลกัทรัพยน์ักลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งตอ้งวิเคราะห์แต่ละ

หลักทรัพย์ถึงอัตราผลตอบแทนและระดับราคาท่ีซ้ือขายตามภาวะตลาดและ

พฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของ

ราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคต การพิจารณาการลงทุนเพื่อหาอตัราผลตอบแทนตามสภาพ

การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัทางการเมือง 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และอตัราเงินเฟ้ อ เป็นตน้ ซ่ึง

ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดความเส่ียงท่ีเรียกวา่ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ดงันั้นการท่ี

จะควบคุมความเส่ียงหรือลดความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์จึงต้องมีการ

วิเคราะห์ความเส่ียง เพื่อให้นกัลงทุนสามารถท่ีจะกาํหนดกลยุทธ์การลงทุนได ้ ตาม

ระดบัความตอ้งการหรือระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ของนกัลงทุน การลงทุนใน

หลกัทรัพยจึ์งควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนในการลงทุนก่อนการลงทุน เพื่อประเมินค่าก่อนการลงทุนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใต้แบบจําลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียว

และสันทนาการ 
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ขอบเขตการวจัิย 

 ผูว้ิจยัจะทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวด

ธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 

ในช่วงระหวา่ง 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 ในการน้ี ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษา

เฉพาะหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนา

การ เพียง 6 หลกัทรัพย ์ดงัน้ี:- GRAND, LRH, MANRIN, MME, OHTL, ROH 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อทราบถึงระดบัความเส่ียง รวมถึงมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ 

 2. เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางสําหรับประกอบการตดัสินใจพิจารณา

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนา

การ 
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กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม การเปรียบเทยีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 Harry M. Markowitz (1964) ความเส่ียงจากการลงทุน หมายถึง ความไม่

แน่นอนของผลตอบแทนท่ีพึงจะได้รับจากการลงทุนนั้ น ซ่ึงเบ่ียงเบนไปจาก

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดวา่จะไดรั้บ ดงันั้น ยิ่งถา้มีระดบัความไม่แน่นอนท่ีจะไดรั้บ

ผลตอบแทนจริงตามจาํนวนท่ีคาดไวมี้มาก ความเส่ียงก็จะสูง โดยความเส่ียงจากการ

ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระกอบดว้ย 2 ลกัษณะ คือ 

 1. ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ

จากปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพยโ์ดยส่วนรวมพร้อมๆ กนั เช่น การ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง นโยบายการเงินการคลงัในประเทศ เป็นตน้ ทาํ

ให้ผลตอบแทนของหลักทรัพย์เป ล่ียนแปลงไป ในทิศทางเดียวกันกับการ

อตัราผลตอบแทนของ

อุตสาหกรรมบริการ 

หมวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสนัทนา

การและอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด 

 

ราคาปิดแต่ละวนัทาํการ

ของหลกัทรัพย ์

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

หมวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสนัทนา

 

 
ดชันี SET INDEX 

อตัราผลตอบแทน

ของตัว๋เงินคลงัท่ีมีอาย ุ1 

ปี 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าส่วนเบตา้ 

อตัราผลตอบแทนท่ี 

ไม่มีความเส่ียง 

1. ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

อุตสาหกรรมบริการ 

หมวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสนัทนา

การ 

2. ค่าเบตา้ของ

หลกัทรัพยอุ์ตสาหกรรม

บริการ หมวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสนัทนา

การ 

3. อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ 

หมวดธุรกิจการ
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เปล่ียนแปลงของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นตลาดโดยรวม ซ่ึงความเส่ียงท่ีเป็นระบบในแต่ละ

หลกัทรัพยน์ั้น จะมีขนาดและระดบัท่ีไม่เท่ากนั ผูล้งทุนไม่สามารถขจดัความเส่ียง

ส่วนน้ีให้หมดไปได้ แมจ้ะกระจายการลงทุนแลว้ก็ตาม ความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้ี 

