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บทคัดยอ 
  
 การศึกษาเร่ืองการวิเคราะหความเส่ียงและผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชแบบจําลองFama และ French  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและเพ่ือประเมินผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยใชขอมูลราคาปดรายสัปดาหของหลักทรัพยท้ังหมด 11 หลักทรัพย คือ ACL, 
BAY, BBL, BT, KBANK, KK, KTB, SCB, TBANK, TISCO และ TMB เร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2545 ถึง 29 ธันวาคม 2549 เพื่อเปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยและใชขอมูลดัชนี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนจากตลาด และใชอัตราดอกเบ้ีย
เงินฝาก 3 เดือนของธนาคารพาณิชยขนาดใหญในประเทศ 4 ธนาคารคือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) มาหาคาเฉล่ียเพื่อเปนตัวแทนอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีปราศจาก
ความเส่ียง 
 ผลการศึกษาพบวาคา R2 มีคาอยูระหวางรอยละ 37.72-79.99 จากการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิ
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย (β) พบวาหลักทรัพยท้ัง 11 หลักทรัพยคือหลักทรัพย 



 จ

ACL, BAY, BBL, BT, KBANK, KK, KTB, SCB, TBANK, TISCO และ TMB มีอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของตลาดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จากการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิของความแตกตางของอัตราผลตอบแทนของธุรกิจท่ีมีขนาดเล็ก
และขนาดใหญ (s) พบวาหลักทรัพย BAY, BBL, BT, KBANK, KK, SCB และ TISCO มีอัตรา
ผลตอบแทนท่ีมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ และจากการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิ
ของความแตกตางระหวางอัตราผลตอบแทนของธุรกิจท่ีมีมูลคาของอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอ
มูลคาตลาดสูงกับอัตราผลตอบแทนของธุรกิจท่ีมีมูลคาของอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด
ตํ่า (h) พบวาหลักทรัพย ACL, BAY, KTB, TBANK, TISCO และ TMB มีอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยท่ีมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ผลการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย (β) พบวามี
จํานวน 9 หลักทรัพย คือ ACL, BBL, BT, KBANK, KK, KTB, SCB, TISCO และ TMB ท่ีมีคา β 
มากกวา 1 แสดงวาอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยเหลานี้มากกวาอัตรา
การเปล่ียนแปลงอัตราผลตอบแทนตลาด ซ่ึงถือวาเปน Aggressive Stock และมีจํานวน 2 
หลักทรัพย คือ BAY และ TBANK ท่ีมีคา β นอยกวา 1 แสดงวาอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยเหลานี้นอยกวาอัตราการเปล่ียนแปลงอัตราผลตอบแทนตลาด ซ่ึงถือวา
เปนหลักทรัพยประเภท Defensive Stock เม่ือนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับเสนตลาด
หลักทรัพย (SML) พบวามีจํานวน 4 หลักทรัพย คือหลักทรัพย BAY, SCB, BBL และ KBANK ท่ี
อยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพยแสดงวาเปนหลักทรัพยท่ีมีราคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน (undervalue) ณ 
ระดับความเส่ียงเดียวกับของตลาด และมีจํานวน 7 หลักทรัพย คือหลักทรัพยBT, TBANK, KTB, 
KK, TISCO, TMB และ ACL ท่ีอยูใตเสนตลาดหลักทรัพยแสดงวาเปนหลักทรัพยท่ีมีราคาสูงกวาท่ี
ควรจะเปน (overvalue) ณ ระดับความเส่ียงเดียวกับของตลาด 
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ABSTRACT 

  
 This study on risk and return of securities in the commercial bank sector in the Stock 
Exchange of Thailand using the Fama and French model aims to examine the factors affecting the 
rates of return to banking sector securities listed in the Stock Exchange of Thailand as well as to 
assess their rates of return. Eleven securities were selected in this study as samples including 
ACL, BAY, BBL, BT, KBANK, KK, KTB, SCB, TBANK, TISCO and TMB. Weekly closing 
prices of these securities since January 1, 2002 to December 29, 2006 were used to represent their 
rates of return. The SET index data and the average 3-month fixed deposit interest rates of 4 large 
domestic banks were used for calculating the risk-free market rate of security return.  
 The R2 result ranged between 37.72-79.99 percent. The estimated β-coefficients to 
determine the prospect of risk from investment in securities suggested that the ACL, BAY, BBL, 
BT, KBANK, KK, KTB, SCB, TBANK, TISCO and TMB securities had significant relationship 
between the rates of securities return and the rates of market return. The study on s-coefficients to 
determine the difference between the rate of return of the small business size and the rate of 
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return of the big business size showed that the BAY, BBL, BT, KBANK, KK, SCB and TISCO 
securities had significant relationship between the rate of return of securities and the size of 
business. Meanwhile, the estimated h-coefficients to confirm the difference between the rate of 
return of business with high book-to-market ratios and the rate of return of business with low 
book-to-market ratios indicated that the ACL, BAY, KTB, TBANK, TISCO and TMB securities 
had a statistically significant relationship between the rates of securities return and the book-to-
market ratios. 
 The ACL, BBL, BT, KBANK, KK, KTB, SCB, TISCO and TMB securities were also 
found to have the values of β greater than 1, implying that the change in the rate of securities 
return was greater than that of the market return. And thus they could be determined as aggressive 
stock. Meanwhile, BAY and TBANK having of β < 1 could be determined as defensive stock. 
By comparison with the securities market line (SML), BAY, SCB, BBL and KBANK appeared to 
be undervalued at the same risk level as in the market. While the BT, TBANK, KTB, KK, 
TISCO, TMB and ACL securities being below the securities market line were considered 
overvalued. 
 


