
 
บทที่ 4  

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลตอบแทนของ
หลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเพ่ือประเมินผลตอบแทน
ของหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยสําหรับเปนเกณฑท่ีจะใชในการตัดสินใจลงทุน โดยใช
แบบจําลอง Fama และ French ทําการวิเคราะห 
 
4.1 ขนาดและมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดของหลักทรัพยท่ีทําการศึกษา 
  
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ใชขอมูลรายสัปดาหของราคาปดของหลักทรัพยในกลุมธนาคาร
พาณิชย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีทําการซ้ือขายในชวงเวลาต้ังแต 1 มกราคม 2545 ถึง 
29 ธันวาคม 2549 รวมท้ังส้ิน 260 สัปดาห มาทําการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนโดยใชแบบจําลอง 
Fama และ French ทําการวิเคราะห ซ่ึงในการคํานวณหาคาตัวแปรจะตองพิจารณาขนาดของกิจการ
โดยดูจากทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลว (paid-up capital) และมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคา
ตลาด (Book to Market) ซ่ึงสามารถแบงไดดังนี้ 

1) ตัวแปร SMB (small minus big) คือ ขนาดของกิจการ (size) แยกตามทุนจดทะเบียนท่ี
ออกและชําระแลว (paid-up capital) แลวเรียงลําดับขนาดของทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลว 
โดยเรียงลําดับทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลวจากขนาดเล็กไปขนาดใหญท้ัง 11 หลักทรัพยของ
หลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยดวยการแบงทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลวขนาดเล็กท่ี
ประมาณรอยละ 50 และทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลวขนาดใหญท่ีรอยละ 50 (Fama and 
French,1993) 
        ตัวแปร (SMB) คือขนาดของกิจการ (size) แยกตามทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลว 
(paid-up capital) โดยใชขอมูล ณ สัปดาหสุดทายของเดือน ธันวาคม 2549 (31 ธันวาคม 2549) เปน
ตัวแทนในการแบงกลุม 

จากตาราง 4.1 แสดงหลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญ ไดแก BBL, BAY, KBANK, KTB, 
SCB, TMB และหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็กไดแก ACL, KK, TISCO, BT, TBANK   
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ตารางท่ี 4.1 แสดงขนาดของหลักทรัพยท่ีทําการศึกษา 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
2) ตัวแปร HML (High minus Low) คือมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด (Book to 

Market) ในแตละสัปดาหเปนตัวแทนในการแบงกลุม 
 
4.2 ผลการทดสอบ Unit Root 
  
 เนื่องจากขอมูลอนุกรมเลา (time series data) มักเกิดปญหาลักษณะเปน Non-Stationary ซ่ึง
ในการประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (ordinary lease squares) อาจกอใหเกิดปญหาการ
ไดผลของความสัมพันธไมแทจริง (spurious regression) จึงตองมีการทดสอบตัวแปรท่ีนํามาใชใน
แบบจําลองวามี ลักษณะเปน Stationary หรือ Non-Stationary หรือ การทดสอบ Unit Root โดยใช 
ADF-Test ท้ังนี้ขอมูลอนุกรมเวลาที่จะนํามาวิเคราะหและคํานวณตองเปนลักษณะ Stationary คือ 
คาเฉล่ียและความแปรปรวนของอนุกรมเวลาตองคงท่ีเม่ือเวลาเปลี่ยนไป  ดังนั้นการศึกษาในคร้ังนี้
จึงมีการทดสอบคุณสมบัติ Stationary ของขอมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีใชในการศึกษา
ทุกหลักทรัพยโดยใชรูปแบบของ Unit Root Test โดยวิธีการ ADF Test ซ่ึงจะทําการทดสอบ
รูปแบบสมการดังตอไปนี้  
 

หลักทรัพย 
Paid up Capital 

หนวย : ลานบาท 

ขนาด 

Rkk 5,147.48 
Rtisco 7,264.05 
Rtbank 14,583.56 

Rbt 14,934.50 
Racl 15,904.53 

SMALL 

Rbbl 19,088.43 
Rkbank 23,821.48 
Rbay 29,408.12 
Rscb 33,991.92 
Rktb 57,604.03 
Rtmb 185,287.38 

BIG 
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1. None คือ รูปแบบของสมการที่ไมมีคาคงท่ี 

  ΔXt  =  θXt-1 +    φiΔ Xt-1 +εt 
 

2. Intercept คือ รูปแบบของสมการที่มีคาคงท่ี  

 ΔXt  =α +  θXt-1 +          φiΔ Xt-1 +εt 
3. Trend and Intercept คือ รูปแบบของสมการท่ีมีท้ังคาคงท่ีและแนวโนมของเวลาโดย

กําหนดใหคา t แทนแนวโนมของเวลา 

  ΔXt  =α + βt +  θXt-1 +        φiΔ Xt-1 +εt 
โดยสมมติฐานในการทดสอบคือ 

 H0 : θ = 0 

 H1 : θ < 0 
หรือ H0 : ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามมีลักษณะไมนิ่ง (non-stationary) 
 H1 : ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามมีลักษณะนิ่ง (stationary) 
สามารถแสดงผลการทดสอบ Unit Root โดยวิธีการ ADF Test ตามสมการท้ัง 3 รูปแบบไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบ Unit Root Test (ADF at Level เลือก none) 

ADF Test at Level (Test of I(0)) 

Critical Value 

 
Variable 

Lag 
ADF Test Statistic 

With none  1% 5% 10% 
Racl-Rf 0 -14.12607 -2.574320 -1.942110 -1.615846 
Rbay-Rf 0 -20.30327 -2.574320 -1.942110 -1.615846 
Rbbl-Rf 0 -18.75319 -2.574320 -1.942110 -1.615846 
Rbt-Rf 0 -21.07426 -2.574320 -1.942110 -1.615846 

Rkbank-Rf 0 -19.15331 -2.574320 -1.942110 -1.615846 
Rkk-Rf 0 -17.46847 -2.574320 -1.942110 -1.615846 
Rktb-Rf 0 -17.52526 -2.574320 -1.942110 -1.615846 
Rscb-Rf 0 -20.12728 -2.574320 -1.942110 -1.615846 

Rtbank-Rf 0 -14.29116 -2.574320 -1.942110 -1.615846 
Rtisco-Rf 0 -17.21252 -2.574320 -1.942110 -1.615846 

ที่มา: จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

ADF Test at Level (Test of I(0)) 

Critical Value 

 
Variable 

Lag 
ADF Test Statistic 

With none  1% 5% 10% 
Rtmb-Rf 0 -20.16050 -2.574320 -1.942110 -1.615846 

SMB 0 -15.67741 -2.574320 -1.942110 -1.615846 
HML 0 -15.29001 -2.574320 -1.942110 -1.615846 

Rm-Rf 0 -15.35041 -2.574320 -1.942110 -1.615846 
ที่มา: จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 4.3 ผลการทดสอบ Unit Root Test (ADF at Level เลือก intercept) 

ADF Test at Level (Test of I(0)) 

Critical Value 

 
Variable 

Lag 
ADF Test Statistic 

With none  1% 5% 10% 
Racl-Rf 0 -14.09761 -3.456622 -2.872998 -2.572951 
Rbay-Rf 0 -20.58260 -3.456622 -2.872998 -2.572951 
Rbbl-Rf 0 -18.95467 -3.456622 -2.872998 -2.572951 
Rbt-Rf 0 -21.06328 -3.456622 -2.872998 -2.572951 

