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1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีลักษณะการเจริญเติบโตอันเปนผลเนื่องมาจากการ
ขยายตัวจากการลงทุนท้ังในสวนของภาครัฐบาลและเอกชน โดยในการระดมทุนของท้ังภาครัฐและ
เอกชนนั้น อาจมีเงินทุนจากหลายแหลงดวยกัน สงผลใหกระแสการลงทุนในตลาดเงินและตลาด
ทุนเปนอยางมาก โดยเฉพาะในกรณีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(Stock Exchange of 
Thailand: SET) ซ่ึงเปนตลาดรองหรือตลาดคาหลักทรัพย (secondary market) ท่ีสําคัญสําหรับการ
ซ้ือขายหลักทรัพยท่ีไดมีการออกและเสนอขายตอประชาชนในตลาดแรก (primary market) โดยทํา
หนาท่ีเปนตัวกลางระหวางผูออมหรือผูลงทุนกับผูประกอบการหรือผูระดมทุน การลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยนับเปนทางเลือกหนึ่งของการลงทุนท่ีนาสนใจ ซ่ึงผูมีเงินออมมีโอกาส
จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราสวนท่ีสูงกวาและหลากหลายรูปแบบกวา การเขามา
ลงทุนถือหลักทรัพยในกิจการใดๆก็ตามในตลาดหลักทรัพยนั้นเกิดประโยชนหลายประการ ผู
ลงทุนมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมเปนเจาของกิจการท่ีมีศักยภาพหรือธุรกิจท่ีมีแนวโนมการเติบโตท่ีดี 
และตลาดหลักทรัพยยังเปนดัชนีท่ีแสดงถึงความเจริญเติบโตหรือการถดถอยในภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยท่ัวไปแลวราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา
ตามภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนในตลาดหลักทรัพยจึงเปนการลงทุนท่ีมีความเส่ียง ผูลงทุนตอง
วิเคราะหวาภาวะเศรษฐกิจขณะนั้นหรือท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตซ่ึงมีความไมแนนอนจะสงผล
กระทบตอราคาของหลักทรัพยอยางไร 
 การลงทุนในหลักทรัพยเปนการซ้ือสินทรัพยในรูปแบบของหลักทรัพย การลงทุน
ลักษณะน้ีเปนการลงทุนทางออม ผูมีเงินออมเม่ือไมตองการที่จะเปนธุรกิจเองเนื่องจากมีความเส่ียง
หรือมีเ งินออมไม เพียงพอ  ผูลงทุนอาจนําเงินออมไปซ้ือหลักทรัพยที่ เ ลือกลงทุน  โดยได
ผลตอบแทนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ กําไรจากการขายหลักทรัพยหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย 
 การลงทุนในตลาดหลักทรัพยมี ท้ังผลตอบแทนและความเส่ียง ในการลงทุนใน
หลักทรัพยใด ผูลงทุนควรประเมินผลตอบแทนท่ีคาดหวังไวลวงหนากอน วิธีท่ีนิยมโดยท่ัวไปใน
การประเมินผลตอบแทนท่ีคาดหวังในการลงทุน คือพิจารณาผลตอบแทนในอดีตของการลงทุนใน
หลักทรัพยนั้น ประกอบกับการพิจารณาผลตอบแทนในอดีตจนถึงปจจุบันมีแนวโนมไปทิศทางใด 
เพิ่มข้ึนหรือลดลง แมวาผลตอบแทนในอดีตจะไมสามารถรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได แต
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ผลตอบแทนในอดีตก็สามารถช้ีแนะผลตอบแทนในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนไดข้ันหนึ่ง โดยส่ิงท่ีเปน
ตัวกําหนดผลตอบแทนจากการลงทุน ไดแก การจัดสรรเงินทุน (asset allocation)ในสินทรัพย
ประเภทตางๆ  การคัดเลือกสินทรัพยประเภทตางๆโดยคัดเลือกจากปจจัยพื้นฐาน เพื่อใหได
หลักทรัพยท่ีมีราคาในตลาดในปจจุบันตํ่ากวามูลคาท่ีแทจริงหรือมูลคาท่ีควรจะเปนในอนาคต และ
การจับจังหวะของตลาด (market timing) เปนการท่ีผูลงทุนจะจับจังหวะข้ึนหรือลงของตลาดทุน 
และเขาซ้ือขายตลาดหลักทรัพยตามจังหวะนั้นไดอยางถูกตอง 
 ในการลงทุนในหลักทรัพยนอกจากจะประเมินผลตอบแทนท่ีคาดหวังไวลวงหนากอน
แลวควรมีการประเมินความเส่ียงจากการลงทุนดวย ความเส่ียงเปนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ท่ีไดรับจริง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงแบงออกเปน 2 ดาน คือ ปจจัยทางดานมหภาค 
(macro factors) เปนความเส่ียงท่ีผูลงทุนไมสามารถหลีกเล่ียงและคาดการณไดลวงหนา เปน
ผลกระทบจากภาวะแวดลอมภายนอกธุรกิจ เชน สถานการณทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป เปน
ตน และปจจัยทางดานจุลภาค (micro factors) เปนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากผลกระทบของเหตุการณ
ภายในหรือเปนการเฉพาะตัวของธุรกิจนั้นเอง ผูลงทุนสามารถหลีกเล่ียงได โดยการเลือกสรรการ
ลงทุนท่ีดี และกระจายการลงทุนออกไปอยางกวางขวาง เชนการดําเนินงานของบริษัท เปนตน 
(คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2547) และเนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย
มีความเส่ียง ดังนั้นจึงควรมีการวิเคราะหหลักทรัพยกอนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยใด ควรจะ
ศึกษาขอมูลของกิจการท่ีสนใจลงทุน โดยพิจารณาฐานะทางการเงิน ผูบริหาร ผลการดําเนินงานใน
ปจจุบันและอนาคต พิจารณาสภาวะแวดลอมดานเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ การเมือง
และภาวะอุตสาหกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของพิจารณาฐานะการเงินของบริษัทจากงบการเงินวามี
ความสามารถในการบริหารงานไดกําไรมากนอยเพียงใด และยังตองพิจารณาขอมูลสถิติอ่ืนๆท่ี
สําคัญประกอบกันไปดวย เพราะทางผูลงทุนเองยอมคาดหวังผลตอบแทนทางการเงินในหลาย
รูปแบบ อาทิ ผลตอบแทนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยหรือกําไรสวนเกิน(capital 
gain) ผลตอบแทนจากเงินปนผล (dividend) และสิทธิในการจองซ้ือ หลักทรัพย เพิ่มทุน เปนตน ซ่ึง
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังของผูลงทุนอาจแตกตางไปจากผลตอบแทนท่ีไดรับจริงเนื่องจากปจจัยตางๆ
สงผลกระทบตอหลักทรัพย ไดแก ความเส่ียงท่ีเปนระบบ (systematic risk) เม่ือเกิดข้ึนแลวจะ
กระทบตอการลงทุนในหลักทรัพยท้ังหมดแลวแตประเภทธุรกิจเปนความเส่ียงท่ีอยูนอกเหนือการ
ควบคุมกิจการ โดยความเสี่ยงเหลานี้ไดแก การเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ภาวะตลาดหลักทรัพย เชน ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะทางการเมืองท้ังในประเทศและตางประเทศ เปน
ตน สวนความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ (unsystematic risk) เปนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการ
ดําเนินงานของธุรกิจเองจะกระทบเฉพาะกิจการหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเทานั้น เชน ความผิดพลาด
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ของผูบริหาร การนัดหยุดงานของกิจการ เปนตน จึงอาจกลาวไดวาผูลงทุนจะตองยอมรับความเส่ียง
ในการที่จะไดมาซ่ึงผลตอบแทนท่ีคาดหวัง 
 ดังนั้น การตัดสินใจเลือกลงทุนในสินทรัพยใดจะตองมีการพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทน
และความเส่ียงใหรอบคอบ จึงจําเปนท่ีจะตองทราบและเขาใจเร่ืองของผลตอบแทนและความเส่ียง
ซ่ึงเปนพื้นฐานของการตัดสินใจในการลงทุนซ่ึงจะมีสวนในการชวยใหผูลงทุนสามารถวิเคราะห
และสามารถประเมินอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงในแตละหลักทรัพยได ตลอดจนสามารถนํา
ขอมูลมาประกอบการตัดสินใจไดอยางมีเหตุผลซ่ึงจะสงผลตอตลาดหลักทรัพของประเทศไทย
สามารถพัฒนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากตารางท่ี 1.1 ในป 2545 ดัชนีหลักทรัพย ณ ส้ินป อยูท่ีระดับ 331.79 ลานบาท มีมูลคา
การซ้ือขายท้ังหมดเทากับ 350,178 ลานบาท และเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆจน ไตรมาสท่ี1 ป 2547 ดัชนี
หลักทรัพยไดปรับตัวลงเล็กนอย อยูท่ีระดับ 772.15 ลานบาท มีมูลคาการซ้ือขายทั้งหมดเทากับ 
1,759,701 ลานบาท ไดปรับตัวลดลง โดยในไตรมาสท่ี 2 ดัชนีหลักทรัพย อยูท่ีระดับ 647.3 ลาน
บาท และมีมูลคาการซ้ือขายท่ี 1,106,101 ลานบาท และคงตัวอยูท่ีระดับเร่ือยๆจนปลายป 2549 ดัชนี
หลักทรัพยอยูท่ี 686.1 ลานบาท และ มีมูลคาการซ้ือขายท่ี 968,158 ลานบาท เนื่องจากชวงป 2549 
เกิดวิกฤตทางการเมืองหลายกระแส จึงสงผลกระทบตอมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องจากความเช่ือม่ันของนักลงทุนท้ังในและตางประเทศได
เปล่ียนแปลงไป จึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเกิดข้ึน 
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ตารางท่ี 1.1 ราคาและมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยท้ังหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ป ไตรมาส ดัชนีราคาหลักทรัพย 
 

