
 
บทที่ 2 

สรุปสาระสําคัญจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 

 การศึกษาเร่ือง การวิเคราะหความเส่ียงและผลตอบแทนหลักทรัพยของกลุมธนาคาร
พานิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยวิธีฟามา และเฟรนช ไดทบทวนวรรณกรรมผล
การศึกษาจากผูท่ีไดวิเคราะหความเส่ียงผละผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมตางๆในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยอาศัยแบบจําลองหลายแบบจําลองแตกตางกันไป โดยไดมี
การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 
 Fama and French (2535) ทําการศึกษาการเปล่ียนแปลงของปจจัย 2 ดานคือ ปจจัย
ทางดานธุรกิจและอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดซ่ึงปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลตอ
อัตราผลตอบแทนตลาด ขนาดธุรกิจและอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดและ
สัดสวนมูลคาผลกําไร โดยทําการศึกษาจากตัวอยางของหลักทรัพย 25 หลักทรัพยทําเปนแบบสอง
ทาง ตารางแนวต้ังแสดงถึงอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดตํ่าถึงสูงโดยแบง
ออกเปน 5 ขนาดเชนเดียวกันแลวจึงจัดเรียงหลักทรัพย 25 หลักทรัพยตามขนาดและอัตราสวน
มูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาดตามท่ีกําหนดไว ผลการศึกษาพบวาทุกหลักทรัพยมีคา R2 
มากกวา 60% ซ่ึงหลักทรัพยท่ีมีคา R2 เทากับ 90% เปนหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญและมีอัตราสวน
มูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตํ่า สวนหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็กและมีอัตราสวนมูลคาหลักทรัพย
ตามบัญชีตอราคาตลาดสูงจะมีคา R2  อยูในระดับ 70% หรือตํ่ากวา   จึงสรุปไดวา หลักทรัพยท่ีมี
ขนาดเล็กจะใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ และการศึกษาของฟามาและเฟรนช 
(1993) ทําการศึกษาปจจัยความเส่ียงของผลตอบแทนหลักทรัพยและพันธบัตร โดยทําการ
เปรียบเทียบระหวางแบบจําลองฟารมาและเฟรนชกับแบบจําลอง CAPM ซ่ึงแบงไดเปน 5 ปจจัย 
คือ 3 ปจจัยแรกเปนปจจัยของตลาดหลักทรัพยไดแก ปจจัยดานอัตราผลตอบแทนตลาด ปจจัยท่ี
เกี่ยวของกับขนาดธุรกิจ และอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอตลาด สวนอีก 2 ปจจัย เปน
ปจจัยของตลาดพันธบัตรท่ีเกี่ยวของกับการละเลยความเส่ียง ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีสวนตอ
การเปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจากปจจัยตลาดหลักทรัพยท่ีเช่ือมโยงมาสูพันธบัตร โดยศึกษาจาก
ตัวอยางของหลักทรัพยท้ังหมด 25 หลักทรัพยทําเปนตารางแบบสองทางเชนเดียวกับตารางในป 
1992 จากผลการศึกษาพบวา หลักทรัพยท้ังหมด 25 หลักทรัพยเม่ืออธิบายโดยใชแบบจําลองฟามา
และเฟรนชสามารถอธิบายผลตอบแทนหลักทรัพยท้ังสามปจจัยท่ีทําการศึกษาไดคา R2 ตํ่าสุดเทากับ 
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83% ขณะท่ีแบบจําลอง CAPM ไดคา R2 ตํ่าสุดเทากับ 69% เม่ือเปรียบเทียบกับตารางแรกท่ีใช
แบบจําลอง CAPM พบวามี 2 หลักทรัพยจากท้ังหมด 25 หลักทรัพยท่ีสามารถอธิบายความสัมพันธ
ของผลตอบแทนหลักทรัพยไดคา R2 มากกวา 90% ขณะท่ีในตารางท่ี 2 ซ่ึงใชแบบจําลองฟามา
และเฟรนชพบวามีหลักทรัพยท้ังหมด 21 หลักทรัพยจาก 25 หลักทรัพยท่ีสามารถอธิบาย
ความสัมพันธของผลตอบแทนหลักทรัพยไดคา R2 มากกวา 90% นอกจากนี้ยังพบวาการใช
แบบจําลอง CAPM ในหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็กคา R2 มีคาอยูระหวาง 61-70% และเพิ่มเปน 94-97% 
เม่ือใชแบบจําลองฟามาและเฟรนช ซ่ึงจากผลการเปรียบเทียบระหวางแบบจําลองท้ังสองพบวา 
แบบจําลองฟามาและเฟรนช ซ่ึงผลจากการเปรียบเทียบระหวางแบบจําลองท้ังสองพบวา 
แบบจําลองฟามาและเฟรนชอธิบายความสัมพันธของผลการตอบแทนหลักทรัพยไดดี วา
แบบจําลองฟามาและเฟรนช(1996) ไดกลาวถึงผลการศึกษาท่ีผานมาวาไดแสดงถึงผลตอบแทน
เฉล่ียของตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจเชน ขนาด รายไดตอราคา กระแสเงินสดตอ
ราคา อัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชี การเติบโตของยอดขายท่ีผานมา และผลตอบแทนใน
ระยะยาว-ระยะส้ันซ่ึงในแบบแผนเหลานี้ปรากฏวาผลตอบแทนเฉล่ียไมสามารถอธิบายไดโดย
แบบจําลอง  CAPM ซ่ึงเรียกวามีความผิดปกติ แตในขณะเดียวกันพบวานอกจากความตอเนื่องของ
ผลตอบแทนระยะส้ันแลวความผิดปกติสวนใหญจะไมปรากฏในแบบจําลองฟามาและเฟรนช 
 