เรียกวา่ Under Diversifiable Risk หรือความเส่ียงท่ีมิอาจขจดัไดจ้ากการกระจายการ

ลงทุน 

 2. ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเส่ียงเฉพาะตวั

ของหลกัทรัพยโ์ดยไม่เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กบัธุรกิจอ่ืน ความเส่ียงประเภทน้ีสามารถ

หลีกเล่ียงได ้เน่ืองจากเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของผูอ้อกหลกัทรัพย์

นั้น เช่น การบริหารงาน การผลิต การวางแผน เป็นตน้ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว

ส่งผลต่อกาํไรและขาดทุนโดยตรงท่ีจะไดรั้บ เป็นความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั ของแต่ละ

กิจการ ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบน้ี เรียกวา่ Diversifiable Risk หรือความเส่ียงท่ี

สามารถขจดัไดจ้ากการกระจายการลงทุน 

 แบบจาํลองการต้ังราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) 

 ธีระ ลมัประเสริฐและกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) เป็นตวัแบบท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อประเมินผลตอบแทนท่ีบ่งช้ีถึงผลการดาํเนินงานของ

หน่วยลงทุนทฤษฎีดงักล่าวพฒันาโดย Markowitz คน้พบทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพย์

สมยัใหม่ใน ค.ศ.1952 ต่อมา William F.Sharpe John Lintner และ Jan Mossin ไดน้าํ

ทฤษฎีดงักล่าวมาประยุกต์เป็นทฤษฎีการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ หรือเป็นท่ีรู้จกักนั

อย่างกวา้งขวางว่าแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ จะแสดงเป็นตวัแบบดุลยภาพ

ของความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนท่ีคาดหวงักับความเส่ียงความเส่ียงในท่ีน้ี

หมายถึง ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) หรือความเส่ียงท่ีไม่สามารถกาํจดั

ออกไปได ้ โดยการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยต่์างๆ เพื่อลดความเส่ียงความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกบริษทัอนั

ส่งผลกระทบต่อทุก ๆ หุ้นของบริษทั อย่างไรก็ตามหุ้นแต่ละบริษทัย่อมจะไดรั้บ

ผลกระทบเหล่าน้ีมากน้อยต่างกันหุ้นของบริษัทท่ีได้รับผลกระทบมากโดย

เปรียบเทียบกบัหุน้อ่ืนๆโดยส่วนรวม กล่าวไดว้า่เป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบสูง 
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หุ้นท่ีได้รับผลกระทบน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับหุ้นอ่ืนเป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบตํ่า ซ่ึงสามารถหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์ กบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดไดก้็สามารถ

ทราบดชันีหรือระดบัโดยเปรียบเทียบของความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพยไ์ด ้

ซ่ึงจะเรียกดัชนีช้ีระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาดวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

(Beta coefficient) เรียกสั้น ๆ วา่ ค่าเบตา้ (β) ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta coefficient: 

β) หมายถึง ตวัวดัความเส่ียง ซ่ึงจะเป็นตวับอกความสัมพนัธ์ ระหวา่งผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์กบัผลตอบแทนของตลาดค่าเบตา้ (β) แบ่งออกไดด้งัน้ี 

 1) ถา้หลกัทรัพยมี์ค่าเบตา้ (β) เท่ากบั 1.0 แสดงว่าความแปรปรวนใน

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์ความผนัแปรเท่ากบัความแปรปรวนในผลตอบแทน

ของตลาดโดยรวม อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากหลกัทรัพยจ์ะอยู่ในเกณฑ์ หรือ

จาํนวนเท่ากับอัตราผลตอบแทนในเงินลงทุนของตลาดโดยรวม กล่าวได้ว่า

หลกัทรัพยน์ั้นเป็นหลกัทรัพยข์องตลาด (Market stock) หรือค่าเบตา้ของตลาดจะมีค่า

เท่ากบั 1.0 นัน่เอง  

2) ถา้หลกัทรัพยมี์ค่าเบตา้ (β) มากกวา่ 1.0 แสดงวา่ความแปรปรวนใน

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์ความผนัแปรมากกวา่ความแปรปรวนในผลตอบแทน

