
 

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหุนสามัญ
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศลาว 

 

อุทัย  นันทวงศ1 
ดร.มล.กุณฑลรัตน  ทวีวงศ2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน  

ในหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศลาว แหงละ 2 

หลักทรัพย รวมเปน 4 หลักทรัพยคือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL, บริษัท ผลิต

ไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH, ธนาคารการคาตางประเทศลาว จํากัด 

(มหาชน) หรือ BCEL และบริษัท ผลิตไฟฟาลาว จํากัด (มหาชน) หรือ  EDL-Gen ท่ีนํามา

ศึกษาโดยอาศัยแบบจําลอง CAPM Model และผลการวิเคราะหในเชิงสถิติของ T-Test ใชขอมูล

ทุติยภูมิรายวันอยูในชวงเวลาตั้งแตวันท่ี 13 มกราคม 2554 – 30 มิถุนายน 2557 ท่ีนํามาศึกษา 

 ผลการศึกษาพบวา ในระยะเวลาท่ีผานมา หลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนสูงสุดธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL สามารถสรางผลตอบแทนเฉล่ียสูงกวาธนาคารการคา

ตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ BCEL  และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ 

BBL  มีคาความเส่ียงสูงกวาคาความเส่ียงเบตา ของธนาคารการคาตางประเทศลาว จํากัด 

(มหาชน) หรือ BCEL แสดงวา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL  มีความเส่ียงสูง

กวา เม่ือมีความเสี่ยงสูงก็ใหผลตอบแทนท่ีสูงเชนกัน 

 สวนของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH    กับ บริษัท 

ผลิตไฟฟาลาว จํากัด (มหาชน) หรือ EDL-Gen ผลการศึกษาพบวา บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮ

ลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH    สามารถสรางผลตอบแทนเฉล่ียสูง และมีคาความเส่ียงสูง

กวาคาความเส่ียงเบตาสูงกวาบริษัท ผลิตไฟฟาลาว จํากัด (มหาชน) หรือ EDL-Gen เม่ือมีการ

อัตราผลตอบแทนสูงท่ีสุดและมีความเสี่ยงมากท่ีสุดเชนกัน  
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1. บทนํา 
การลงทุนในทรัพยสินทางการเงินทําไดหลายรูปแบบ ท้ังในรูปแบบการฝากเงินและ

การซ้ือหลักทรัพยประเภทตางๆ โดยท่ัวไปมีผลตอบแทนและความเส่ียงมากหรือนอยข้ึนอยูกับ

ตราสารท่ีผูลงทุนเลือกท่ีจะฝากหรือลงทุน  และทั้งผูท่ีฝากหรือผูลงทุนจะตองเผชิญในแตละ

รูปแบบการออม หรือการลงทุน ซึ่งท่ีมีความแตกตางกันดวย ตราสารประเภททุนเปนตราสารอีก

ประเภทหนึ่งท่ีผูลงทุนใหความสนใจมากในปจจุบัน ไดแกหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ โดยหุน

สามัญเปนตราสารที่แสดงความเปนเจาของกิจการ มีสิทธิในการออกเสียงและมีรายไดจากการรับ

เงินปนผล สิทธิในการจองหุนเพ่ิมทุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ์ เปนตน ตามที่บริษัทผูท่ีขายหุน

ประกาศจาย และการลงทุนในหุนสามัญเปนการลงทุนท่ีใหผลประโยชนไมสมํ่าเสมอ จํานวนไม

คงท่ี ชวงจังหวะเวลาท่ีจายผลตอบแทนไมแนนอน ผูลงทุนท่ีซื้อหุนสามัญยอมคาดหวัง

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนสามัญรูปแบบอ่ืนๆ อีกไดแก กําไรจากการขายหุน สิทธิในการซื้อ

หุนใหม และในกรณีท่ีลงทุนในบริษัทนั้นเปนสัดสวนสูง ผูลงทุนยังหวังสิทธิในการมีสวนในการ

บริหารกิจการดวย หรือมีสิทธิในการเลือกกรรมการบริหารบริษัท 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา คนควาหาขอมูลเก่ียวกับอัตราผลตอบแทน

และความเส่ียงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศลาว เพ่ือศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง อัตราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของหลักทรัพยแตละประเภท โดยผลการศึกษาในคร้ังนี้จะเปนขอมูลท่ีสําคัญใหกับนัก

ลงทุนสามารถนําไปวางแผน หรือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว 

 

2. วัตถุประสงคการศึกษา 
1. เพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศลาว 

2. เพ่ือศึกษาหาขอมูลมาใชประกอบในการตัดสินใจเลือกลงทุนระหวางหุนสามัญใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศลาว 

 

3. สมมติฐานของการศึกษา 
1. อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหุนสามัญในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศลาวมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

2. ตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหุนสามัญของแตละตัวท่ีเลือกมา

ศึกษาจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศลาว 
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4. ขอบเขตของการศึกษา  
ผูศึกษาทําการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหุน

สามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศลาว โดยรวมท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศลาว จํานวนท้ังส้ิน 