มูลคาการซ้ือขายท้ังหมด 
หนวย : ลานบาท  

2545 1 303.85 741,228 
 2 373.95 594,381 
 3 389.1 361,653 
 4 331.79 350,178 
2546 1 356.48 370,824 
 2 364.55 614,388 
 3 461.82 1,528,198 
 4 578.98 2,156,870 
2547 1 772.15 1,759,701 
 2 647.3 1,106,101 
 3 646.64 1,025,252 
 4 644.67 1,133,344 
2548 1 668.1 1,318,551 
 2 681.49 901,089 
 3 675.5 1,015,382 
 4 723.23 796,216 
2549 1 713.73 1,317,736 
 2 733.25 864,553 
 3 678.13 805,813 
 4 686.1 968,158 

ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2549)  

  
 ในสวนของอันดับมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 
2549 โดยอันดับแรก ไดแกกลุมธุรกิจการเงินมีมูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอวัน 4,189 ลานบาท คิดเปน 
25.73% ของมูลคาการซ้ือขายรวมทั้งตลาด รองลงมาคือ กลุมทรัพยากรมีมูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอ
วัน 3,113 ลานบาท คิดเปน 19.12% ของมูลคาการซ้ือขายรวมทั้งตลาด สวนอันดับสามไดแกกลุม
อสังหาริมทรัพยและกอสรางมีมูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอวัน 3,031 ลานบาท คิดเปน 18.62%ของ
มูลคาการซ้ือขายรวมท้ังตลาด สวนหลักทรัพยในกลุมเทคโนโลยี กลุมบริการ กลุมสินคา



 
 
 

 
5 

อุตสาหกรรม กลุมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร และกลุมสินคาอุปโภคบริโภคมีมูลคาการซ้ือ
ขายเฉล่ีย 2,114 1,514 555 328 และ 101 ตามลําดับ โดยคิดเปน 12.99% 9.3% 3.41% 2.01% และ 
0.63% ของมูลคาการซ้ือขายรวมท้ังตลาด ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1.2 
 
ตารางท่ี 1.2 อันดับของกลุมหลักทรัพยท่ีมีมูลคาการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป 

2549 

 
 จะเห็นไดวากลุมธุรกิจการเงินมีมูลคาการซ้ือขายเปนอันดับ 1 นักลงทุนท้ัง
ภายในประเทศและนักลงทุนภายนอกประเทศใหความสนใจมาก เนื่องจากเปนกลุมธุรกิจขนาด
ใหญท่ีสุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงมีมูลคาการลงทุนสูงถึง 25.73% ของมูลคาการซ้ือ
ขายรวมท้ังตลาด ซ่ึงถือมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจอยางมาก 
 จากภาพแสดงมูลคาตลาดรวมของธุรกิจการเงินในป 2549 พบวากลุมธุรกิจการเงินนั้น 
กลุมธนาคารพาณิชยมีมูลคาตลาดรวมเปนอันดับหนึ่ง คือ 83% อันดับสองคือ กลุมเงินทุน
หลักทรัพย 12% และอันดับสุดทายคือ กลุมประกันภัยและประกันชีวิต 5% เนื่องจากธนาคาร
พาณิชยมีมูลคาตลาดรวมสูงท่ีสุดจึงเปนท่ีนาสนใจในการศึกษา ถึงความเส่ียงและผลตอบแทนของ
หลักทรัพย 
 
