
บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนสถาบันการเงินท่ีมีความสําคัญในตลาดทุนและตลาด

การเงินไทย ซ่ึงทําหนาท่ีเปนชองทางในการลงทุนของท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ นอกจากนั้น

แลวยังเปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพย รวมไปถึงเปนกลไกและตัวกลางในการระดมเงิน

ออมหรือเงินทุนสวนเกินจากภาคเศรษฐกิจตางๆ ทําใหการออมและการลงทุนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูมีเงินออมมีแรงจูงใจในการออมและมีทางเลือกในการออมและการลงทุนเพิ่มข้ึน 

เม่ือเงินเขาสูระบบการเงินผานกลไกตลาดทุนมากข้ึนก็จะมีชองทางและโอกาสในการระดมทุน

ระยะยาวในตลาดทุนเพิ่มข้ึน สงผลใหเพิ่มประสิทธิภาพสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและระบบ

เศรษฐกิจ และยังสงผลดีตอการขยายตัวหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

ความสําคัญของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมจึงเพิ่ม

มากข้ึนจะเห็นไดจากอัตราการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว สวนนัก

ลงทุนในการเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยนั้นก็หวังผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลและสวน

ตางของหลักทรัพยเพิ่มข้ึน ซ่ึงดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยเปนเคร่ืองมือหนึ่งท่ีสามารถแสดงทิศ

ทางการเคล่ือนไหวอยางหนึ่งท่ีสามารถใชเปนดัชนีวัดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ อัตราดอกเบ้ียท้ังในและนอกประเทศ อัตราเงินเฟอ อัตราการแลกเปล่ียนเงินตราระหวาง

ประเทศ เปนตน 

การลงทุนเปนกิจกรรมท่ีสําคัญสําหรับผูมีเงินออม ซ่ึงมีทางเลือก 2 ทางดวยกัน กลาวคือ 

ทางเลือกท่ีหนึ่งผูมีเงินออมสามารถนําเงินท่ีมีอยูมาใชจายเพื่อทําใหตนเองไดรับความสุขท่ีเพิ่มข้ึน

ในเวลานั้นทันที สวนอีกทางเลือกหนึ่งคือ ผูมีเงินออมนําเงินจํานวนนั้นไปลงทุนแสดงถึง
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การชะลอการบริโภคในปจจุบันออกไปนั่นเอง สงผลใหความสุขท่ีไดรับในวันนี้ชะลอออกไปใน

อนาคตดวย และโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนคืนจากการลงทุนอาจจะมีความแตกตางกันออกไป

เกิดเปนภาวะท่ีพึ่งประสงคและความเส่ียงอันเกิดจากภาวะท่ีไมพึ่งประสงคจากการลงทุน แสดงให

เห็นวาผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมีความแตกตางจากผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับซ่ึงคือ ความเส่ียง 

(risk) ของการลงทุนนั่นเอง ตลาดหลักทรัพยเปนทางเลือกของการลงทุนอยางหนึ่งท่ีผูลงทุนให

ความสนใจเปนอยางมาก 

การลงทุนในหลักทรัพยนั้นคนท่ัวไปตองการผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงใน

ขณะเดียวกันก็ตองการหลีกเล่ียงความเส่ียง ทําใหราคาของหลักทรัพยมีการปรับตัวเพื่อให

ผลตอบแทนที่สูงข้ึนแกการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง ซ่ึงการลงทุนในหลักทรัพยจะมีความเส่ียงและ

ความผันผวนของราคาหลักทรัพย ซ่ึงเกิดจากปจจัยตางๆ  เชน ปจจัยทางการเมือง และปจจัย

ทางดานเศรษฐกิจ เปนตน ดังนั้นการลงทุนในตราสารทุนหรือหุนนั้นมีโอกาสในการให

ผลตอบแทนท่ีสูงแตก็มีระดับความความเส่ียงท่ีสูงสอดคลองกันไปตามกฎ High Risk High Return 

 

รูปท่ี 1.1    แสดงอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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รูปท่ี 1.2   แสดงอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชีย 

 
 

ในทางทฤษฏีนักลงทุนตองพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนจากการลงทุน

และความเส่ียงในการลงทุนเปนสําคัญ เพื่อการประเมินคาการลงทุนและการวัดความเส่ียงท่ีถูกตอง

จึงเปนส่ิงท่ีจําเปน หัวใจของการเงิน (Finance) คือ การTrade-off ของผลตอบแทนและความ

เส่ียง ในทางปฏิบัติความผันผวน (Volatility) เปนตัวชี้วัดระดับความเส่ียงและเม่ือความผันผวนนั้น

แปรเปล่ียนตามกาลเวลายอมทําใหการลงทุนในตลาดเงินมีความทาทายมากยิ่งข้ึน Engle กลาววา

ความสัมพันธนี้เปนท่ีตองการในอนุพันธของราคา ความเหมาะสมของการลงทุน การจัดการความ

เส่ียงท่ีเกิดข้ึนและการทําการปกปองความเส่ียง (Engle, R. F., 2000) 

และในสภาวะปจจุบันโลกกาวเขาสูยุคโลกาภิวัฒนพรมแดนของประเทศไมไดถูกปดกัน้อีก

ตอไปไมวาจะเปนทางดานการติดตอส่ือสาร การคมนาคม การคาระหวางประเทศ ดังนั้นแลวการ

เปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการลงทุนในประเทศนั้น

หรือการลงทุนในอีกประเทศหนึ่ง ดังกรณีเหตุการณในอดีตตางๆ เชน วิกฤตการเงินในเอเชียไมวา

จะเปนของประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเชีย, สถาบันการเงินของประเทศ

สหรัฐอเมริกาลม เปนตน สงผลถึงการขยายขอบเขตของโอกาสในการลงทุนใหกวางขวางมากข้ึน

ท้ังในตลาดหลักทรัพยตางๆท่ัวโลกรวมท้ังในประเทศไทย นักลงทุนจึงตองมีความรวดเร็วฉับไว

ตามไปดวยเพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
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รูปท่ี 1.3     แสดงดัชนีและมูลคาตามราคาตลาดปรับตัวตามสถานการณเศรษฐกิจ 

 

 

ท่ีมา www.set.or.th (2551) 

 

ในแผนภาพแสดงการปรับตัวของมูลคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอันเนื่องมาจาก

การผันแปรตามสถานการณตลาดการเงินตางๆทั่วโลก เชนเดียวกับวิกฤตการเงินท่ัวโลกสงผลให

ตลาดทุนท่ัวโลกมีการปรับตัวลดลงของดัชนีหลักทรัพย ซ่ึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย

ส้ินป 2551 ดัชนี SET ปดระดับ 449.96 จุดลดลงจาก 858.10 จุด ณ ส้ินป 2550 หรือลดลงรอยละ 46 

จากมูลคารวม 6.64 ลานลานบาท ณ ส้ินป 2550 เปน 3.57 ลานลานบาท ณ ส้ินป 2551 ขณะเดียวกัน

มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยลดลงรอยละ 6 จาก 4.19 ลานลานบาท ในป 2550 เปน 3.92 ลานลาน

บาทในป 2551 โดยคิดเปนมูลคาการซ้ือขายเฉล่ียวันละ 15,870 ลานบาท ในขณะท่ีป 2550 มีมูลคา

ซ้ือขายเฉล่ียตอวันเทากับ 17,097 ลานบาท ผลตอบแทนในรูปเงินปนผลในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับป 2550 โดยอัตราสวนเงินปนผลตอบแทนเฉล่ียเพิ่มข้ึนจากรอยละ 
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3.31 ณ ส้ินป 2550 เปนรอยละ 6.57 ณ ส้ินป 2551 สําหรับอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิเฉล่ีย ณ ส้ิน

ป 2551 ลดลงมาอยูท่ี 7.01 เทา ณ ส้ินป 2550 

ซ่ึงการเช่ือมตอของโลกาภิวัฒนสงผลใหการลงทุนท่ัวโลกมีการดําเนินการลงทุนอยาง

กวางขวาง เชนเดียวกับการลงทุนท่ีเกิดข้ึนระหวางประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย ใน

ระยะท่ีผานมาของป 2549 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศท่ีเขามาขยายการผลิตในประเทศไทยมี