4 หลักทรัพย ดังนี้ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL   

2. บริษทั ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศลาว 

1. ธนาคารการคาตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ  BCEL   

2. บริษัท ผลิตไฟฟาลาว จํากัด (มหาชน) หรือ  EDL-Gen 

 

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.ทราบถึงความแตกตางระหวางของอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน

ในหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศลาว 

2. นักลงทุนสามารถใชเปนขอมูลเพ่ือหาประกอบการลงทุนระหวางหุนสามัญในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศลาว 

 

6. ระเบียบวิธีศึกษา 
การศึกษานี้ใชขอมูลท่ีเก่ียวกับการซ้ือขายรายวันของหุนสามัญ ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศลาว จํานวน 2 หลักทรัพยในแตละ

แหง รวมเปน 4 หลักทรัพยในชวงเวลาตั้งแตวันท่ี 13 มกราคม 2554 – 30 มิถุนายน 2557 

ดังนี้ 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL ทุนจดทะเบียน 39,983,450,000

บาท  

 2. บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH ทุนจดทะเบียน   

14,500,000,000บาท 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศลาว 
 1. ธนาคารการคาตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ BCEL ทุนจดทะเบียน 

682,888,000,000  กีบ หรือ 2,731,552,000 บาท  

 2. บริษัท ผลิตไฟฟาลาว จํากัด (มหาชน) หรือ  EDL-Gen ทุนจดทะเบียน 

2,605,792,200,00 กีบ หรือ   10,423,168,800 บาท   
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หมายเหตุ  อัตราแลกเปล่ียนอยูท่ี 250 กีบ เทากับ 1 บาท (อัตราแลกเปล่ียนจะเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา) 

 

7. ผลการศึกษา 
อัตราผลตอบแทนของธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) หรือ BBL มีอัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียเทากับ 0.000571649 คิดเปน 0.057% โดยที่ผลตอบแทนสูงท่ีสุดเทากับ 

0.00190892 คิดเปน 0.1908% และผลตอบแทนต่ําสุดเทากับ -0.00076562  คิดเปน       

-0.076% สวนอัตราผลตอบแทนของธนาคารการคาตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ 

BCEL มีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียเทากับ 0.9972 คิดเปน 99.72% โดยท่ีผลตอบแทน สงท่ีสุด

เทากับ 2.9544 คิดเปน 295.44% และผลตอบแทนต่ําสุดเทากับ -0.9601 คิดเปน -96.01% 

 อัตราผลตอบแทนบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH  

มีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียเทากับ 0.001  คิดเปน 0.1% โดยท่ีผลตอบแทนสูงท่ีสุดเทากับ 0.00 

คิดเปน 0% และผลตอบแทนต่าํสุดเทากับ 0.00 คิดเปน 0% สวนอัตราผลตอบแทนบริษัท ผลิต

ไฟฟาลาว จาํกัด (มหาชน) หรือ  EDL-Gen (มหาชน) หรือ BCEL มีอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย

เทากับ 0.0008931 คิดเปน 0.089% โดยท่ีผลตอบแทนสูงท่ีสุดเทากับ 0.002289 คดิเปน 

0.2289% และผลตอบแทนต่ําสุดเทากับ -0.0005031 คิดเปน 0.05% 

 คาความเสี่ยงเบตา (β) ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL พบวา 

ความเสี่ยงของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL มีคาเบตา เทากับ 2.26054164 ซึ่ง

มีคาสูงกวาตลาด (มีคาเทากับ 1) หมายความวา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL 

นั้นมีการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนสูงกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของ

ตลาด ซึ่งจะทําใหมีคาความเส่ียงสูงกวาตลาด  

   สวนคาเบตา (β) ของธนาคารการคาตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ BCEL 

พบวา ความเส่ียงของธนาคารการคาตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ BCEL มีคาเบตา 

เทากับ 0.05896602 ซึ่งมีคาต่าํกวาตลาด (มีคาเทากับ 1) หมายความวา ธนาคารการคา

ตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ BCEL  นัน้มีการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนต่ํากวา

การเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด ซึ่งจะทําใหมีคาความเส่ียงต่ํากวาตลาด 

 คาความเสี่ยงเบตา (β) ของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกัด (มหาชน) หรือ 

RATCH  พบวา ความเสีย่งของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH  

มีคาเบตา เทากับ 0.701802972 ซึ่งมีคาต่าํ กวาตลาด (มีคาเทากับ 1) หมายความวา บริษัท 

ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกัด (มหาชน) หรือ RATCH  นัน้มีการเปล่ียนแปลงในอัตรา

ผลตอบแทนต่าํกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด ซึ่งจะทําใหมีคาความเสี่ยง

ต่ํากวาตลาด  
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  สวนคาเบตา (β) ของบริษัท ผลิตไฟฟาลาว จาํกัด (มหาชน) หรือ  EDL-Gen  

พบวา ความเส่ียงของบริษัท ผลิตไฟฟาลาว จาํกัด (มหาชน) หรือ  EDL-Gen มีคาเบตา เทากับ 