 

ลําดับท่ี กลุมหลักทรัพย 
มูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอวัน 
หนวย : ลานบาท 

รอยละของมูลคาการ
ซ้ือขายรวม 

1 กลุมธุรกิจการเงิน 4,189 25.73 
2 กลุมทรัพยากร 3,113 19.12 

3 
ก ลุ ม อ สั งห า ริ มท รัพ ย แ ล ะ
กอสราง 3,031 18.62 

4 กลุมเทคโนโลยี 2,114 12.99 
5 กลุมบริการ 1,514 9.3 
6 กลุมสินคาอุตสาหกรรม 555 3.41 

7 
กลุมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 328 2.01 

8 กลุมสินคาอุปโภคบริโภค 101 0.63 
ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2550) 
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แสดงมูลคาตลาดรวมของกลุมธุรกิจการเงินป 2549

83%

12%
5%

Banking

Finance and  security

Insurance

รูปท่ี 1.1 แสดงมูลคาตลาดรวมของธุรกิจการเงินป 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2550)  
  
 ในการศึกษาคร้ังนี้ไดเลือกเฉพาะหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยท่ีมีการซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยศึกษาผลตอบแทนท่ีคาดหวังในการลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย
ของนักลงทุน ซ่ึงจําเปนตองศึกษาปจจัยพื้นฐานของหลักทรัพยเพื่อใชในการตัดสินใจดวย เชน
มูลคาหลักทรัพยตามบัญชีของธุรกจิ มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เปนตน 
  ตารางท่ี 1.3 แสดงถึงขอมูลจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลว (paid-up capital) ของ
หลักทรัพยในกลุมธนาคารจํานวน 14 หลักทรัพย ซ่ึงหลักทรัพยท่ีมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระ
แลวมากท่ีสุด คือ หลักทรัพยธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) คือ 185,287.38 ลานบาท หรือคิด
เปน 42.15 % ของทุนจดทะเบียนท้ังหมด สวนหลักทรัพยท่ีมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลว
นอยท่ีสุดคือ หลักทรัพยเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) คือ 5,147.48 ลานบาท หรือ คิดเปน 1.17 % 
ของทุนจดทะเบียนท้ังหมด 
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ตารางท่ี 1.3 หลักทรัพยกลุมธนาคารในหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 

ชื่อหลักทรัพยกลุมธนาคาร 

หลักทรัพย ชื่อยอ 

ทุนจดทะเบียนท่ีออกและ
ชําระแลว (Paid-up capital)  
หนวย : ลานบาท 

รอยละ (%) 

1.ธนาคารสินเอเชีย จํากัด (มหาชน) ACL 15,904.53 3.61836314 
2.ธน า ค า ร ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

BAY 29,408.12 6.69049996 

3.ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 19,088.43 4.34271691 
4.ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) BT 14,934.50 3.39767628 
5.ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 23,821.48 5.41951036 
6.ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) KK 5,147.48 1.17107842 
7.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTB 57,604.03 13.1052158 
8.ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) SCB 33,991.92 7.73333825 
9.ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จํากัด (มหาชน) 

SCBT 11,386.82 2.59056066 

10.ธนาคารนครหลวงไทย  จํ ากั ด 
(มหาชน) 

SCIB 21,128.11 4.8067547 

11.ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) TBANK 14,583.56 3.3178356 
12.ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) TISCO 7,264.05 1.65260908 
13.ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) TMB 185,287.38 42.1538408 
14.ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)  UOBT N/A N/A 

รวม 439,550.41 100 
ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2550) 

  
 เม่ือพิจารณามูลคาการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยของหลักทรัพยกลุมธนาคารจํานวน 14 
หลักทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป 2548-2549 โดยคิดเทียบเปนเปอรเซ็นต พบวาใน
ป 2548 หลักทรัพยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยมากท่ีสุดของ
หลักทรัพยในกลุมธนาคารโดยในป 2548 คิดเปน 22.41% ของมูลคาการซ้ือขายท้ังหมด และในป
2549 คิดเปน 25.87% ของมูลคาการซ้ือขายท้ังหมด 
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ตารางท่ี 1.4 ขอมูลมูลคาการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยกลุมธนาคาร 14 หลักทรัพยในตลาด 
    หลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2548-2549 

ชื่อหลักทรัพยกลุมธนาคาร 2548 2549 

หลักทรัพย ชื่อยอ มูลคาการซ้ือขาย 
หนวย:ลานบาท 

รอยละ มูลคาการซ้ือขาย 
หนวย:ลานบาท 

รอยละ 

1.ธ น า ค า ร สิ น เ อ เ ชี ย  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