ทิศทางชะลอตัว จากผลกระทบปจจัยทางการเมือง เอเชียนับเปนประเทศผูลงทุนรายสําคัญท่ีสุดใน

ประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ไทยก็เปนประเทศท่ีภูมิภาคเอเชียใหความสนใจเขามาลงทุนมากเปน

อันดับตนๆใน ภูมิภาคเอเชีย โดยท่ีมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิ  

 

ตารางท่ี 1.1   แสดงเงนิลงทุนโดยตรงสุทธิจากตางประเทศในป 2550-2551 จําแนกตามแหลงท่ีมา 

(มูลคา: ลานบาท) 

   ป 2550  ป 2551  

 แหลงท่ีมา มูลคา แหลงท่ีมา มูลคา 

 รวม 352,894.00 รวม 330,002.17 

อันดับที่ 1 ญี่ปุน 108,266.08 สิงคโปร 87,614.26 

อันดับที่ 2 สิงคโปร 87,142.20 ญี่ปุน 85,316.29 

อันดับที่ 3 เนเธอรแลนด 26,335.59 สหรัฐอเมริกา 35,088.47 

อันดับที่ 4 สหรัฐอเมริกา 20,383.18 ฮองกง 13,356.33 

อันดับที่ 5 ฮองกง 13,578.20 สหราชอาณาจักร 9,744.96 

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย (2552) 

จากตารางท่ี 1.1 พบวาจากสถิติของธนาคารแหงประเทศไทย พบวา เงินลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศสุทธิในไทยในป 2551 มีมูลคารวม 330,002.17 ลานบาท ลดลงจากป 2550 เพียงรอยละ 

6.49 เงินลงทุนโดยตรงจากสิงคโปรมีมูลคาใกลเคียงกับป 2550 เพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 0.54 เทานั้น แต
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เงินลงทุนจากญ่ีปุนลดลงรอยละ 21.20 จากป 2550 ในขณะท่ีเงินลงทุนจากประเทศฮองกงลดลง  

รอยละ 1.63 

ตารางท่ี 1.2    แสดงเงินลงทุนโดยตรงสุทธิจากตางประเทศในป 2550-2551  จําแนกตามสาขา     

การลงทุน (มูลคา : ลานบาท) 

 

 ป 2550  ป 2551  

 แหลงท่ีมา มูลคา แหลงท่ีมา มูลคา 

 รวม 352,894.00 รวม 330,002.17 

อันดับที่ 1 อุตสาหกรรม 126,040.87 อุตสาหกรรม 149,474.96 

อันดับที่ 2 สถาบันการเงิน 65,734.05 สถาบันทางการเงิน 66,312.16 

อันดับที่ 3 อสังหาริมทรัพย 41,651.25 อสังหาริมทรัพย 44,512.85 

อันดับที่ 4 กิจการบริการ 36,175.50 กิจการการคา 33,951.58 

อันดับที่ 5 กิจการเหมืองแร 28,289.34 กิจการบริการ 25,942.39 

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย (2552) 

 

จากตารางขางตน หากพิจารณามูลคาเงินลงทุนโดยตรงสุทธิเปนรายสาขา จะเห็นไดวาเงิน

ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสามอันดับแรกยังคงเปนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม สถาบัน

การเงิน และอสังหาริมทรัพย เชนเดียวกับป 2550 คิดเปนรอยละ 49.83, 0.88, และ 6.87 ของมูลคา

เงินลงทุนโดยตรงสุทธิท้ังหมด ตามลําดับ ซ่ึงท้ัง 3 สาขาขยายตัวในทิศทางบวก  

การประยุกตใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติเม่ือตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเกิดการเปล่ียนแปลงจาก

การตอบสนองของการเปล่ียนแปลงที่เปนผลมาจากตัวแปรอ่ืนๆนั้น นักเศรษฐมิติอาจจะมีการตั้ง

คําถามจากการเปล่ียนแปลงเกิดการคาดการณและการวิเคราะหถึงขนาดของความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน

ในแบบจําลอง ซ่ึงส่ิงเหลานี้เองไดกลายมาเปนแบบจําลอง ARCH และ GARCH เพื่อตอบคําถาม
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เกี่ยวกับความผันผวนและเปนเครื่องมือมาตรฐานนั่นเอง โดยพ้ืนฐานของแบบจําลองกําลังสอง 

(least squares model) ท่ีคาคาดการณของทุกพจนผิดพลาด เม่ือกําลังสองใหคาท่ีใกลเคียงกัน จึงนํา

แบบจําลอง ARCH และ GARCH ท่ีประกอบดวยขอมูลพจนผิดพลาดท่ีมีคาความแปรปรวนไม

เทากันมาใชในการประมาณคาความผันผวน (Engle, Robert F., 2000) 

พบวา การศึกษาท่ีผานมาท่ีเกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพยนั้นมีจํานวนมากแตโดยสวนใหญ

จะกลาวถึงในสวนของการศึกษาความสัมพันธของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับตลาด

หลักทรัพยอ่ืนหรือการศึกษาความสัมพันธของหลักทรัพยกลุมตางๆในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยโดยใชแบบจําลอง Cointegration อาทิเชน วิชุตร วิชัยรัตน (2548); พร้ิมรวี สมงาม 

(2546) หรือไมจะเปนการศึกษาผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในกลุมหลักทรัพย เชน 

กลุมพลังงาน, กลุมบริการ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยอ่ืนๆ โดยการ

ใชแบบจําลอง GARCH อาทิเชน จิตติ ตันเสนีย (2549); สรอยสุดา เรืององอาจ (2551) สําหรับ

งานวิจัยในตางประเทศท่ีไดมีการศึกษาความเส่ียงท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันนั้น พบวา มีจํานวนมากท่ี

สนใจศึกษาวิเคราะหความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน โดยการใชแบบจําลอง GARCH รูปแบบ

ตางๆ อาทิเชน Fernández-Izquierdo and Lafuente (2004); Taufio (2000); Adrangi, Chatrath and 

Raffiee (1999) และAggarwal, Inclan and Leal (1999)  โดยสวนใหญจะไมศึกษาวิเคราะห

ความสัมพันธของความเส่ียงในตลาดหลักทรัพยภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดหลักทรัพยใน

ประเทศไทย จึงเปนเหตุใหการศึกษาในคร้ังนี้มุงท่ีจะศึกษาวิเคราะหความสัมพันธของความเส่ียงท่ี

เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยภูมิภาคเอเชีย เพื่อจะไดเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
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1.2     วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาถึงขอมูลท่ีสําคัญของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย

ในภูมิภาคเอเชีย 

1.2.2  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีความสัมพันธตออัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหุนของ

ตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชีย 

 

1.3     ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอนักลงทุนท่ีจะนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหถึงแนวโนม

ของความผันผวนท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปรียบเทียบกับการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยตางๆในภูมิภาคเอเชียวาความผันผวนดังกลาวมีความสัมพันธกันหรือไม 

ท้ังนี้เพื่อใหนักลงทุนใชเปนพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหความผันผวนและสามารถปรับการใชกล

ยุทธสําหรับการลงทุนไดอยางทันทวงทีและเปนแนวทางในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

   

1.4     ขอบเขตการศึกษาและขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้ใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายวัน ต้ังแตวันท่ี 30 มกราคม 2547 ถึง 30 มกราคม 

2552 จํานวน 1,078 ขอมูล จากศูนยการเงินและการลงทุน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ซ่ึงดัชนีหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียท่ีนํามาศึกษาในคร้ังนี้ คือ  

(1) ตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุน โดยใชดัชนี Nikkei  

(2) ตลาดหลักทรัพยประเทศฮองกง โดยใชดัชนี Hang Seng 

(3) ตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร โดยใชดัชนี Straits Time 

โดยขอมูลท่ีรวบรวมเพื่อใชในกาศึกษาคร้ังนี้โดยสวนมากจะเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 

data) โดยเปนขอมูลเอกสารจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากหองสมุดคณะเศรษฐศาสตร  และ

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมถึงขอมูลทางอินเตอรเน็ตท่ีเกี่ยวของ และขอมูลดัชนีตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทยและดัชนีตลาดหลักทรัพยภูมิภาคเอเชียจากจากศูนยการเงินและการ