Rkbank-Rf 0 -19.36481 -3.456622 -2.872998 -2.572951 
Rkk-Rf 0 -17.47810 -3.456622 -2.872998 -2.572951 
Rktb-Rf 0 -17.52295 -3.456622 -2.872998 -2.572951 
Rscb-Rf 0 -20.37818 -3.456622 -2.872998 -2.572951 

Rtbank-Rf 0 -14.36843 -3.456622 -2.872998 -2.572951 
Rtisco-Rf 0 -17.23088 -3.456622 -2.872998 -2.572951 
Rtmb-Rf 0 -20.12210 -3.456622 -2.872998 -2.572951 

SMB 0 -18.49666 -3.456622 -2.872998 -2.572951 
HML 0 -15.32389 -3.456622 -2.872998 -2.572951 

Rm-Rf 0 -15.55156 -3.456622 -2.872998 -2.572951 
ที่มา: จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการทดสอบ Unit Root Test (ADF at Level เลือก trend and intercept) 

ADF Test at Level (Test of I(0)) 

Critical Value 

 
Variable 

Lag 
ADF Test Statistic 

With none  1% 5% 10% 
Racl-Rf 0 -14.07944 -3.995492 -3.995492 -3.137397 
Rbay-Rf 0 -20.56670 -3.995492 -3.995492 -3.137397 
Rbbl-Rf 0 -19.02860 -3.995492 -3.995492 -3.137397 
Rbt-Rf 0 -21.02819 -3.995492 -3.995492 -3.137397 

Rkbank-Rf 0 -19.42782 -3.995492 -3.995492 -3.137397 
Rkk-Rf 0 -17.51731 -3.995492 -3.995492 -3.137397 
Rktb-Rf 0 -17.49777 -3.995492 -3.995492 -3.137397 
Rscb-Rf 0 -20.44924 -3.995492 -3.995492 -3.137397 

Rtbank-Rf 0 -14.41537 -3.995492 -3.995492 -3.137397 
Rtisco-Rf 0 -17.28819 -3.995492 -3.995492 -3.137397 
Rtmb-Rf 0 -20.14231 -3.995492 -3.995492 -3.137397 

SMB 0 -18.48568 -3.995492 -3.995492 -3.137397 
HML 0 -15.42403 -3.995492 -3.995492 -3.137397 

Rm-Rf 0 -15.66486 -3.995492 -3.995492 -3.137397 
ที่มา: จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
 

 การทดสอบความเปน Stationary ของตัวแปรท่ีนํามาทําการศึกษาโดยวิธี Augmented 
Dicky-Fuller Test (ADF) โดยมีสมมติฐาน คือ 
 H0: ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามมีลักษณะไมนิ่ง หรือ Non-Stationary 
 H1: ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามมีลักษณะนิ่ง หรือ Stationary 
 จากผลการศึกษาในตารางท่ี 4.2 – 4.4 พิจารณาคาสัมบูรณของคาสถิติทดสอบ (test 
statistic) ท่ีคํานวณไดตองมากกวาคาสัมบูรณของ Critical Value ท่ี 1% 5% และ 10% หรือ ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ แสดงวา มีความสัมพันธในอันดับ 0 หรือ Integration of 
Order zero: I (0)  
  
 ผลการทดสอบ Unit Root โดย ADF test at Level โดยเลือก None , Intercept และ Trend 
and Intercept พบวาคา test statistic ของตัวแปรทุกตัวท่ีคํานวณไดมีคานอยกวาคาวิกฤต



  
 

42 

แมคคินนอน (Mackinnon Critical Value) จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0: ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามมี
ลักษณะไมนิ่งหรือNon-Stationary และไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานH1: ตัวแปรอิสระหรือตัวแปร
ตามมีลักษณะนิ่งหรือ Stationary หมายความวาตัวแปรทุกตัว Stationary แสดงวาอัตราผลตอบแทน
หลักทรัพยตลาดลบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง(Rmf), อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยทุกหลักทรัพยลบกับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง(Ri-Rf), ปจจัยดานขนาดของบริษัท(SMB) และปจจัยดานอัตรา
มูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด(HML) เปนขอมูลอนุกรมเวลาท่ีมีลักษณะนิ่ง (Stationary) 
อยางมีนัยสําคัญท่ี 1%, 5% และ 10% ตามลําดับท้ัง 3 วิธีท่ีทําการศึกษา คือ None, Intercept, Trend 
and Intercept แสดงวามีความสัมพันธในอันดับ 0 หรือ I(0) 
 
4.3 ผลการทดสอบ Heteroskedasticity 
  
 หลังจากการทดสอบความเปน Stationary ของขอมูลแลวพบวาตัวแปรทุกตัวมีลักษณะ I(d) 
ท่ี order เดียวกัน จากนั้นนําตัวแปรตางๆมาคํานวณโดยใชสมการถดถอยแบบกําลังสองนอยท่ีสุด
ดวยแบบจําลอง Fama และ French และกอนจะทําการแปรผลขอมูลตองทดสอบความแปรปรวน
ของคา error term วามีคาคงท่ีหรือไม ซ่ึงการทดสอบ Heteroskedasticity มีสมมติฐานการทดสอบ 
ดังนี้ H0: ความแปรปรวนของคา error term มีคาเทากัน (ไมมี Heteroskedasticity) 
 H1: ความแปรปรวนของคา error term มีคาไมเทากัน (มี Heteroskedasticity) 
 โดยพิจารณาคาความนาจะเปนของคา Obs*R-squared หากมีคามากกวา 0.05 จึงไมสามรถ
ปฏิเสธ H0 คือความแปรปรวนของ error term มีคาคงท่ี แตหากคา Obs*R-squared นอยกวา 0.05 
ปฏิเสธ H0 หรือความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคล่ือนมีคาไมคงท่ีโดยมีผลการทดสอบดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.5 ผลการทดสอบ Heteroskedasticity 

คา Obs*R-squared และ คาสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
หลักทรัพย 

Obs*R-squared คาความนาจะเปน(Prob) 
ACL 72.90221 0.000000 
BAY 169.3399 0.000000 
BBL 79.15753 0.000000 

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 

คา Obs*R-squared และ คาสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
หลักทรัพย 

Obs*R-squared คาความนาจะเปน(Prob) 
BT 170.0688 0.000000 

KBANK 149.8663 0.000000 
KK 38.62486 0.000013 

KTB 149.7906 0.000000 
SCB 211.9271 0.000000 

TBANK 46.01248 0.000001 
TISCO 25.99071 0.002050 
TMB 178.8139 0.000000 

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 

  
 การทดสอบ Heteroskedasticityของท้ัง11 หลักทรัพยท่ีทําการศึกษา เม่ือพิจารณาคาความ
นาจะเปนของคา Obs*R-squared พบวาทุกหลักทรัพยมีคาความนาจะเปนนอยกวา 0.05 คือ ปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 แสดงวาความแปรปรวนของคา error term มีคาไมเทากัน (มี Heteroskedasticity) 
ดังนั้นจึงตองมีการแกไขกอนท่ีจะนําคาไปทําการวิเคราะหแปรผลขอมูล 
 