ACL 13.61 N/A 4,401.20 0.70 

2.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํ ากัด 
(มหาชน) 

BAY 20,100.54 4.44 38,040.72 6.05 

3.ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 101,464.39 22.41 162,661.74 25.87 
4.ธนาคารไทยธนาคาร  จํ ากั ด 
(มหาชน) 

BT 6,903.86 1.52 3,551.99 0.56 

5.ธ น า ค า ร ก สิ ก ร ไ ท ย  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

KBANK 90,669.58 20.02 108,142.39 17.20 

6.ธนาคาร เ กี ยร ตินา คิน  จํ ากั ด 
(มหาชน) 

KK 1,998.01 0.44 9,890.48 1.57 

7.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTB 62,525.81 13.81 86,389.46 13.74 
8.ธนาค ารไทยพา ณิชย  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

SCB 74,482.07 16.45 128,758.69 20.48 

9.ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด 
(ไทย)จํากัด (มหาชน) 

SCBT N/A N/A N/A N/A 

10.ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน) 

SCIB 43,546.69 9.62 30,128.07 4.79 

11.ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) TBANK 11.64 N/A 16.73 N/A 
12.ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) TISCO 5,361.56 1.18 11,114.42 1.77 
13.ธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) 

TMB 45,432.06 10.03 45,351.04 7.21 

14.ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)  UOBT 281.45 0.06 395.74 0.06 
รวม 452,791.27 100 628,842.67 100 

ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2550) 
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 โดยขอมูลพื้นฐานของหลักทรัพยในกลุมธนาคารเหลานี้แสดงใหเห็นถึงปจจัยพื้นฐานใน
การลงทุนเพื่อการคาดหวังผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยของนักลงทุนและใชในการ
ประกอบการตัดสินใจรวมกับปจจัยอ่ืนๆซ่ึงขอมูลเหลานี้มีสวนสําคัญในการทําการศึกษาวิจัยดวย 
และในการศึกษาท่ีสามารถกอใหเกิดประโยชนตอผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการลงทุน รวมท้ังยังเปนประโยชนตอภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผูท่ีสนใจ
ท่ัวไปในการประยุกตใชและสามารถนําไปพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศท่ีจะขยายตัวเพิ่มข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของหลักทรัพยในกลุมของ
ธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 1.2.2 เพื่อประเมินผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชย ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1.3.1 เพื่อทราบถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของหลักทรัพยใน
กลุมของธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 1.3.2 ผลการศึกษาสามารถนํามาประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนในการเลือกลงทุนใน
หลักทรัพยของกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้ ใชขอมูลทุติยภูมิซ่ึงเปนขอมูลรายสัปดาหของราคาปดของหลักทรัพย
กลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีทําการซ้ือขายอยูในชวงระยะเวลา 5 ป
รวมท้ังส้ิน 260 สัปดาห เร่ิมต้ังแต 
 ปท่ี 1 เดือน มกราคม 2545 ถึงเดือน ธันวาคม 2545 รวม 52 สัปดาห 
 ปท่ี 2 เดือน มกราคม 2546 ถึงเดือน ธันวาคม 2546 รวม 52 สัปดาห 
 ปท่ี 3 เดือน มกราคม 2547 ถึงเดือน ธันวาคม 2547 รวม 52 สัปดาห 
 ปท่ี 4 เดือน มกราคม 2548 ถึงเดือน ธันวาคม 2548 รวม 52 สัปดาห 
 ปท่ี 5 เดือน มกราคม 2549 ถึงเดือน ธันวาคม 2549 รวม 52 สัปดาห 
 หลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวนท้ังส้ิน 14 
หลักทรัพย ดังนี้ 
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1. KTB ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
2. SCB ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
3. BBL ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
4. KBANK ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
5. ACL ธนาคารสินเอเชีย จํากัด (มหาชน) 
6. BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
7. BT ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
8. KK ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
9. SCBT ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
10. SCIB ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
11. TBANK ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
12. TISCO ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
13. TMB ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
14. UOBT ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2550) 