 ขวัญหลา จันทะพันธ (2546) ทําการวิเคราะหความเส่ียงและผลตอบแทนของหลักทรัพย
กลุมส่ือสารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อใชประเมินของหลักทรัพยในกลุมส่ือสารโดย
ทําการศึกษาจํานวน 4 หลักทรัพย คือ Advance Info Service, Shin Satellites, Telecom Asia และ 
United Communication ใชขอมูลรายปดสัปดาห เร่ิมต้ังแต วันท่ี 4 มกราคม 2541 ถึงวันท่ี 29 
ธันวาคม 2545 แยกเปนรายป และภาพรวม 5 ป เพื่อเปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย 
โดยใชขอมูลจากดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแทนอัตราของตลาด และใชอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา3 เดือน ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญของประเทศ 4 ธนาคาร เปนตัวแทน
ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง พบวา แบบจําลอง Fama และ French 
จะใหผลคอนขางแมนยํา มากกวาแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model : 
CAPM) เนื่องจากแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model : CAPM) เพียง
อยางเดียวไมสามารถอธิบายรูปแบบการต้ังราคาหลักทรัพยท้ังหมดได เพราะแบบจําลองการตั้ง
ราคาหลักทรัพยอยูภายใตความเส่ียงท่ีเปนระบบเทานั้น สวนแบบจําลอง Fama และ French ได
พัฒนาจากแบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพยซ่ึงไดเพิ่มปจจัยความแตกตางระหวางอัตรา
ผลตอบแทนในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ และปจจัยความแตกตางระหวางอัตราผลตอบแทน
ในพอรตของธุรกิจท่ีมีมูลคาของอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตออัตราสวนของตลาดตํ่าเขาไวใน
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แบบจําลองดวย ผลการศึกษาในภาพรวม 5 ป โดยใชแบบจําลองท้ังสองแบบ หลักทรัพย Advance 
Info Service และ Shin Sattelite มีคา β < 1 และมีความสัมพันธเชิงบวก กลาวไดวาเปน Defensive 
Stock สวนหลักทรัพยท่ีเหลือใหผลแตกตางกัน และเม่ือนําผลตอบแทนจากหลักทรัพยในกลุม
ส่ือสารท่ีทําการศึกษามาเปรียบเทียบกับเสนตลาดหลักทรัพยเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจใน
การลงทุน ผลการวิเคราะหพบวาจากการใชแบบจําลอง CAPM และแบบจําลองFama และ French 
พบวาทุกหลักทรัพยท่ีทําการศึกษาอยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพย แสดงวาหลักทรัพยท่ีทําการศึกษา
ใหผลตอบแทนมากกวาผลตอบแทนของตลาด ณ ระดับความเส่ียงท่ีเทากับความเส่ียงของตลาด
หลักทรัพย นั่นคือ ราคาหลักทรัพยมีราคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน (Undervalue) ในอนาคตราคาของ
หลักทรัพยจะสูงข้ึน สงผลใหผลตอบแทนของหลักทรัพยลดลงจนเทากับระดับเดียวกับตลาด หรือ
ปรับตัวลงมาเทากับเสนตลาดหลักทรัพย นักลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพยเหลานั้นกอนท่ีราคาจะ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 
 
