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สารบญัตาราง 

           หนา้ 

ตารางท่ี 1.1 อนัดบัของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 3 
  ประเทศไทยเดือนเมษายน 2557 
ตารางท่ี 1.2 แสดงขอ้มูลมูลค่าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพย ์ 4 
  แห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 เดือนเมษายน 2557 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงงบดุลของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) วนัท่ี 31 ธนัวาคม 31 
 (หน่วย:ลา้นบาท) 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงผลการประมาณแบบ BGEV  ของดชันี SET กบั หลกัทรัพย ์KBANK 45 
ตารางท่ี 4.8 แสดงผลการประมาณแบบ BGPD  ของดชันี SET กบั หลกัทรัพย ์BBL 50 

ตารางท่ี 4.9 แสดงผลการประมาณแบบ BGPD  ของดชันี SET กบั หลกัทรัพย ์KBANK 52 
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สารบญัภาพ 

           หนา้ 

ภาพท่ี 1.1 เปรียบเทียบภาพรวมของตลาดทุนประเทศไทยกบัตลาดทุนทัว่โลก 2 
ภาพท่ี 4.1 กราฟแสดงมูลค่าการซ้ือขายของหุ้นกลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพย ์ 25 
  แห่งประเทศไทย 

ภาพท่ี 4.2 กราฟแสดงมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด(บาท) ของ SET ปี 2551-2557 35 
ภาพท่ี 4.3 กราฟแสดงมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด(บาท) ของหลกัทรัพย ์BBL  35 
  และKBANK ปี 2551-2557 
ภาพท่ี 4.4 กราฟแสดงอตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุน้(เท่า) ของ SET ปี 2551-2557 36 
ภาพท่ี 4.5 กราฟแสดงอตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุน้(เท่า) ของหลกัทรัพย ์BBL  37 
  และKBANK ปี 2551-2557 
ภาพท่ี 4.6 กราฟแสดงอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี(เท่า) ของ SET  38 

ปี 2551-2557 
ภาพท่ี 4.7 กราฟแสดงอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี(เท่า) ของหลกัทรัพย ์BBL  38 

และKBANK ปี 2551-2557 
ภาพท่ี 4.8 กราฟแสดงขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ BGEV ระหวา่งดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์ 41 

แห่งประเทศไทย (SET) กบัหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BBL) 
ภาพท่ี 4.9 กราฟแสดงขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ BGEV ระหวา่งดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์ 41 

แห่งประเทศไทย (SET) กบัหลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (KBANK) 
ภาพท่ี 4.10 กราฟแสดงถึงความสัมพนัธ์ ดว้ยวธีิ BGEV ของขอ้มูลระหวา่งดชันีราคาหุ้น 42 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กบัหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 

(BBL) 
ภาพท่ี 4.11 กราฟแสดงถึงความสัมพนัธ์ ดว้ยวธีิ BGEV ของขอ้มูลระหวา่งดชันีราคาหุ้น 42 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กบัหลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (KBANK) 

ภาพท่ี 4.12 การประมาณแบบ BGEV ของฟังกช์นัการแจกแจง Asymmetric mixed 44 
ระหวา่ง ดชันีSET กบั ราคาหลกัทรัพย ์BBL
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ภาพท่ี 4.13 การประมาณแบบ BGEV ของฟังกช์นัการแจกแจง bilogistic 46 
ระหวา่ง ดชันีSET กบั หลกัทรัพย ์BBL 

ภาพท่ี 4.14 การประมาณแบบ BGEV ของฟังกช์นัการแจกแจง Asymmetric mixed 47 
  ระหวา่ง ดชันีSET กบั หลกัทรัพย ์KBANK 
ภาพท่ี 4.15 กราฟแสดงขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ BGPD ระหวา่งดชันีราคาหุ้น 48 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กบัหลกัทรัพย ์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
(BBL) 

ภาพท่ี 4.16 กราฟแสดงขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ BGPD ระหวา่งดชันีราคาหุ้น 49 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กบัหลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (KBANK) 

ภาพท่ี 4.17 กราฟแสดงถึงความสัมพนัธ์ดว้ยวธีิ BGPD ของขอ้มูลระหวา่งดชันีราคาหุน้ตลาด 49 
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กบัหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
(BBL) 

ภาพท่ี 4.18 กราฟแสดงถึงความสัมพนัธ์ดว้ยวธีิ BGPD ของขอ้มูลระหวา่งดชันีราคาหุน้ตลาด 50 
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กบัหลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(KBANK) 

ภาพท่ี 4.19 การประมาณแบบ BGPD ของฟังกช์นัการแจกแจง Negative bilogistic 51 
  ระหวา่ง ดชันีSET กบั หลกัทรัพย ์BBL 
ภาพท่ี 4.20 การประมาณแบบ BGPD ของฟังกช์นัการแจกแจงlogistic ระหวา่ง  53 
   ดชันีSET กบั หลกัทรัพย ์KBANK 
 