4.4 ผลการทดสอบ Autocorrelation 
  
 จากการทดสอบความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคล่ือนมีคาไมคงท่ีแลวจึงทําการทดสอบ
ตัวแปรความคลาดเคล่ือนมีความสัมพันธกัน 
 โดยการทดสอบ Autocorrelation มีสมมติฐานการทดสอบ ดังนี้ 
 H0 : คาerror term ณ เวลา t กับคาerror termในอดีตไมมีความสัมพันธกัน                       
 H1 : คาerror term ณ เวลา t กับerror term ในอดีตมีความสัมพันธกัน 
 โดยพิจารณาจากคา Durbin-Watson Statistic หากคา Durbin-Watson Statistic อยูในชวง
ของคา Durbin-Watson จากการเปดตารางสถิติ จึงไมสามารถปฏิเสธ H0 คือคาerror term ณ เวลา t 
กับคา error term ในอดีตไมมีความสัมพันธกัน (ไมเกิดปญหา Autocorrelation) แตหากคา Durbin-
Watson Statistic อยูนอกชวงของคา Durbin-Watson จากการเปดตารางสถิติ จะปฏิเสธสมมติฐาน 
H0 และไมสามารถปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความวาคาerror term ณ เวลา t กับคา error term ใน
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อดีตไมมีความสัมพันธกัน (เกิดปญหา Autocorrelation) โดยคา Durbin-Watson ท่ีไดจากการเปด
ตารางสถิติท่ี n = 248 ตัวแปรอิสระ 3 ตัว du = 1.799, 4 – du = 2.201  
 
ตารางท่ี 4.6 ผลการทดสอบ Autocorrelation  

หลักทรัพย คา Durbin-Watson Statistic 
ACL 1.977808 
BAY 2.246270 
BBL 2.326909 
BT 2.296974 

KBANK 2.241756 
KK 2.280986 

KTB 2.284080 
SCB 2.235838 

TBANK 2.177448 
TISCO 2.145620 
TMB 2.516175 

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
 
จากการทดสอบ Autocorrelation สามารถอธิบายไดวา หลักทรัพย ACL, TBANK, TISCO 

มีคา Durbin-Watson Statistic อยูระหวาง 1.799 ถึง 2.201 ดังนั้นจึงไมสามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 
คือคาerror term ณ เวลา t กับคา error term ในอดีตไมมีความสัมพันธกัน(ไมมี Autocorrelation) 
สวนหลักทรัพย  BAY, BBL, BT, KBANK, KK, KTB, SCB, TMB มีคาอยูนอกชวงของคา Durbin-
Watson Statistic จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 หมายความวาคาerror term ณ เวลา t กับคา error term ใน
อดีตความสัมพันธกัน (มี Autocorrelation) จึงตองมีการทําการแกไขกอนทําการวิเคราะหแปรผล
ขอมูล 

ในการประมาณคาโดยใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (ordinary lease squares) โดยท่ีขอมูลเปน
ขอมูลอนุกรมเวลา (time series) หากมีปญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation จะทําใหคา 
Standard Error หรือ Std. Err  มีปญหา ดังนั้นจึงตองมีการปรับคาคา Standard Error หรือ Std. Err 
ดวยวิธี HAC Newey-west กอนในสมการ OLS จากนั้นนําผลท่ีไดไปวิเคราะหและแปรผลทางสถิติ
ตอไป 
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4.5 การศึกษาความเส่ียงและผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชย 
  
 การศึกษาความเส่ียงของหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยโดยใชขอมูลรายสัปดาหอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด และอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยบางหลักทรัพยในกลุมธนาคาร
พาณิชย ต้ังแตเดือน มกราคม 2545- ธันวาคม 2549 เพื่อหาความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยจากการศึกษาสามารถสรุปความสัมพันธโดยใช
แบบจําลอง Fama และ French ดังนี้ 
 หลักทรัพย ACL  
 (Racl – Rf) = -0.220689 + 1.486798 (Rm - Rf) + 0.274531SMB + 1.034142HML  
          (-0.609787)    (9.815234)  (1.110653) (4.612272) 
   R2 = 0.499489   

 หลักทรัพย BAY  
 (Rbay – Rf) = -0.053956+ 0.948718 (Rm - Rf) - 1.086584SMB + 0.436133HML  
          (-0.248399)    (9.307685)  (-3.623167) (2.427200) 
   R2 = 0.566179  
 หลักทรัพย BBL 
 (Rbbl – Rf) = 0.167054+ 1.223250 (Rm - Rf) - 0.643338SMB + 0.039029HML  
          (-1.024623)    (15.37114)  (-6.687340) (0.506633) 

  R2 = 0.726689 
 หลักทรัพย BT 
 (Rbt– Rf) = -0.230104+ 1.211626 (Rm - Rf) + 1.158408SMB - 0.134066HML  
          (-0.471671)    (6.250039)           (2.329774)         (-0.631082) 

  R2 = 0.377237 
 หลักทรัพย KBANK 
 (Rkbank– Rf) = 0.171143+ 1.193918 (Rm - Rf) - 0.799061SMB + 0.001007HML  
               (-0.928052)    (12.98728)  (-3.571331) (0.008595) 

  R2 = 0.679120 
 หลักทรัพย KK 
 (Rkk– Rf) = -0.116837+ 1.405212 (Rm - Rf) + 0.317147SMB - 0.094219HML  
               (-0.570458)    (14.60517)           (2.231708)         (-0.878696) 

  R2 = 0.531579 
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 หลักทรัพย KTB 
 (Rktb– Rf) = -0.230529+ 1.377649 (Rm - Rf) + 0.143759SMB - 0.241195HML  
               (-0.830490)    (8.869364)           (0.383878)         (-1.571032) 

  R2 = 0.469646 
 หลักทรัพย SCB 
 (Rscb– Rf) = -0.153102+ 1.122603 (Rm - Rf) - 1.109688SMB + 0.254448HML  
               (-0.714110)    (8.385187)           (-3.055392)         (1.445224) 

  R2 = 0.647592 
 หลักทรัพย TBANK 
 (Rtbank– Rf) = 0.381928+ 0.725183 (Rm - Rf) - 0.022712SMB + 0.453856HML  
               (-1.708304)    (6.059964)           (-0.203507)         (3.024592) 

  R2 = 0.279328 
 หลักทรัพย TISCO 
 (Rtisco– Rf) = -0.055978+ 1.358254 (Rm - Rf) + 0.436166SMB - 0.256090HML  
               (-0.256507)    (15.14639)           (2.593487)         (-1.988793) 

  R2 = 0.537193 
 หลักทรัพย TMB 
 (Rtmb– Rf) = -0.430864+ 1.558347 (Rm - Rf) + 0.091156SMB + 0.714921HML  
               (-1.161686)    (6.920415)           (0.143878)         (2.495700) 

  R2 = 0.399875 
 
4.6 การวิเคราะหคาอัลฟา (α)  
  
 ในการศึกษาคร้ังนี้ใชดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแทนของผลตอบแทน
จากตลาดหลักทรัพย (Return on Market) และนําขอมูลคาเฉล่ียอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน
ของธนาคารขนาดใหญในประเทศ คือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนตัวแทน
ของผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง โดยจัดสมการอยูในรูป Risk Premium Form คือ                 