ของตลาดโดยรวม อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากหลกัทรัพย์จะมากกว่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีพึงได้จากหลกัทรัพยข์องตลาดโดยรวมเน่ืองจากความเส่ียงของการ

ลงทุนในหลักทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงกว่าระดับความเส่ียงของตลาดโดยรวม

หลกัทรัพยป์ระเภทน้ีจดัไดว้่าเป็ นหลกัทรัพยป์ระเภทความเส่ียงสูง (Aggressive 

stock) 

 3) ถา้หลกัทรัพยมี์ค่าเบตา้ (β) น้อยกว่า 1.0 แสดงว่าความแปรปรวนใน

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์ความผนัแปรตํ่ากวา่ความแปรปรวนในผลตอบแทนของ

ตลาดโดยรวม อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากหลักทรัพย์จะน้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีพึงได้จากหลกัทรัพยข์องตลาดโดยรวมเน่ืองจากความเส่ียงของการ
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ลงทุนในหลักทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่ ากว่าระดับความเส่ียงของตลาดโดยรวม

หลกัทรัพยป์ระเภทน้ีจดัไดว้า่เป็นหลกัทรัพยป์ระเภทความเส่ียงตํ่า (Defensive stock) 

 ดงันั้น ตามตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์CAPM แสดงให้เห็นวา่อตัรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการจากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึง เท่ากบั

อตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงบวกส่วนชดเชยความเส่ียงของ

ตลาดคูณดว้ยค่าเบตา้ของหลกัทรัพยน์ั้น หรือเท่ากบั Rf + [E(Rm) - Rf] βiและเม่ือ

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการตามระดบัค่าเบตา้ท่ีคาํนวณไดโ้ดยใช ้

CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ซ่ึงประกอบดว้ยอตัราผลตอบแทนจากเงินปัน

ผลและอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาท่ีคาดไว ้ สามารถประเมินไดว้า่หลกัทรัพยใ์ด

ราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หลักทรัพยใ์ดราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น 

(Underpriced) และหลกัทรัพยใ์ดมีราคาท่ีเหมาะสมแลว้ (Fair Priced) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ศศิณี ตนัรัตนาวงศ์ (2544)ไดท้าํการศึกษา การวิเคราะห์ผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจเกษตร มีจุดประสงคเ์พื่อตอ้งการศึกษาความ

เส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจเกษตรและประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัใน

กลุ่ม ซ่ึงใช้ขอ้มูลของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจเกษตรทั้งหมด 8 หลกัทรัพยใ์น

การศึกษา การศึกษาในคร้ังน้ีใชท้ฤษฎี CAPM การวิเคราะห์ไดใ้ชร้าคาปิดเฉล่ียราย

สัปดาห์ของหลกัทรัพยต์ั้งแต่เดือนมกราคม 2543 ถึงเดือนธนัวาคม 2544 รวมเวลา

ทั้งส้ิน 100 สัปดาห์ ใชข้อ้มูลดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการคาํนวณ

อตัราผลตอบแทนของตลาดและใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนเฉล่ียของ 5 

ธนาคารเป็นอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง 

มลัลิกา เลิศฤทธิ (2543)ไดท้าํการศึกษา การประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มพลงังาน

โดยทาํการศึกษาความเส่ียงและประเมินมูลค่าหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานจาํนวน 9 

หลกัทรัพยใ์นการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยค์ร้ังไดใ้ช้ทฤษฎี CAPM มีจุดประสงค์

ศึกษาความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานและประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมของแต่

ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม โดยใชด้ชันีของราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการ
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วเิคราะห์ผลตอบแทนของตลาด การใชข้อ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพย์