 จิราวัลย ภูแสงสั่น (2546) ทําการวิเคราะหความเส่ียงและผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม
เงินทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยทําการศึกษาจํานวน 10 หลักทรัพย คือ 
บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ KGI, บริษัทหลักทรัพยซิมิโก จํากัด 
(มหาชน) หรือ ZIMICO, บริษัทหลักทรัพยเอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จํากัด (มหาชน) หรือ AST, 
บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน จํากัด หรือ CNS, บริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน) หรือ NFS, 
บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หรือ SICCO, บริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด (มหาชน) 
หรือ TISCO, บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) หรือ KK, และบริษัทเงินทุนเอกชาติ จํากัด 
(มหาชน) หรือ FFS โดยใชขอมูลราคาปดของหลักทรัพยรายสัปดาห เร่ิมต้ังแตวันท่ี 2 เมษายน 2544 
ถึง วันท่ี 25 มีนาคม 2545 รวม 52 สัปดาห โดยใชแบบจําลองการกําหนดหลักทรัพย (CAPM) ใน
การวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพยกลุมนี้ใหผลตอบแทนเฉล่ียสูงกวาผลตอบแทนของ
ตลาด คาความเส่ียง(β) ของหลักทรัพย 4 หลักทรัพย มีคาเปนบวก คือ หลักทรัพย ASL, SICCO, 
TISCO, EFS หมายความวา ความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 
  
 จิตราพรรณ ใจตุย (2546) ทําการวิเคราะหความเส่ียงของหลักทรัพยบางหลักทรัพยของ
กลุมพลังงานในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยทําการศึกษา จํานวน 4 หลักทรัพย คือ บริษัท 
บานปู จํากัด (มหาชน) หรือ BANPU, บริษัท ลานนาลิกไนต จํากัด (มหาชน) หรือ LANNA, บริษัท 
ป.ต.ท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ PTTEP และบริษัท ป.ต.ท. จํากัด (มหาชน) 
หรือ PTT โดยใชขอมูลราคาปดของหลักทรัพยรายสัปดาห เร่ิมต้ังแต 1 มกราคม 2541 ถึง 31 
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ธันวาคม 2545 รวม 260 สัปดาห โดยใชแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย (CAPM) และ
แบบจําลอง Fama และ French เปนเคร่ืองมือในการศึกษา ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพย BANPU 
สัมปสิทธ์ิ β > 1 แสดงวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมากกวาอัตราการ
เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด ถือเปนหลักทรัพยประเภท Aggressive Stock และ
หลักทรัพยอีก 3 หลักทรัพย ไดแก LANNA, PTTEP และ PTT มีคา β < 1 แสดงวาผลการ
เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยนอยกวาอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ถือเปนหลักทรัพยประเภท Defensive Stock เม่ือนําผลการศึกษามา
เปรียบเทียบกับเสนตลาดหลักทรัพยพบวา หลักทรัพย LANNA, PTTEP และ PTT อยูเหนือเสน
ตลาดหลักทรัพย แสดงวาหลักทรัพยมีราคาตํ่ากวาท่ีควรเปน (undervalue) ในอนาคตราคา
หลักทรัพยจะปรับตัวข้ึนไดอีก นักลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพยเหลานี้กอนท่ีราคาจะมีการปรับตัว
เพิ่มข้ึนสวนหลักทรัพย PTTEP อยูใตเสนตลาดหลักทรัพย แสดงวาหลักทรัพยมีราคาสูงกวาท่ีคววร
จะเปน (overvalue) ในอนาคตราคาหลักทรัพยจะปรับตัวลง 
  