Rit – Rft = α + βi(Rmt – Rft) + εt และนําแบบจําลอง Fama และ French มาประกอบการศึกษา โดย
คาประมาณของ α ตองมีคาไมตางไปจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หากคา α มีคาแตกตางไป
จากศูนยมากแสดงวาในการลงทุนในหลักทรัพยนั้นมีปจจัยอ่ืนนอกจากความเส่ียงท่ีเปนระบบท่ี   
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ทําใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาปกติ นั่นคือถาคา α เปนบวกมากแสดงวาหลักทรัพยนั้นให
ผลตอบแทนสูงกวาปกติ สมควรลงทุนในหลักทรัพยนั้น เนื่องจากจะทําใหนักลงทุนไดรับ
ผลตอบแทนสูงจากการขายหลักทรัพยนั้น แตหากหลักทรัพยใดมีคาเปนลบแสดงวามีปจจัยอ่ืน
นอกจากความเส่ียงท่ีเปนระบบของหลักทรัพยนั้นเขามาอิทธิพลทําใหผลตอบแทนตํ่ากวาปกติ จึง
ไมควรลงทุนในหลักทรัพยนั้น 
 การทดสอบคา α มีสมมติฐานการทดสอบคือ 
 H0: ไมมีปจจัยอ่ืนทําใหเกิดผลตอบแทนท่ีผิดปกติ (α=0) 
 H1: มีปจจัยอ่ืนทําใหเกิดผลตอบแทนท่ีผิดปกติ (α≠0) 
 โดยพิจารณาจากคาProb. ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ี95% หากมีคามากกวา 0.05 ถือวาไม
สามารถปฏิเสธ H0: α=0 และปฏิเสธ H1: α≠0คือไมมีปจจัยอ่ืนนอกจากความเส่ียงท่ีเปนระบบท่ีทํา
ใหผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นไมสูงหรือไมตํ่ากวาผลตอบแทนของตลาด แตหากคาProb. มีคา
ตํ่ากวา 0.05 คือ ปฏิเสธ H0: α=0 และไมสามารถปฏิเสธ H1: α≠0 หรือวามีปจจัยอ่ืนนอกจากความ
เส่ียงท่ีเปนระบบท่ีทําใหผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นสูงกวาผลตอบแทนของตลาด 
 
ตารางท่ี 4.7 การทดสอบคา α จากการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย 

หลักทรัพย Alpha t-statistic Prob. 
ACL -0.220689 -0.609787 0.0026 
BAY -0.053956 -0.248399 0.2040 
BBL 0.167054 -1.024623 0.0066 
BT -0.230104 -0.471671 0.0376 

KBANK 0.171143 -0.928052 0.0003 
KK -0.116837 -0.570458 0.2689 

KTB -0.230529 -0.830490 0.0071 
SCB -0.153102 -0.714110 0.0758 

TBANK 0.381928 -1.708304 0.0089 
TISCO -0.055978 -0.256507 0.1978 
TMB -0.430864 -1.161686 0.0465 

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 
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ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ี 95%  
หลักทรัพย ACL, BBL, BT, KBANK, KTB, TBANK, TMB คาสัมประสิทธ์ิ α มีคาProb. 

นอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0: α = 0 แลวไมสามารถปฏิเสธสมมติฐาน H1: α ≠ 0 หมายความ
วามีปจจัยอ่ืนนอกจากความเส่ียงท่ีเปนระบบ (systematic risk) ท่ีทําใหผลตอบแทนของหลักทรัพย
ดังกลาวเปล่ียนแปลง 

สวนหลักทรัพย BAY, KK, SCB, TISCO มีคา Prob. มากกวา 0.05 จึงไมสามารถปฏิเสธ
สมมติฐาน H0: α = 0 และปฏิเสธ H1: α ≠ 0 คือไมมีปจจัยอ่ืนนอกจากความเส่ียงท่ีเปนระบบ 
(systematic risk) ท่ีทําใหผลตอบแทนของหลักทรัพยดังกลาวเปล่ียนแปลง 

 
4.7 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิคาเบตา (β) 
  
 คาสัมประสิทธ์ิ β เปนคาท่ีแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
กับอัตราผลตอบแทนตลาด ซ่ึงคาสัมประสิทธ์ิเบตา (β) จะเปนตัวแทนของความเส่ียงท่ีเปนระบบ 
(systematic risk) วามีคามากกวาหรือนอยกวา 1 ถา β >1 หมายความวาอัตราการเปล่ียนแปลงของ
ผลตอบแทนของหลักทรัพยมากกวาอัตราการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของตลาด เรียกวา 
Aggressive Stock เชนถาอัตราผลตอบแทนของตลาดเพ่ิมข้ึน อัตราผลของหลักทรัพยจะเพ่ิมใน
อัตราท่ีมากกวา ในทางกลับกัน ถาอัตราของผลตอบแทนตลาดลดลง อัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยจะลดลงในอัตราท่ีมากกวาดวย และถา β < 1 หมายความวาอัตราการเปล่ียนแปลงการ
เปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยนอยกวาอัตราการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของ
ตลาด เรียกวา Defensive Stock กลาวคือ ถาอัตราผลตอบแทนของตลาดเพิ่มข้ึนอัตราผลตอบแทน
ของหลักทัรพยจะเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีนอยกวา และในทางกลับกันถาอัตราผลตอบแทนตลาดลดลง 
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยจะเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีนอยกวา สวนเคร่ืองหมาย บวก(+)หรือ ลบ(-) 
ของคา β  แสดงถึงทิศทางการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยและตลาด ถาβ มี
เคร่ืองหมายเปนบวก หมายความวา การเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยจะ
เปล่ียนแปลงทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนตลาด ถาอัตราผลตอบแทน
ตลาดเพ่ิมข้ึน อัตราผลตอบแทนหลักทัรพยจะเพิ่มข้ึน และถา β มีเคร่ืองหมายเปนลบ หมายความวา 
การเปล่ียนแปลงในผลตอบแทนของหลักทรัพยจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามกับการ
เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด ถาอัตราผลตอบแทนของตลาดเพ่ิมข้ึน อัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยจะลดลง 
 การทดสอบคา β เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพยกับอัตรา
ผลตอบแทนตลาด โดยสมมติฐานของการทดสอบคือ  
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 H0: β =0 ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับผลตอบแทนตลาด 
 H1: β ≠ 0 ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับผลตอบแทนตลาด 
 โดยพิจารณาจากคา Prob. ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% ถาคา Prob. มากกวา 0.05 คือไม
สามารถปฏิเสธ H0 และปฏิเสธ H1 หมายความวาผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับ
ผลตอบแทนตลาดแตถาคา Prob. นอยกวา 0.05 คือปฏิเสธ H0: β =0 และไมสามารถปฏิเสธ        
H1: β ≠ 0 นั่นคือ ผลตอบแทนของหลักทรัพยกับผลตอบแทนตลาดมีความสัมพันธกัน 
 
ตารางท่ี 4.8 การทดสอบคา β จากการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย 