ลงทุน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

1.5     นิยามศัพท 

เนื่องจากการศึกษาในเร่ืองนี้มีคําศัพทเฉพาะ จึงมีความจําเปนตองทําความตกลงและกําหนด

ไวใหแนนอนกอนเปนการลวงหนา เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในความหมายของศัพทตาง ๆ ท่ี

ใชในการศึกษาเร่ืองนี้มีดังนี้ 

1.5.1 ตลาดหลักทรัพย (Stock Exchange Market) หมายถึง ศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพย

ประเภทตางๆ เชน หุนสามัญ หุนกู หุนแปลงสภาพและพันธมิตรเงินกู เปนตน โดยมีกฎระเบียบการ

ซ้ือขายชัดเจน 

1.5.2 ดัชนีราคาหุน (Stock Price Index) หมายถึง เคร่ืองมือทางสถิติท่ีแสดงการเคล่ือนไหว

ของราคาหุน โดยรวมในตลาดหลักทรัพย ถาดัชนีมีคาสูงข้ึน หมายความวา ราคาใหญในตลาด

หลักทรัพยสูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับราคาหุนในวันฐาน ถาดัชนีมีคาลดลง หมายความวา ราคา

หุนสวนใหญในตลาดหลักทรัพยลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับราคาหุนในวันฐานและวันท่ีผานมา 

1.5.3 ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) หมายถึง ดัชนีราคา

หลักทรัพยท่ีทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจําจัดข้ึน เพื่อแสดงถึงการเคล่ือนไหวของราคา

หลักทรัพยท่ีทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการเปรียบเทียบมูลคาตลาด

รวมวันปจจุบัน (ราคาตลาด * จํานวนหลักทรัพยท่ีจดทะเบียน ณ วันปจจุบัน) กับมูลคาการตลาด

รวมวันฐาน คือ วันท่ี 30 เมษายน 2518 ซ่ึงเปนวันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดใหมี

การซ้ือขายหลักทรัพย 

1.5.4 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเส่ียงในการถือครองหลักทรัพย คือ โอกาสที่

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมีคานอยกวาผลตอบแทนท่ีคาดหวัง โดยความเส่ียงจําแนกออกเปน 2 

ประเภท คือ ความเส่ียงท่ีเปนระบบ (Systematic risk) และความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ (Unsystematic 

risk) 
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(1) ความเสี่ยงท่ีเปนระบบ (Systematic Risk) เปนความเส่ียงท่ีผูลงทุนไดรับจากปจจัย

ตางๆท่ีสงผลกระทบตอหลักทรัพยโดยรวมพรอมๆกัน ทําใหผลตอบแทนของหลักทรัพย

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับการเปล่ียนแปลงของกลุมหลักทรัพยของตลาดโดยรวมถึงความ

เส่ียงท่ีมีระบบในแตละหลักทรัพยมีขนาดและระดับไมเทากัน ซ่ึงผูลงทุนไมสามารถขจัดความเส่ียง

นี้ไดแมจะกระจายการลงทุนแลวก็ตาม   

(2) ความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบ (Unsystematic Risk) เปนความเส่ียงเฉพาะตัวของ

หลักทรัพย โดยไมเกี่ยวเน่ืองสัมพันธกับธุรกิจอ่ืน ซ่ึงสามารถหลีกเล่ียงไดดวยการกระจายการ

ลงทุนออกไปในหลักทรัพยหรือธุรกิจอ่ืนๆ (สรอยสุดา เรืององอาจ อางใน Markowitz 1964:152-

156) 

1.5.5 ผลตอบแทน (Return) หมายถึง ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง คือ ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน

หลังความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนหรือไดรับผลตอบแทนน้ันแลว และผลตอบแทนท่ีคาดหวัง คือ 

ผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดวาจะไดรับในอนาคต ดังนั้นผลตอบแทนที่คาดหวังเปนผลตอบแทนท่ี

มีขึ้นกอนความจริงจะเกิดข้ึน ไดแก ดอกเบ้ีย เงินปนผล และกําไรจากการท่ีหลักทรัพยเปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึนหรือลดลง 

 

 