 ทมาภรณ กองแกว (2546) ทําการวิเคราะหความเส่ียงและผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชวิธีโครอินทิเกรชั่น
หลักทรัพยท่ีใชในการศึกษา ไดแกธนาคารกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยอาศัย
ขอมูลรายสัปดาห เร่ิมต้ังแตเดือน มกราคม  2540 ถึงเดือนธันวาคม 2545 รวมเวลาทั้งหมด 260 
สัปดาห ผลการศึกษาพบวาคาความเส่ียงหรือคา β ของทุกหลักทรัพยมีคามากกวา 1 แสดงวาการ
เปล่ียนแปลงอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยทุกตัวมากกวาการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทน
ของตลาด จึงเรียกวาเปนหลักทรัพยท่ีมีอัตราการปรับเปล่ียนราคาเร็วกวาดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย 
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากหลักทรัพยท้ัง4 หลักทรัพยอยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพย นั่นคือราคา
หลักทรัพยมาราคาตํ่ากวาราคาท่ีเหมาะสม และคาดวาในอนาคตราคาหลักทรัพยเหลานี้จะมีราคา
สูงข้ึนเร่ือยๆ เขาสูระดับเดียวกันกับตลาด จึงควรลงทุนในหลักทรัพยท้ัง 4 หลักทรัพย 
  
 วชิรภูมิ  เบญจวัฒนวงศ (2546) ทําการวิเคราะหความเส่ียงของหุนในกลุมพัฒนา
อสังหาริมทรัพย โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปล่ียน โดยศึกษาหลักทรัพย ไดแก บริษัทเซนทรัล
พัฒนา จํากัด(มหาชน) หรือ CPN บริษัทแผนดินทอง ดีเวลลอปเมนต จํากัด (มหาชน) หรือ ITD 
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) หรือ LH บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอรต้ี แอนด ดีเวลลอป
เมนต จํากัด (มหาชน) หรือ MBK บริษัทควอลิต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน) หรือ QH และบริษัทแสนสิริ 
จํากัด (มหาชน) หรือ SIRI ใชขอมูลรายสัปดาหต้ังแตวันท่ี 2 มกราคม 2541 ถึงวันท่ี 27 ธันวาคม 
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2545 รวม เปนขอมูล 260 สัปดาห ผลการศึกษาพบวาในชวงขาข้ึนคา β ของหลักทรัพยทุกตัว 
ยกเวนหลักทรัพย MBK มีคานอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยมีการปรับตัวชากวาตลาด เม่ือ
เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีศึกษากับอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล 
พบวาหลักทรัพยทุกตัวมีมูลคาตํ่ากวามูลคาดุลยภาพ ท้ังในชวงตลาดขาข้ึนและชวงตลาดขาลง 
ดังนั้นจึงเปนหลักทรัพยท่ีนาลงทุนท้ังในชวงตลาดขาข้ึนและขาลง 
  