หลักทรัพย Beta t-statistic Prob. 
ACL 1.486798 9.815234 0.0000 
BAY 0.948718 9.307685 0.0000 
BBL 1.223250 15.37114 0.0000 
BT 1.211626 6.250039 0.0000 

KBANK 1.193918 12.98728 0.0000 
KK 1.405212 14.60517 0.0000 

KTB 1.377649 8.869364 0.0000 
SCB 1.122603 8.385187 0.0000 

TBANK 0.725183 6.059964 0.0000 
TISCO 1.358254 15.14639 0.0000 
TMB 1.558347 6.920415 0.0000 

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 

 
 ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ี 95%หลักทรัพยท้ัง 11 หลักทรัพยท่ีทําการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิ β 
มีคา Prob. เทากับ 0.0000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H0: β =0 แลวไมสามารถ
ปฏิเสธสมมติฐาน H1: β ≠ 0 หมายความวาผลตอบแทนของหลักทรัพยกับผลตอบแทนของตลาด
มีความสัมพันธกัน ซ่ึงสามารถอธิบายความสัมพันธไดดังนี้  
 หลักทรัพย ACL  
 คาสัมประสิทธ์ิ  β เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของตลาดกับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย พบวามีความสัมพันธทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาอัตราผลตอบแทน
ตลาดเพ่ิมข้ึน 1 % อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ACL จะเพิ่มข้ึน 1.486798 % 
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หลักทรัพย BAY  
 คาสัมประสิทธ์ิ β พบวามีความสัมพันธทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาอัตราผลตอบแทน
ตลาดเพ่ิมข้ึน 1 % อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย BAY จะเพิ่มข้ึน 0.948718 % 
 หลักทรัพย BBL 
 คาสัมประสิทธ์ิ  β เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของตลาดกับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย พบวามีความสัมพันธทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาอัตราผลตอบแทน
ตลาดเพ่ิมข้ึน 1 % อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย BBL จะเพิ่มข้ึน 1.223250 % 
 หลักทรัพย BT 
 คาสัมประสิทธ์ิ  β เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของตลาดกับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย พบวามีความสัมพันธทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาอัตราผลตอบแทน
ตลาดเพ่ิมข้ึน 1 % อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย BT จะเพิ่มข้ึน 1.211626 % 
 หลักทรัพย KBANK  
 คาสัมประสิทธ์ิ  β เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของตลาดกับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย พบวามีความสัมพันธทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาอัตราผลตอบแทน
ตลาดเพ่ิมข้ึน 1 % อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย KBANK จะเพิ่มข้ึน 1.193918 % 
 หลักทรัพย KK  
 คาสัมประสิทธ์ิ  β เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของตลาดกับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย พบวามีความสัมพันธทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาอัตราผลตอบแทน
ตลาดเพ่ิมข้ึน 1 % อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย KK จะเพิ่มข้ึน 1.405212 % 
 หลักทรัพย KTB  
 คาสัมประสิทธ์ิ  β เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของตลาดกับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย พบวามีความสัมพันธทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาอัตราผลตอบแทน
ตลาดเพ่ิมข้ึน 1 % อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย KTB จะเพิ่มข้ึน 1.377649 % 
 หลักทรัพย SCB  
 คาสัมประสิทธ์ิ  β เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของตลาดกับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย พบวามีความสัมพันธทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาอัตราผลตอบแทน
ตลาดเพ่ิมข้ึน 1 % อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย SCB จะเพิ่มข้ึน 1.122603 % 
 หลักทรัพย TBANK 
 คาสัมประสิทธ์ิ  β เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของตลาดกับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย พบวามีความสัมพันธทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาอัตราผลตอบแทน
ตลาดเพ่ิมข้ึน 1 % อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย TBANK จะเพิ่มข้ึน 0.725183 % 
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 หลักทรัพย TISCO  
 คาสัมประสิทธ์ิ  β เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของตลาดกับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย พบวามีความสัมพันธทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาอัตราผลตอบแทน
ตลาดเพ่ิมข้ึน 1 % อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย TISCO จะเพิ่มข้ึน 1.358254 % 
 หลักทรัพย TMB  
 คาสัมประสิทธ์ิ  β เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของตลาดกับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย พบวามีความสัมพันธทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาอัตราผลตอบแทน
ตลาดเพ่ิมข้ึน 1 % อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย TMB จะเพิ่มข้ึน 1.558347 % 
 นอกจากนี้คาสัมประสิทธ์ิ β สามารถอธิบายเพ่ิมเติมไดดังนี้  
 หลักทรัพยท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิ β > 1 คือ ACL, BBL, BT, KBANK, KK, KTB, SCB, 
TISCO, TMB มีความสัมพันธในเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนตลาด หลักทรัพยเหลานี้เปน 
Aggressive Stock แสดงวา อัตราการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยดังกลาวขางตน 
มากกวา อัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนตลาด 
 สวนหลักทรัพยท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิ β < 1 คือ BAY, TBANK และมีความสัมพันธในเชิง
บวกกับอัตราผลตอบแทนตลาด หลักทรัพยนี้เปน Defensive Stock หมายความวา อัตราการ
เปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยดังกลาวขางตนนอยกวาอัตราการเปล่ียนแปลง
ของอัตรผลตอบแทนตลาด 
 
4.8 การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ SMB (s)  
  
 คาสัมประสิทธ์ิ s เปนคาท่ีแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย 
กับขนาดธุรกิจ โดยมีสมมติฐานในการทดสอบคือ 
 H0: s =0 ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับขนาดธุรกิจ 
 H1: s ≠ 0 ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดธุรกิจ 
 โดยพิจารณาจาก คา Prob. ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% ถามีคามากกวา 0.05 ถือวาไม
สามารถปฏิเสธ H0: s =0 และปฏิเสธ H1: s ≠ 0 นั่นคือ ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมี
ความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจ แตถามี Prob.นอยกวา 0.05 ถือวาปฏิเสธ H0: s =0 และไมสามารถ
ปฏิเสธ H1: s ≠ 0 หมายความวาผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจ 
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ตารางท่ี 4.9 การทดสอบคา s จากการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย 
SMB 

หลักทรัพย 
s t-statistic Prob. 

