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พ.ศ. พุทธศกัราช 
AGRO หลกัทรัพยใ์นหมวดอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
RESOURC หลกัทรัพยใ์นหมวดอุตสาหกรรมทรัพยากร 
TECH หลกัทรัพยใ์นหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
FINCIAL หลกัทรัพยใ์นหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 
SERVICE หลกัทรัพยใ์นหมวดอุตสาหกรรมบริการ 
INDUS หลกัทรัพยใ์นหมวดอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 
CONSUMP หลกัทรัพยใ์นหมวดอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค 
PROPCON หลกัทรัพยใ์นหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
SET ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) 
mai ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (The Market for Alternative Investment) 

AR Abnormal Returns 
CAR Cumulative Abnormal Returns 
CAPM The Capital Asset Pricing Model 
EMH Efficient Market Hypothesis 
EPS Earnings Per Share 
SML Security market Line 
XD Excluding Dividend 

 

 

 

 



 

 ฒ  

รายการสัญลกัษณ์ 

 
β Beta,A measure of the volatilityof a security or a portfolio in comparison to the market 

as a whole. 
∑ Sigma, Summation 
Cov Covariance (from the sample) 
Var Variance(from the sample) 
 Standard deviation of the population 
2 Variance of the population 
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ราคายติุธรรม  ราคาท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยน์ั้นๆ ซ่ึงเป็นราคาท่ีนักลงทุนแต่ละคนไม่สามารถ
 แสวงหาก าไรท่ีเกินปกติได้มากกว่านักลงทุนคนอ่ืน และเป็นราคาท่ีนักลงทุนจะ
 ไดรั้บเพียงการชดเชยความเส่ียงเท่านั้น 

ส่วนชดเชยความเส่ียงของตลาด ผลต่างของผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยต์ลาดและผลตอบแทน 
ของหลักทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง เป็นผลตอบแทนท่ีชดเชย
ความเส่ียงของตลาด 

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกของธุรกิจ  
ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได้และมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาด
ทั้งหมด  

CAPM แบบจ าลองท่ีใช้อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงกบัผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ซ่ึง
ถูกใชใ้นการก าหนดราคาของหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียง 

SML เส้นแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์กบัค่าความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบ ณ เวลาหน่ึง 