 วิสุมิตรา วงศเล้ียงถาวร (2546) ศึกษาความเส่ียงและผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม
พัฒนาอสัหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชแบบจําลอง Capital Asset Pricing 
model (CAPM) โดยทําการศึกษาหลักทรัพยในกลุมอสังหาริมทรัพยจํานวน 4 หลักทรัพย คือ 
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัทศุภาลัย จํากัด (มหาชน) บริษัทควอลิต้ีเฮาส จํากัด 
(มหาชน) บริษัทอิตาเล่ียนไทย ดีเวลลอปเมนต จํากัด (มหาชน) โดยใชขอมูลราคาปดของ
หลักทรัพยรายสัปดาหจํานวน 268 สัปดาห เร่ิมต้ังแตเดือน มิถุนายน 2540 ถึงเดือนกันยายน 2545 
ผลการศึกษา พบวา คาความเส่ียง β ของหลักทรัพย LH, SUPALAI, QH, ITD มีคาความเส่ียง
เทากับ 1.408, 1.791, 1.856, 1.503 ตามลําดับ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 1% ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว ซ่ึงแสดงวาผลตอบแทนของตลาด และการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยมากกวาการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของตลาด ซ่ึงจัดเปนหลักทรัพยประเภท 
Aggressive Stock เม่ือนําผลตอบแทนหลักทรัพยมาเปรียบเทียบกับเสนตลาดหลักทรัพย SML 
พบวามีหลักทรัพยเพียงหลักทรัพย ITD เทานั้นท่ีอยูใกลเคียงเสน SML สวนหลักทรัพย LH, 
SUPALAI, QH อยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพยท้ังหมด แสดงวาหลักทรัพย LH, SUPALAI, QH มี
ผลตอบแทนมากกวาผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยท่ีระดับความเส่ียงเดียวกัน นั่นคือหลักทรัพย
มีราคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน 
  
 ภัศรา ศรีวรกุล (2547)  ทําการวิเคราะหความเส่ียงและผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม
บันเทิงและสันทนาการดวยวิธีการเสนพรมแดนเชิงเฟนสุม หลักทรัพยท่ีใชศึกษา คือ บริษัทบีอีซี 
เวลด จํากัด (มหาชน) บริษัท ไอทีวี จํากัด(มหาชน) บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน)  
และบริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสต้ิง คอรอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยใชขอมูลรายสัปดาห เร่ิมต้ังแต
เดือน มกราคม 2542 ถึงเดือน ธันวาคม 2546 รวมท้ังหมด 261 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา อัตรา
ผลตอบแทนของตลาดมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน โดยอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของ
หลักทรัพย BEC, ITV, UBC อยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพย นั่นคือ ราคาหลักทรัพยตํ่ากวาราคาท่ี
ควรจะเปน นักลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพยเหลานี้ สวนหลักทรัพย MAJOR อยูตํ่ากวาเสนตลาด
หลักทรัพย นั่นคือ ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน นักลงทุนไมควรลงทุนในหลักทรัพยเหลานี้ 
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 อรวรรณ โพธิบุตร (2547) ทําการวิเคราะหความเส่ียงและผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญดวยวิธีการเสนพรมแดนเชิงเฟนสุมภายใตทฤษฎีแบบจําลองการต้ังราคา
หลักทรัพย (CAPM) หลักทรัพยท่ีใชศึกษาคือ หลักทรัพยธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
หลักทรัพย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หลักทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ
หลักทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยใชขอมูลรายปดสัปดาห เร่ิมต้ังแต เดือน
มกราคม 2541 ถึงเดือนธันวาคม 2546 รวมท้ังส่ิน 312 สัปดาห ผลการศึกษาพบวาทุกหลักทรัพยมี
คาความเส่ียงมากกวา 1  นั่นคือ อัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของทุกหลักทรัพย
มากกวาอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย ในการประเมินราคาหลักทรัพย 
โดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของแตละหลักทรัพยกับเสนตลาดหลักทรัพย (SML) 
พบวา อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของทุกหลักทรัพยอยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพย นั่นคือ ราคา
หลักทรัพยมีราคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน ดังนั้นนักลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญ  
 