ACL 0.274531 1.110653 0.2678 
BAY -1.086584 -3.623167 0.0004 
BBL -0.643338 -6.687340 0.0000 
BT 1.158408 2.329774 0.0206 

KBANK -0.799061 -3.571331 0.0004 
KK 0.317147 2.231708 0.0265 

KTB 0.143759 0.383878 0.7014 
SCB -1.109688 -3.055392 0.0025 

TBANK -0.022712 -0.203507 0.8389 
TISCO 0.436166 2.593487 0.0101 
TMB 0.091156 0.143878 0.8857 

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 

 
 หลักทรัพย ACL 
 คาสัมประสิทธ์ิ s มีคา Prob. เทากับ 0.2678 ซ่ึงมากกวา 0.05 ดังนั้นจึงไมสามารถปฏิเสธ 
H0: s =0 และปฏิเสธ H1: s ≠ 0  คือผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับขนาดของ
ธุรกิจ 
 หลักทรัพย BAY 
 คาสัมประสิทธ์ิ s มีคา Prob. เทากับ 0.0004 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0: s =0 และ
ไมสามารถปฏิเสธ H1: s ≠ 0   คือผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจ 
 โดยคาสัมประสิทธิ s เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย 
BAY กับขนาดธุรกิจ พบวามีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม หมายความวา ถาขนาดของธุรกิจ
เพิ่มข้ึน 1 ลานบาท อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย BAY จะลดลง 1.086584 %   
 หลักทรัพย BBL 
 คาสัมประสิทธ์ิ s มีคา Prob. เทากับ 0.0000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0: s =0 และ
ไมสามารถปฏิเสธ H1: s ≠ 0   คือผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจ 
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 โดยคาสัมประสิทธิ s เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย 
BBL กับขนาดธุรกิจ พบวามีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม หมายความวา ถาขนาดของธุรกิจ
เพิ่มข้ึน 1 ลานบาท อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย BBL จะลดลง 0.643338 % 
 หลักทรัพย BT 
 คาสัมประสิทธ์ิ s มีคา Prob. เทากับ 0.0206 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0: s =0 และ
ไมสามารถปฏิเสธ H1: s ≠ 0   คือผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจ 
 โดยคาสัมประสิทธิ s เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย BT 
กับขนาดธุรกิจ พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หมายความวา ถาขนาดของธุรกิจเพิ่มข้ึน 1 
ลานบาท อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย BT จะเพิ่มข้ึน 1.158408 % 
 หลักทรัพย KBANK 
 คาสัมประสิทธ์ิ s มีคา Prob. เทากับ 0.0004 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0: s =0 และ
ไมสามารถปฏิเสธ H1: s ≠ 0   คือผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจ 
 โดยคาสัมประสิทธิ s เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย 
KBANK กับขนาดธุรกิจ พบวามีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม หมายความวา ถาขนาดของ
ธุรกิจเพิ่มข้ึน 1 ลานบาท อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย KBANK จะลดลง 0.799061 % 
 หลักทรัพย KK 
 คาสัมประสิทธ์ิ s มีคา Prob. เทากับ 0.0265 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0: s =0 และ
ไมสามารถปฏิเสธ H1: s ≠ 0  คือผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจ 
 โดยคาสัมประสิทธิ s เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย KK 
กับขนาดธุรกิจ พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หมายความวา ถาขนาดของธุรกิจเพิ่มข้ึน 1 
ลานบาท อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย KK จะเพิ่มข้ึน 0.317147 % 
 หลักทรัพย KTB 
 คาสัมประสิทธ์ิ s มีคา Prob. เทากับ 0.7014 ซ่ึงมากกวา 0.05 ดังนั้นจึงไมสามารถปฏิเสธ 
H0: s =0 และปฏิเสธ H1: s ≠ 0  คือผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับขนาดของ
ธุรกิจ 
 หลักทรัพย SCB 
 คาสัมประสิทธ์ิ s มีคา Prob. เทากับ 0.0025 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0: s =0 และ
ไมสามารถปฏิเสธ H1: s ≠ 0  คือผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจ 
 โดยคาสัมประสิทธิ s เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย SCB 
กับขนาดธุรกิจ พบวามีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม หมายความวา ถาขนาดของธุรกิจเพิม่ข้ึน 
1 ลานบาท อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย SCB จะลดลง 1.109688 % 
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 หลักทรัพย TBANK 
 คาสัมประสิทธ์ิ s มีคา Prob. เทากับ 0.8389 ซ่ึงมากกวา 0.05 ดังนั้นจึงไมสามารถปฏิเสธ 
H0: s =0 และปฏิเสธ H1: s ≠ 0  คือผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับขนาดของ
ธุรกิจ  
 หลักทรัพย TISCO 
 คาสัมประสิทธ์ิ s มีคา Prob. เทากับ 0.0101 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0: s =0 และ
ไมสามารถปฏิเสธ H1: s ≠ 0   คือผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดของธุรกิจ 
 โดยคาสัมประสิทธิ s เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย 
TISCO กับขนาดธุรกิจ พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หมายความวา ถาขนาดของธุรกิจ
เพิ่มข้ึน 1 ลานบาท อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย TISCO จะเพิ่มข้ึน 0.436166 % 
 หลักทรัพย TMB 
 คาสัมประสิทธ์ิ s มีคา Prob. เทากับ 0.8857 ซ่ึงมากกวา 0.05 ดังนั้นจึงไมสามารถปฏิเสธ 
H0: s =0 และปฏิเสธ H1: s ≠ 0  คือผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับขนาดของ
ธุรกิจ 
 
4.9 การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ HML (h) 
  
 คาสัมประสิทธ์ิ HML แสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับ
อัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด (book to market) โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ คือ
 H0: h =0 ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอ
        มูลคาตลาด 
 H1: h ≠ 0 ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอ
        มูลคาตลาด 
 โดยพิจารณาจาก คา Prob. ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% ถามีมากกวา 0.05 ถือวาไมสามารถ
ปฏิเสธสมมติฐาน H0: h =0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1: h ≠ 0 นั่นคือ ผลตอบแทนของหลักทรัพยไม
มีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด แตถามีคา Prob.นอยกวา 0.05 ถือวา
ปฏิเสธสมมติฐาน H0: h =0 และไมสามารถปฏิเสธสมมติฐาน H1: h ≠ 0 หมายความวา ผลตอบแทน
ของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด 
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ตารางท่ี 4.10 การทดสอบคา h จากการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย 
HML 

หลักทรัพย 
h t-statistic Prob. 