 การวิจัยในคร้ังนี้ไดศึกษาหลักทรัพยในกลุมธนาคารทั้งส้ิน 11 หลักทรัพย เพื่อทําการวิจัย
ดังนี้ ACL, BAY, BBL, BT, KBANK, KK, KTB, SCB, TBANK, TISCO, TMB เนื่องจาก
หลักทรัพยท้ัง 11 หลักทรัพยมีการซ้ือ-ขายกันโดยตลอดในชวง 5 ปท่ีทําการศึกษา แตหลักทรัพย 
SCBT ไมมีการซ้ือ-ขายในชวงท่ีทําการศึกษา จึงไมมีขอมูลท่ีใชในการศึกษา สวนหลักทรัพย SCIB 
ราคาหลักทรัพยไมมีการเคล่ือนไหวตั้งแตป 2545 – พ.ย. 2546 และหลักทรัพย UOBT ราคาของ
หลักทรัพยไมมีการเคล่ือนไหวในชวงเดือน ส.ค.- ธ.ค. 2549 จึงเปนขอมูลท่ีไมสามารถนํามาอางอิง
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ได  
 
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

1.5.1 ความเสี่ยง (Risk) คือ โอกาสที่สูญเสียบางอยาง (implies a chance of losing something) 
ความเส่ียงในการถือหลักทรัพยมีความสัมพันธ ท่ีอาจทําใหผลตอบแทนท่ีไดรับนอยกวา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวัง สาเหตุท่ีทําใหมีการเปล่ียนแปลงในผลตอบแทน คือ อิทธิพลบางอยางท่ีมา
จากภายนอกกิจการซ่ึงไมสามารถควบคุมไดสงผลตอราคาของหลักทรัพย และอิทธิพลจากภายใน
กิจการเองซ่ึงไมสามารถควบคุมได อิทธิพลภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมไดนั้นเรียกวา ความเส่ียงท่ี
เปนระบบ Systematic Risk สวนอิทธิพลภายในท่ีสามารถควบคุมไดเรียกวา ความเส่ียงท่ีไมเปน
ระบบ Unsystematic Risk 
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1.5.2 ความเสี่ยงท่ีเปนระบบ (Systematic risk) เกิดจากการเปบี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ การ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง และการเปล่ียนแปลงในภาวะแวดลอมของสังคมซ่ึงมีผลกระทบตอตลาด
หลักทรัพย ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย มีสาเหตุมาจากความเส่ียงทางตลาดความ
เส่ียงในอัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียงในอํานาจซ้ือ 

- ความเส่ียงทางตลาด (Market risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการสูญเสียในเงินลงทุน 
เปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเกิด
สงคราม ความเจ็บปวยของผูบริหารประเทศในปท่ีมีการเลือกต้ัง นโยบายการเมืองของประเทศ 
หรือการเก็งกําไรที่เกิดข้ึนในตลาดหลักทรัพย 

- ความเส่ียงในอัตราดอกเบ้ีย (Interest rate risk) คือ อัตราดอกเบ้ียตลาดระยะยาวจะมี
การเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียมีผลทําใหหลักทรัพยตางๆ
กระทบกระเทือนดวย เชน ถาอัตราดอกเบี้ยในตลาดเปล่ียนแปลงสูงข้ึนราคาของหลักทรัพยจะ
ลดลง โดยนักลงทุนจะเปล่ียนจากการถือหลักทรัพยมาเปนฝากเงินกับธนาคารเพื่อหวังผลจากอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน ซ่ึงการขายหลักทรัพยท่ีถือออกไปจะทําใหราคาหลักทรัพยมีการปรับตัวลดลง 

- ความเส่ียงในอํานาจซ้ือ (Purchasing power risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากอํานาจซ้ือ
ของเงินลดลง แมวาตัวเงินท่ีไดรับจากรายไดจะยังคงเดิมก็ตาม สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงใน
อํานาจซ้ือคือ ภาวะเงินเฟอ (Inflation) ถาภาวะเงินเฟอรุนแรงคาของเงินก็จะลดลงอยางมาก การ
ลงทุนท่ีตองเส่ียงตอความเส่ียงในอํานาจซ้ือ ไดแก เงินฝากออมทรัพย (Saving account) เงินประกัน
ชีวิตและหลักทรัพยประเภท Fixed Income Securities เนื่องจากไดผลตอบแทนคงท่ี 

 
1.5.3 ความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ (Unsystematic risk) คือ ความเส่ียงท่ีทําใหธุรกิจนั้นเกิดการ