 รินทิพย จันทรนวล (2548) ไดศึกษาเร่ืองการประมาณคาผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหุน
กลุมขนสงในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชแบบจําลองฟารมาและเฟรนช โดยไดศึกษา
ถึงความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุนในการประเมินหลักทรัพยกลุมขนสงในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชหลักทรัพยในกลุมขนสงจํานวน 8 หลักทรัพย ไดแก หลักทรัพย 
THAI, AOT, BECL, JUTHA, RCL, TTA, PSL และ ASIMAR ซ่ึงใชขอมูลราคาปดรายสัปดาห 
ต้ังแตวันที่ 9 มกราคม 2543 ถึง 26 ธันวาคม 2547 ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปน
ตัวแทนของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย และคาเฉล่ียอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 
เดือนของธนาคารพาณิชยขนาดใหญในประเทศ 5 ธนาคารเปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง โดยผลการศึกษาโดยใชแบบจําลอง Fama and French พบวาคา
สัมประสิทธ์ิ  β ของหลักทรัพย AOT และ TTA มีคามากกวา 1 แสดงวามีคาความเส่ียงนอยกวา
ความเส่ียงตลาด จัดไดวาเปน Defensive Stock และเม่ือทําการเปรียบเทียบผลตอบแทนของ
หลักทรัพยกับเสนตลาดหลักทรัพยพบวา ทุกหลักทรัพยในกลุมขนสงมีผลตอบแทนมากกวา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ดังนั้นทุกหลักทรัพยจึงเปนหลักทรัพยท่ีนาลงทุนเพราะวามีมูลคา
ตํ่ากวามูลคาท่ีแทจริง นั่นคือในอนาคตมีแนวโนมท่ีจะปรับตัวสูงข้ึน 
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 พนิตา กัณทาทรัพย (2549) ไดศึกษาเร่ืองการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลตอบแทน
ของหลักทรัพยท่ีแตกพารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยการทดสอบแบบจําลองฟารมา
และเฟรนช โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทน ในการทําการศึกษาไดใช
หลักทรัพยท่ีแตกพาร จํานวน 10 หลักทรัพย คือ หลักทรัพย LEE, STA, KGI, ZMICO, BCP, 
LANNA, MLINK, SAMART, SATTEL และ SCC โดยใชขอมูลราคาปดของหลักทรัพยท่ีแตกพาร
ต้ังแต 1 มกราคม 2546 ถึง 30 มิถุนายน 2548 รวม 130 สัปดาห เงินปนผลและอัตราดอกเบ้ียฝาก
ประจํา 12 เดือนของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 ธนาคารเปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนท่ี
ปราศจากความเส่ียง ผลการทดสอบจากการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธ์ิกลุมท่ีแตกพารรายสัปดาห
ของผลตอบแทนหลักทรัพยมีความสัมพันธกับผลตอบแทนอยางมีนัยสําคัญและมีคาสัมประสิทธ์ิβ
เปนบวก ไดแก KGI, ZMICO, BCP, LANNA, MLINK, SAMART และ SCC ซ่ึงเปนหลักทรัพยท่ี
มีคาสัมประสิทธ์ิเบตามากกวา 1 จํานวน 7 หลักทรัพย ซ่ึงมีคาเทากับ 1.7793 1.9995 1.2494 1.1065 
1.8572 1.4128 และ 1.3901 ตามลําดับ แสดงวาหลักทรัพยนั้นมีอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยมากกวาอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาดใน
ทิศทางเดียวกัน ผลจากการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ s ปรากฏวามีนัยสําคัญมีคาเปนบวก ไดแก
หลักทรัพย LEE, STA, BCP, LANNA, MLINK และ SCC เทากับ 4.4705 0.1917 0.0257 0.2861 
0.1894 และ 0.0074 ตามลําดับ แสดงวาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาด
ของกิจการไปในทิศทางเดียวกัน สวนผลการทดสอบสัมประสิทธ์ิ h มีคาเปนลบ ไดแก LEE และ 
LANNA เทากับ -1.4462 และ -0.4685 ตามลําดับ แสดงวาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมี
ความสัมพันธกับผลตางของผลตอบแทนอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอมูลคาตลาดไปใน
ทิศทางตรงขามกัน โดยสวนใหญมีคาสัมประสิทธ์ิ h นอยกวา 1 นั่นคือ หากผลตางของผลตอบแทน
อัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอมูลคาเพิ่มข้ึน 1 หนวย จะทําใหอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยลดลงนอยกวา 1 หนวย หรือหากผลตางของผลตอบแทนอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตาม
บัญชีตอมูลคาตลาดลดลง 1 หนวย จะทําใหอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยเพิ่มข้ึนนอยกวา 1 หนวย  
 
 