ACL 1.034142 4.612272 0.0000 
BAY 0.436133 2.427200 0.0159 
BBL 0.039029 0.506633 0.6129 
BT -0.134066 -0.631082 0.5286 

KBANK 0.001007 0.008595 0.9931 
KK -0.094219 -0.878696 0.3804 

KTB -0.241195 0.153527 0.0175 
SCB 0.254448 1.445224 0.1497 

TBANK 0.453856 3.024592 0.0028 
TISCO -0.256090 -1.988793 0.0478 
TMB 0.714921 2.495700 0.0132 

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 

 
 หลักทรัพย ACL 
 คาสัมประสิทธ์ิ h มีคา Prob. เทากับ 0.0000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0: h =0  
และไมสามารถปฏิเสธ H1: h ≠ 0 คือผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคา
หุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด 
 โดยคาสัมประสิทธิ h เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย 
ACL กับอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาดพบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
หมายความวา ถาอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาดเพิ่มข้ึน 1เทา อัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย ACL จะเพิ่มข้ึน 1.034142 เทา 
 หลักทรัพย BAY 
 คาสัมประสิทธ์ิ h มีคา Prob. เทากับ 0.0159 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0: h =0  
และไมสามารถปฏิเสธ H1: h ≠ 0 คือผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคา
หุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด 
 โดยคาสัมประสิทธิ h เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย 
BAY กับอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
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หมายความวา ถาอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาดเพ่ิมข้ึน 1 เทา อัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย BAY จะเพิ่มข้ึน 0.436133 เทา 
 หลักทรัพย BBL 
 คาสัมประสิทธ์ิ h มีคา Prob. เทากับ 0.6129 ซ่ึงมากกวา 0.05 ดังนั้นจึงไมสามารถปฏิเสธ 
H0: h =0  และปฏิเสธ H1: h ≠ 0 คือผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับอัตราสวน
มูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด 
 หลักทรัพย BT 
 คาสัมประสิทธ์ิ h มีคา Prob. เทากับ 0.5286 ซ่ึงมากกวา 0.05 ดังนั้นจึงไมสามารถปฏิเสธ 
H0: h =0  และปฏิเสธ H1: h ≠ 0  คือผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับอัตราสวน
มูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด 
 หลักทรัพย KBANK 
 คาสัมประสิทธ์ิ h มี Prob. เทากับ 0.9931 ซ่ึงมากกวา 0.05 ดังนั้นจึงไมสามารถปฏิเสธ H0: h 
=0  และปฏิเสธ H1: h ≠ 0 คือผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหุน
ตามบัญชีตอมูลคาตลาด 
 หลักทรัพย KK 
 คาสัมประสิทธ์ิ h มีคา Prob. เทากับ 0.3804 ซ่ึงมากกวา 0.05 ดังนั้นจึงไมสามารถปฏิเสธ 
H0: h =0  และปฏิเสธ H1: h ≠ 0 คือผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับอัตราสวน
มูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด 
 หลักทรัพย KTB 
 คาสัมประสิทธ์ิ h มีคา Prob. เทากับ 0.0175 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0: h =0  
และไมสามารถปฏิเสธ H1: h ≠ 0 คือผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคา
หุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด 
 โดยคาสัมประสิทธิ h เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย 
KTB กับอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด พบวามีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน 
หมายความวา ถาอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาดเพ่ิมข้ึน 1 เทา อัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย KTB จะลดลง 0.241195 เทา 
 หลักทรัพย SCB 
 คาสัมประสิทธ์ิ h มีคา Prob. เทากับ 0.1497 ซ่ึงมากกวา 0.05 ดังนั้นจึงไมสามารถปฏิเสธ H0 
และปฏิเสธH1  คือผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชี
ตอมูลคาตลาด 
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 หลักทรัพย TBANK 
 คาสัมประสิทธ์ิ h มีคา Prob. เทากับ 0.0028 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0: h =0  
และไมสามารถปฏิเสธ H1: h ≠ 0  คือผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวน
มูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด 
 โดยคาสัมประสิทธิ h เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย 
TBANK กับอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาดพบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
หมายความวา ถาอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาดเพ่ิมข้ึน 1 เทา อัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย TBANK จะเพิ่มข้ึน 0.453856 เทา 
 หลักทรัพย TISCO 
 คาสัมประสิทธ์ิ h มีคา Prob. เทากับ 0.0478 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0: h =0  
และไมสามารถปฏิเสธ H1: h ≠ 0 คือผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคา
หุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด 
 โดยคาสัมประสิทธิ h เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย 
TISCO กับอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด พบวามีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน 
หมายความวา ถาอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาดเพ่ิมข้ึน 1 เทา อัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย TISCO จะลดลง 0.256090 เทา 
 หลักทรัพย TMB 
 คาสัมประสิทธ์ิ h มีคา Prob. เทากับ 0.0132 ซ่ึงนอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0: h =0  
และไมสามารถปฏิเสธ H1: h ≠ 0 คือผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคา
หุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด 
 โดยคาสัมประสิทธิ h เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย 
TMB กับอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
หมายความวา ถาอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาดเพ่ิมข้ึน 1 เทา อัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย TMB จะเพิ่มข้ึน 0.714921 เทา 
 
4.10 การวิเคราะหคา R2 
  
 การวิเคราะหคา R2 เพื่อพิจารณาวาการเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระสามารถอธิบายถึง
ความสัมพันธของการเปล่ียนแปลงในตัวแปรตาม หากคา R2 มีคามากแสดงวาการเปล่ียนแปลงของ
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตามไดมาก และหากคา R2 มีคานอย แสดง
วา การเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระสามารถอธิบายกาเรปล่ียนแปลงของตัวแปรตามไดนอย 
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ตารางท่ี 4.11 คา R2 ของหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยโดยใชแบบจําลอง Fama และ French  

หลักทรัพย R2 
ACL 0.499489 
BAY 0.566179 
BBL 0.726689 
BT 0.377237 

KBANK 0.679120 
KK 0.531579 

KTB 0.469646 
SCB 0.647592 

TBANK 0.479328 
TISCO 0.537193 
TMB 0.799875 

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ 

 
 ผลการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรโดยใชแบบจําลอง Fama และ French สามารถ
อธิบายไดดังนี้ 
 หลักทรัพย ACL 
 หลักทรัพย ACL มีคา R2 เทากับ 0.499489 หมายความวา การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ขนาดบริษัท และสัดสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (book to market) 
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ACL ได 49.95% ท่ีเหลืออาจ
เกิดความเส่ียงท่ีไมเปนระบบอ่ืน 
 หลักทรัพย BAY 
 หลักทรัพย BAY มีคา R2 เทากับ 0.566179 หมายความวา การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ขนาดบริษัท และสัดสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (book to market) 
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย BAY ได 56.62% ท่ีเหลืออาจ
เกิดความเส่ียงท่ีไมเปนระบบอ่ืน 
 หลักทรัพย BBL 
 หลักทรัพย BBL มีคา R2 เทากับ 0.726689 หมายความวา การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ขนาดบริษัท และสัดสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (book to market) 
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สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย BBL ได 72.67% ท่ีเหลืออาจ
เกิดความเส่ียงท่ีไมเปนระบบอ่ืน 
 หลักทรัพย BT 
 หลักทรัพย BT มีคา R2 เทากับ 0.377237 หมายความวา การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ขนาดบริษัท และสัดสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (book to market) 
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย BT ได 37.72% ท่ีเหลืออาจ
เกิดความเส่ียงท่ีไมเปนระบบอ่ืน 
 หลักทรัพย KBANK 
 หลักทรัพย KBANK มีคา R2 เทากับ 0.679120 หมายความวา การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ขนาดบริษัท และสัดสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (book to market) 
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย KBANK ได 67.91% ท่ีเหลือ
อาจเกิดความเส่ียงท่ีไมเปนระบบอ่ืน 
 หลักทรัพย KK 
 หลักทรัพย KK มีคา R2 เทากับ 0.531579 หมายความวา การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ขนาดบริษัท และสัดสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (book to market) 
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย KK ได 53.16% ท่ีเหลืออาจ
เกิดความเส่ียงท่ีไมเปนระบบอ่ืน 
 หลักทรัพย KTB 
 หลักทรัพย KTB มีคา R2 เทากับ 0.469646 หมายความวา การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ขนาดบริษัท และสัดสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (book to market) 
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย KTB ได 46.96% ท่ีเหลืออาจ
เกิดความเส่ียงท่ีไมเปนระบบอ่ืน 
 หลักทรัพย SCB 
 หลักทรัพย SCB มีคา R2 เทากับ 0.647592 หมายความวา การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ขนาดบริษัท และสัดสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (book to market) 
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย SCB ได 64.76% ท่ีเหลืออาจ
เกิดความเส่ียงท่ีไมเปนระบบอ่ืน 
 หลักทรัพย TBANK 
 หลักทรัพย TBANK มีคา R2 เทากับ 0.479328 หมายความวา การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ขนาดบริษัท และสัดสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (book to market) 
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สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย TBANK ได 47.93% ท่ีเหลือ
อาจเกิดความเส่ียงท่ีไมเปนระบบอ่ืน 
 หลักทรัพย TISCO 
 หลักทรัพย TISCO มีคา R2 เทากับ 0.537193 หมายความวา การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ขนาดบริษัท และสัดสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (book to market) 
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย TISCO ได 53.72% ท่ีเหลือ
อาจเกิดความเส่ียงท่ีไมเปนระบบอ่ืน 
 หลักทรัพย TMB 
 หลักทรัพย TMB มีคา R2 เทากับ 0.799875 หมายความวา การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ขนาดบริษัท และสัดสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (book to market) 
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย TMB ได 79.99% ท่ีเหลือ
อาจเกิดความเส่ียงท่ีไมเปนระบบอ่ืน 
 จากผลการศึกษาพบวา หลักทรัพย TMB ใหคา R2 สูงท่ีสุดคือ 79.99% และหลักทรัพยท่ีให
คา R2 ตํ่าสุดคือ หลักทรัพย BT คือมีคา R2 เทากับ 37.72%  
 