เปล่ียนแปลงผิดไปจากธุรกิจอ่ืน โดยจะกระทบกระเทือนตอราคาหลักทรัพยของบริษัทนั้นเพยีงแหง
เดียว ไมมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยอ่ืนในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงปจจัยดังกลาวอาจไดแกการ
เปล่ียนแปลงในรสนิยมของผูบริโภค ความผิดพลาดของผูบริหาร การนัดหยุดงานของพนักงาน
บริษัท ปจจัยนี้มีผลกระทบตอผลตอบแทนของบริษัทหนึ่งแตไมมีผลกระทบตอท้ังตลาด สาเหตุท่ี
ทําใหเกิดความเส่ียงประเภทนี้อาจเกิดจากความเส่ียงจากการบริหาร ความเส่ียงทางการเงิน 

- ความเส่ียงอันเกิดจากการบริหารธุรกิจ (Business risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงความสามารถในการหากําไรของบริษัท เปนเหตุใหนักลงทุนสูญเสียเงินลงทุน สาเหตุ
ของการเปล่ียนแปลงนี้อาจเกิดจาก ภาวะการแขงขัน การเปล่ียนแปลงรสนิยมของผูบริโภค การ
เพิ่มข้ึนของคาใชจายท่ีไมสามารถควบคุมได ความผิดพลาดของผูบริหาร หรือบทบาทของภาครัฐ
ซ่ึงผลใหบริษัทตองมีการจัดการตนทุนในการผลิต 
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- ความเส่ียงทางการเงิน (Financial risk) คือ โอกาสที่ผูลงทุนจะสียเงินลงทุน หาก
บริษัทผูออกหลักทรัพยไมมีเงินชําระหนี้หรือ ลมละลาย ความเส่ียงทางการเงินของบริษัทอาจจะ
เพิ่มข้ึน เนื่องจากสาเหตุ เชน กูยืมเพิ่มข้ึน ราคาวัตถุดิบท่ีซ้ือมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน สินคาลาสมัย มีคูแขง
มากข้ึน บริษัทมีปญหาขาดสภาพคลอง 

 
1.5.4 มูลคาตามราคาตลาด (Market capitalization) เปนมูลคาโดยรวมของหุนสามัญของ

บริษัทใดๆ ท่ีคํานวณข้ึนโดยใชราคาตลาดของหุนนั้นคูณกับจํานวนหุนสามัญจดทะเบียนท้ังหมด
ของบริษัทดังกลาว 

 
1.5.5 มูลคาตามบัญชี (Book value) เปนมูลคาของหุนสามัญ 1 หุน ท่ีไดจากการประเมินคา

สินทรัพยสุทธิ (Net asset value) ตอหุนตามงบดุลลาสุดของบริษัทผูออกหุน ซ่ึงหมายความวา กาก
บริษัทนี้เลิกกิจการและสามารถนําสินทรัพยรวมถึงหนี้สินตางๆ ไปแปรเปนเงินสดไดตามมูลคาท่ี
ระบุในงบดุลนั้นแลว ผูถือหุนจะไดรับเงินคืนในจํานวนเทากับมูลคาตามบัญชีตอการถือหุน 1 หุน 
 มูลคาตามบัญชี =  (สินทรัพยรวม – หนี้สินรวม)   
        จํานวนหุนสามัญท้ังหมดท่ีบริษัทออกเรียกชําระเงินคาหุนแลว 

 
1.5.6 มูลคาทรัพยสุทธิ (Net asset value) คือ มูลคาสินทรัพยสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุน

ท้ังหมดของกองุนรวมนั้น มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน ณ วันท่ีทําการคํานวณ การคํานวณ
ดังกลาวจะตองไดรับการตรวจสอบ และใหเห็นชอบโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมนั้น 

 
1.5.7 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET index) คือ ดัชนีราคาหลักทรัพยท่ี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนผูจัดทําข้ึน เพื่อแสดงถึงการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยท่ี
ทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปนการเปรียบเทียบมูลคาตลาดรวมวัน
ปจจุบัน กับมูลคาตลาดรวมวันฐาน 

 
1.5.8 ผลตอบแทนจากหลักทรัพย ( Security return) คือ ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Realized 

return) และผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (Expected return) ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงเปนผลตอบแทนท่ี
เกิดข้ึนหลังจากความจริงไดเกิดข้ึน หรือไดรับผลตอบแทนน้ันแลว สวนผลตอบแทนท่ีคาดหวัง คือ 
ผลตอบแทนหลักทรัพยท่ีนักลงทุนคาดหวังวาจะไดรับในอนาคต นั่นคือผลตอบแทนท่ีไดคาดคะเน
ไว ซ่ึงอาจจะเปนหรือไมเปนตามท่ีคาดหวังไว ดังนั้นผลตอบแทนท่ีคาดหวังเปนผลตอบแทนท่ี
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เกิดข้ึนกอนความจริงจะเกิดข้ึน ไดแก ดอกเบ้ีย เงินปนผล และกําไร จากการที่ราคาหลักทรัพย
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทของหลักทรัพยท่ีถืออยู 