ในแต่ละสัปดาห์ โดยเร่ิมตั้งแต่เดือน กรกฎาคม2542 ถึงเดือนมิถุนายน 2543 รวม

ทั้งส้ิน 52 สัปดาห์ในการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง ผลการศึกษา

พบวา่ ค่าความเส่ียงของหลกัทรัพย ์ BANPU, BCP, COCO, EGCOMP, LANNA, 

PTTEP, SUSCOและTIG มีค่า β เป็นบวกซ่ึงหมายความวา่ ความสัมพนัธ์ของอตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดมีการเปล่ียนแปลงใน

ทิศทางเดียวกนั  

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสันทนาการ โดยมีช่วงระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 1 มกราคม 2554 – 31 

ธนัวาคม 2555จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ดงัน้ีGRAND: บริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ 

แอนด ์พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 

   LRH: บริษทั ลากนู่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล็ จาํกดั (มหาชน) 

 MANRIN: บริษทั แมนดารินโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) 

 MME: บริษทั ไมดา้-เมดดาลิสท ์เอน็เธอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 OHTL: บริษทั โอเอชทีแอล จาํกดั (มหาชน) 

 ROH: บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

  

 โดยท่ีอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยค์าํนวณจากขอ้มูลราคาปิดรายวนัของ

หลกัทรัพยท์ั้ง 6 หลกัทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง

ไดจ้ากอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลท่ีมีอายุ 1 ปี และอตัราผลตอบแทนของ

ตลาดคิดจากดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใชรู้ปแบบการกาํหนดราคา

สินทรัพยทุ์น หรือ CAPM เป็นเคร่ืองมือในการหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัซ่ึงเกิด

จากการวิเคราะห์ความเส่ียงหรือค่าเบต้า ท่ี เกิดข้ึนจากอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนของตลาด 



341 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

 1. รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสันทนาการ (ราคาปิดรายวนั) เพื่อนาํมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์(Ri) 

 2. ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) รายวนั เพื่อนาํมา

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm) 

 3. รายงานอตัราดอกเบ้ียรายวนัของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 1 ปี เพื่อใชเ้ป็น

ตวัแทนของอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Rf) 

สรุปผลการวจัิย 

ตารางที ่ 1  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์GRAND, LRH, MANRIN, MME, 

OHTL, และ ROH 

 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบัร้อย

ละ 0.07 หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด คือ MANRIN และ ROH ซ่ึง

อตัราผลตอบแทนของ ROH มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 4.1 รองลงมาไดแ้ก่ MANRIN โดยมี

ค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.14 ตามลาํดบั และหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนตํ่า

กวา่ตลาด มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ MME OHTL GRAND และ LRH โดยอตัรา

ผลตอบแทนของทั้งสองหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 0.07 0.01 -0.08 และ -0.09 ตามลาํดบั 
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ตารางที่  2  ความเส่ียงของหลกัทรัพย ์GRAND, LRH, MANRIN, MME, OHTL, 

และ ROH 

 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบัร้อยละ 1.15 

เม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทั้งหมดเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด โดย ROH มีความเส่ียงสูงสุด มีค่าเท่ากบั 92.11 

รองลงมา คือ GRAND MANRIN MME LRH และ OHTL โดยมีค่าอตัราผลตอบแทน

เท่ากบั 4.51 3.22 2.96 1.77 และ 1.52 ตามลาํดบั 

ตารางที่  3  ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพย ์GRAND, LRH, MANRIN, MME, 

OHTL, และ ROH 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา่หลกัทรัพยท์ั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก โดยมี

ค่าน้อยกว่า 1.0 ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ ROH มีค่า 1.27 

และมีค่านอ้ยกวา่ 1.0 ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ MANRIN มี

ค่าเท่ากบั 0.8 รองลงมาไดแ้ก่ OHTL MME LRH และ GRAND มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้เท่ากบั 0.77 0.71 0.62 และ 0.16 ตามลาํดบั  

4.51 
1.77 
3.22 
2.96 
1.52 

92.11 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
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ตารางที่  4  ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์GRAND, LRH, MANRIN, MME, 