4.11 การประเมินราคาหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชย โดยเสนตลาดหลักทรัพย (Security Market   
  Line: SML) 
  
 เสนตลาดหลักทรัพยเปนเสนท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางความเส่ียง กับ
ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากการลงทุน โดยท่ีระดับความเส่ียงของตลาดมีคาเทากับ 1 ซ่ึง
ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเส่ียงจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ การ
ลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงสูง นักลงทุนยอมคาดหวังท่ีจะไดรับผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงข้ึน
ดวย ดังนั้นถาหลักทรัพยใดมีราคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปนหรือ (undervalue) นักลงทุนควรลงทุนใน
หลักทรัพยนั้น เพราะ ณ ระดับความเส่ียงระดับเดียวกับของตลาด แตหลักทรัพยนั้นใหผลตอบแทน
ท่ีสูงกวาผลตอบแทนของตลาด ดังนั้นราคาของหลักทรัพยนั้นในอนาคตจะตองมีราคาท่ีสูงข้ึน 
ในทางตรงขาม ถาหลักทรัพยใดมีราคาสูงกวาทควรจะเปนหรือ (undervalue) นักลงทุนควร
หลีกเล่ียงหรือขายหลักทรัพยนั้นออกไป เพราะ ณ ระดับความเส่ียงระดับเดียวกับของตลาด แตให
ผลตอบแทนท่ีตํ่ากวาผลตอบแทนของตลาด ราคาในอนาคตจะตองมีการปรับตัวลดลง การพิจารณา
วาหลักทรัพยใดมีราคาสูงกวาหรือตํ่ากวาท่ีควรจะเปนสามารถพิจารณาไดจากเสนตลาดหลักทรัพย 
หรือ (Security Market Line : SML) ซ่ึงหลักทรัพยใดอยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพยแสดงวาเปน 
Undervalue และหากหลักทรัพยใดอยูตํ่ากวาเสนตลาดหลักทรัพยแสดงวาเปน Overvalue  
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 จากการใชแบบจําลอง Fama และ French สําหรับตัดสินใจลงทุนนั้นสามารถหาคาอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังได จากการหาเสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line: SML) ดังสมการ 
   

  E(Rit ) = Rft + βi (Rmt – Rft) + S i (SMBt) + h i (HMLt) 
 
โดย  E(Rit )   คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย i ณ เวลา t 
  Rft  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง 

 βi, S i , h i คือ สัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระ 
 Rmt  คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด 

SMBt คือ ความแตกตางของผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีมีขนาดเล็กและ      
ขนาดใหญ 

HMLt                     คือ ความแตกตางของผลตอบแทนหลักทรัพยท่ีมีมูลคาของอัตราสวน
มูลคาบัญชีตออัตราสวนมูลคาของตลาดสูง และ ผลตอบแทนหลักทรัพย
ของธุรกิจท่ีมีมูลคาของอัตราสวนมูลคาบัญชีตออัตราสวนมูลคาตลาดตํ่า 

 
ตารางท่ี 4.12 การประเมินราคาหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชย โดยใชแบบจําลอง Fama และ 

French 
หลักทรัพย Rft βi (Rmt – Rft) S i (SMBt) h i (HMLt) E(Rit ) 

ACL 0.035459 0.464634685 -0.1138 -0.20941 0.17688 
BAY 0.035459 0.296480954 0.45042 -0.08832 0.694044 
BBL 0.035459 0.382274107 0.266682 -0.0079 0.676512 
BT 0.035459 0.378641527 -0.48019 0.027148 -0.03894 

KBANK 0.035459 0.373107654 0.331234 -0.0002 0.739597 
KK 0.035459 0.439138494 -0.13147 0.019079 0.36221 

KTB 0.035459 0.430524865 -0.05959 0.048842 0.455234 
SCB 0.035459 0.350821222 0.459998 -0.05153 0.794753 

TBANK 0.035459 0.226624716 0.009415 -0.09191 0.179593 
TISCO 0.035459 0.424463793 -0.1808 0.051858 0.330978 
TMB 0.035459 0.486994243 -0.03779 -0.14477 0.339896 

ที่มา : จากการคํานวณผานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะหทางสถิติ 
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รูปท่ี 4.1 ผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยเปรียบเทียบกับเสนตลาดหลักทรัพยโดย
ใชแบบจําลอง Fama และ French 
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 จากภาพแสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยในกลุมธนาคาร
พาณิชยกับเสนตลาดหลักทรัพย (SML) โดยใชแบบจําลอง Fama และ French ซ่ึงสามารถสรุปไดวา 
หลักทรัพย BAY, SCB, BBL, KBANK มีราคาหลักทรัพยตํ่ากวาราคาท่ีเหมาะสม (undervalue) ผู
ลงทุนควรตัดสินใจซ้ือหลักทรัพยดังกลาวกอนท่ีราคาจะปรับตัวสูงข้ึนในอนาคต เนื่องจากเม่ือผู
ลงทุนตัดสินใจซ้ือหลักทรัพย BAY, SCB, BBL, KBANK การเสนอซ้ือหลักทรัพยดังกลาวทําให
ราคาหลักทรัพยเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ทําใหอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังไวตํ่าลงเร่ือยๆ จนเทากับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการ อันเปนภาวะดุลยภาพ สวนหลักทรัพย BT, TBANK, KTB, KK, 
TISCO, TMB และ ACL นั้นอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุน
ตองการ แสดงวาราคาหลักทรัพยขณะนี้สูงกวาราคาท่ีเหมาะสม (overvalue) ผูลงทุนควรตัดสินใจ
ขายหลักทรัพยดังกลาว การเสนอขายหลักทรัพยจะทําใหราคาหลักทรัพยตํ่าลงเร่ือยๆจนทําใหอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดไวสูงข้ึนเร่ือยๆจนเทากับอัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการ อันเปนภาวะดุลย
ภาพ 
 