 
1.5.9 สัมประสิทธ์ิคาเบตา (β) ความหมายของเบตาใน CAPM คือตัววัดความเส่ียง คาเบตาจะ

บอกความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพยกับผลตอบแทนของตลาดหรือผลตอบแทน
เฉล่ียของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย คาเบตาของตลาดจะเทากับ 1 นั่นคือ ผลตอบแทนของแต
ละหลักทรัพยอาจมีคามากกวา 1 หรือนอยกวา 1 คาเบตาจะทําใหนักลงทุนทราบถึงความเส่ียงท่ีเปน
ระบบ (Systematic risk) และนําไปพิจารณาถึงการเคล่ือนไหวของตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบตอการ
คาดหวังผลตอบแทนจากหลักทรัพย ดังนั้นถาคาเบตาของหลักทรัพยมีคามากกวา 1 แสดงวา
หลักทรัพยนั้นจะมีการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงในอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด และหากหลักทรัพยใดมีคาเบตานอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยนั้นมีการ
เปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของตลาด 

 
1.5.10 ดัชนีราคาหลักทรัพย (Stock price index) คือ เคร่ืองมือทางสถิติท่ีแสดงการเคล่ือนไหว

ของราคาหลักทรัพยโดยรวมในตลาด ถาดัชนี้มีคาสูง หมายความวา ราคาหลักทรัพยสวนใหญใน
ตลาดหลักทรัพยสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพยในวันฐานและวันท่ีผานมา ถาดัชนีมีคา
ลดลงหมายความวาราคาหลักทรัพยสวนใหญในตลาดหลักทรัพยลดลงเม่ือเทียบกับราคาหลักทรัพย
ในวันฐานและวันท่ีผานมา 

 
1.5.11 ราคาปด (Closed price) คือ ราคาตลาดของหลักทรัพยใดๆในตลาดหลักทรัพยท่ีมีการ

ซ้ือขายเปนรายการสุดทายของแตละวัน ในการคํานวณราคาปด ตลาดหลักทรัพยจะเปดใหซ้ือขาย
ไดตามปกติจนถึงเวลา 16.30 น. จากนั้นระบบการซ้ือขายจะหาเวลาปด โดยการสุมเลือก (Random) 
เวลาในชวง 16.35-16.40 น. และเปดโอกาสใหบริษัทสมาชิกสามารถสงคําส่ังซ้ือขายเพ่ิมเติมไดอีก
อยางนอย 5 นาที ต้ังแต 16.30 น. ถึงเวลาปดท่ีไดจากการสุมเลือก และจะยังไมจับคูการซ้ือขาย
จนกวาจะถึงเวลาปด จึงนําคําส่ังซ้ือขายท้ังหมดท่ีคางอยูในระบบจนกระท่ังถึงเวลาปด มาคํานวณหา
ราคาปดของแตละหลักทรัพย  

 
1.5.12 ราคาตลาด (Market Price) คือราคาของหลักทรัพยใดๆในตลาดหลักทรัพยท่ีเกิดจาก

การซื้อขายคร้ังลาสุด เปนราคาท่ีสะทอนถึงความตองการซ้ือและความตองการขายของผูลงทุน
โดยรวมในขณะน้ัน 
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1.5.13 อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend yield) คือคาสถิติท่ีบอกใหผูลงทุนทราบวา หาก
ลงทุนซ้ือหลักทรัพย ณ ระดับราคาตลาดในปจจุบัน จะมีโอกาสไดรับเงินปนผลซ่ึงเปนผลตอบแทน
จากการลงทุน โดยคิดเปนอัตรารอยละราคาหลักทรัพยท่ีซ้ือ ซ่ึงมีสูตรคํานวณ ดังนี้ 
 อัตราเงินปนผลตอบแทน =  มูลคาปนผลตอหลักทรัพย   *  100 
     ราคาตลาดของหลักทรัพย 

 
1.5.14 อัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด (Book to market) คืออัตราสวน

เปรียบเทียบกําไรสุทธิตอหลักทรัพยของหุนสามัญนั้นกับราคาตลาดของหุนสามัญ ซ่ึงคํานวณได 
ดังนี้  
  BV/P = มูลคาหลักทรัพยตามบัญชี  
    ราคาตลาดของหุนสามัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