OHTL, และ ROH 

 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์ROH มีค่าสูงสุดเท่ากบั 

8,485.16 รองลงมาไดแ้ก่ GRAND MANRIN MME LRH และ OHTL โดยมีค่าความ

เส่ียงรวมเท่ากบั 20.38 10.34 8.75 3.12 และ 2.30 ตามลาํดบั และจากการแบ่งแยก

ความเส่ียงรวม โดยหลกัทรัพยทุ์กตวัมีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียง

ท่ีไม่เป็นระบบ    

ตารางที่  5  การตดัสินใจลงทุนของหลกัทรัพย ์GRAND, LRH, MANRIN, MME, 

OHTL, และ ROH 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่าหลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนตัดสินใจลงทุน มีจํานวน 4 

หลกัทรัพย ์คือ GRAND MME OHTL และ ROH และหลกัทรัพยท่ี์มีนกัลงทุน

ตดัสินใจไม่ลงทุน มีจาํนวน 2 หลกั LRH และ MANRIN 

 

ค่าความเสี่ยงรวม ค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบ ค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ

(σ2
i) (β2

i σ
2

m) (σ2
ei)

GRAND 20.38 0.03 20.34

LRH 3.12 0.51 2.61

MANRIN 10.34 0.85 9.49

MME 8.75 0.67 8.08

OHTL 2.30 0.79 1.51

ROH 8485.16 2.14 8483.02

หลักทรัพย์

GRAND 29.78 5.10 Undervalued

LRH 10.59 10.82 Overvalued

MANRIN 11.80 13.07 Overvalued

MME 59.77 11.94 Undervalued

OHTL 153.04 12.69 Undervalued

ROH 93.02 18.92 Undervalued

หลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ�นจริง การตัดสินใจอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
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ตารางที่  6  อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ GRAND, 

LRH, MANRIN, MME, OHTL, และ ROH 

 
  

จากตารางท่ี 6 พบวา่หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสันทนาการท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการ ซ่ึงจะอยูเ่หนือเส้น Security Market Line (SML)ไดแ้ก่ OHTL ROH MME 

และ GRAND โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น แสดงวา่หลกัทรัพย์

ดงักล่าวน้ีมีค่า Undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน 

ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพยด์งักล่าว

มีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน (ขอ้มูลในการวิจยั อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือหรือ

ขาย ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั) 

ส่วนหลักทรัพย์มีค่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังมีค่ าน้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการซ่ึงจะตํ่ากวา่เส้น Security Market Line ( SML ) คือ หลกัทรัพย ์

LRH และ MANRIN  เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แสดงวา่หลกัทรัพย์

ดงักล่าวน้ีมีค่า Overvalue ทาํให้ไม่มีความเหมาะสมและไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน นกัลุง

ทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่า

สูงกว่าท่ีควรจะเป็น(ขอ้มูลในการวิจยั อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือหรือขาย 

ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั) 
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อภิปรายผล 

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 

0.07 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด คือ คือ ROH และ MANRIN มี

อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 4.1 และ 0.14 ตามลําดับ ขณะท่ีหลักทรัพย์ท่ีให้อัตรา

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ MME OHTL GRAND และ 

LRH โดยอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.07 0.01 -0.08 และ -0.09 ตามลาํดบั   

             ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.15 โดยเม่ือทาํการเปรียบเทียบ

กบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียว

และสันทนาการเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด ซ่ึงความเส่ียงของ ROH มี

ค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 92.11 รองลงมาไดแ้ก่ GRAND MANRIN MME LRH และ OHTL 

โดยมีค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 4.51 3.22 2.96 1.77 และ 1.52 ตามลาํดบั ส่วน

หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 0 หลกัทรัพย ์ 

ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า หลกัทรัพยทุ์กทั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta 

Coefficient; β ) เป็นบวก กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป

ในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และการท่ีมีค่า β  < 1 แสดงวา่ การ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงผนัผวนน้อยการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด คือ หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงนอ้ยกวา่

ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive 

Security) 

 ROH มีค่าสูงสุดเท่ากบั 8,485.16 รองลงมาไดแ้ก่ GRAND MANRIN MME 

LRH และ OHTL โดยมีค่าความเส่ียงรวมเท่ากบั 20.38 10.34 8.75 3.12 และ 2.30 

ตามลําดับ และจากการแบ่งแยกความเส่ียงรวม พบว่าหลักทรัพย์ทั้ งหมดเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ   
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เปรียบเทยีบอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั ตามแบบจําลอง CAPM 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า หลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 4 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ GRAND MME OHTL และ ROH เน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นักลงทุนไม่

ตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ LRH และ MANRIN เน่ืองจากเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมของหลักทรัพย์โดยใช้

แบบจาํลอง CAPM นั้นเป็นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ซ่ึงอาจไม่สะทอ้นถึงอตัรา

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามท่ีควรจะเป็น เพราะฉะนั้นตอ้งคาํนึงถึงการวิเคราะห์ทาง

เทคนิค การวิเคราะห์เชิงปริมาณอ่ืนๆ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพดว้ย เพื่อความมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนในการตดัสินใจลงทุน  

 2.  จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ใช้สําหรับเป็นแนวทางในการประกอบการ

ตดัสินใจลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและ

สันทนาการเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

ในแต่ละหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุนไปยงั

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน  

บรรณานุกรม 
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นภเกตน์ เอ่ียวเพชราพงศ ์“การวเิคราะห์ความเส่ียง อตัราผลตอบแทนและการเลือก

ลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่มส่ือสาร โดยใช้แบบจําลอง CAMP” วทิยานิพนธ์ 

หลกัสูตรเศษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2543 

บุศรา บุญบุตร ”การวเิคราะห์ความเส่ียง อตัราผลตอบแทน และประเมินมูลค่าของ

หลกัทรัพย์ในกลุ่มพลงังานโดยใช้แบบจําลอง CAPM” วทิยานิพนธ์ 

หลกัสูตรเศษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2548 

พรวรรณ นนัทแพศย ์“การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย” รายงานการวจิยั 2552 

มลัลิกา เลิศฤทธิ ”การประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มส่ือสาร” วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรเศษฐ

ศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2543 

ร่มเกลา้ ชยันุวงษ ์“การวเิคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในกลุ่ม

บันเทงิและสันทนาการในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย” วทิยานิพนธ์ 

หลกัสูตรเศษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2543 

เสรี วรรณกรวจิิตร ”การวเิคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่ม

ยานพาหนะและอุปกรณ์ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย” วทิยานิพนธ์ 

หลกัสูตรเศษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม2่547 

Markowitz, Harry M. (1964). Capital Asset Pricing: A Theory of Market  

Equilibrium under Condition of Risk. USA: American Finance  

Association. 

การเปรียบเทียบแบบจาํลอง CAPM และ APT ในการอธิบายความสามารถในการ

ทาํนผลตอบแทนหุน้ 

http://www.tnrr.in.th/index.php?option=com_dscollection&itemid=176214 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 http://th.wikipedia.org  

ประวติัการดาํเนินนโยบายการคลงัของประเทศไทย 

 www.eco.ru.ac.th/tawin/article/Public%20Finance.pdf 

http://th.wikipedia.org/
http://www.eco.ru.ac.th/tawin/article/Public%20Finance.pdf


348 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ศศิณี ตนัรัตนาวงศ ์ “ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกจิเกษตร” 

www.sathorn.net/journal/2555volumes4/20AnuThida.pdf   

The Capital Asset Pricing Model: CAPM 

www.eco.ru.ac.th/tawin/financial/capm.pdf 

http://www.sathorn.net/journal/2555volumes4/20AnuThida.pdf
http://www.eco.ru.ac.th/tawin/financial/capm.pdf