0.006038306 ซึ่งมีคาต่ํากวาตลาด (มีคาเทากับ 1) หมายความวา บริษัท ผลิตไฟฟาลาว จํากัด 

(มหาชน) หรือ  EDL-Gen  นั้นมีการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนต่ํากวาการเปล่ียนแปลง

ของอัตราผลตอบแทนของตลาด ซึ่งจะทําใหมีคาความเสีย่งต่ํากวาตลาด 

 อัตราสวน Treynor Ratio พบวา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL  

เทากับ -0.009102691 และธนาคารการคาตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ BCEL 

เทากับ 0.00050583 แสดงวา ผลการดําเนนิงานท่ีสามารถทําผลตอบแทนสวนเพิ่มตอ 1 หนวย

ความเสี่ยงท่ีเปนระบบของ ธนาคารการคาตางประเทศลาว จาํกัด (มหาชน) หรือ BCEL สูงกวา

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL   

 อัตราสวน Treynor Ratio พบวา บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกัด (มหาชน) 

หรือ RATCH    เทากับ -0.003752911 และ เทากับ 0.000386 แสดงวา ผลการดําเนินงานท่ี

สามารถทําผลตอบแทนสวนเพ่ิมตอ 1 หนวยความเส่ียงท่ีเปนระบบของ บริษัท ผลิตไฟฟาลาว 

จํากัด (มหาชน) หรือ  EDL-Gen สูงกวาบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกัด (มหาชน) หรือ 

RATCH 

 อัตราสวน Sharpe Ratio พบวา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL  เทากับ 

-0.0001079 สวนธนาคารการคาตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ BCEL  เทากับ          

-0.00012985 แสดงวา ประสิทธิภาพผลการดาํเนินงานท่ีสามารถทําผลตอบแทนสวนเพ่ิมตอ 1 

หนวยความเส่ียงท่ีเปนรวมของ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL  ต่าํกวา ธนาคาร

การคาตางประเทศลาว จาํกัด (มหาชน) หรือ BCEL 

 อัตราสวน Sharpe Ratio พบวา บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ 

RATCH    เทากับ -0.000101769 สวนบริษัท ผลิตไฟฟาลาว จํากัด (มหาชน)  หรือ  EDL-

Gen เทากับ -0.000120 แสดงวา ประสิทธิภาพผลการดําเนินงานท่ีสามารถทําผลตอบแทนสวน

เพ่ิมตอ 1 หนวยความเส่ียงท่ีเปนรวมของ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ 

RATCH    ต่ํากวาบริษัท ผลิตไฟฟาลาว จํากัด (มหาชน) หรือ  EDL-Gen 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
จากการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ 

BBL กับ ธนาคารการคาตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ BCEL ลําดับแรกท่ีมี

ผลตอบแทนสูงสุดในชวงเวลาตั้งแตวันท่ี 13 มกราคม 2554 – 30 มิถุนายน 2557 เม่ือนํา

ผลการวิจัยและผลการทดสอบสมติฐาน มาวิเคราะหกับแนวทฤษฎี ไดดังนี้ 

 ผลจากการวิจัยพบวา เม่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL กับ ธนาคารการคาตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ 

304



 

BCEL  จากขอมูลในอดีตตั้งแตวันท่ี 13 มกราคม 2554 – 30 มิถุนายน 2557  จะเห็นไดวา 

ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด (มหาชน)  หรือ  BBL    สามารถสรางผลตอบแทนเฉล่ียสูงกวาธนาคาร

การคาตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ BCEL ประกอบกับความเสี่ยงของธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) หรือ BBL  สามารถซึ่งวัดดวยคาเบตาและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการหา

คาเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average) พบวา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL  มีคา

ความเส่ียงสูงกวาคาความเส่ียงเบตาของธนาคารการคาตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ 

BCEL แสดงวา  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL มีความเสี่ยงสูงกวา ธนาคารการคา

ตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ BCEL นอกจากนี้คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา ความ

เส่ียงรวมของธนาคารกรุงเทพ จํากัด  (มหาชน)  หรือ BBL  มีคาท่ีสูงกวา ธนาคารการคา

ตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ BCEL  ดังนั้นธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ 

BBL   จึงมีความเส่ียงรวมท้ังท่ีเปนระบบและไมเปนระบบสูงกวาธนาคารการคาตางประเทศลาว 

จํากัด (มหาชน) หรือ BCEL 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนตอความเส่ียงโดยใชวิธีมาตรวัดแบบ  

Treynor Ratio พบวา ธนาคารการคาตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ BCEL สามารถให

ผลตอบแทนตอ 1 หนวยความเส่ียงท่ีสูงกวาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL   แสดง

ถึงการดําเนินงานของธนาคารการคาตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ BCEL สามารถให

ผลตอบแทนตอความเส่ียงท่ีเทากันสูงกวาและเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนตอ

ความเส่ียงโดยใชวิธีมาตรวัดแบบ  Sharpe Ratio พบวา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ 

BBL   มีคาสูงกวา ธนาคารการคาตางประเทศลาว จํากัด (มหาชน) หรือ BCEL  แสดงวา

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL   มีประสิทธิภาพผลการดําเนินงานท่ีสูงกวา 

ดังนั้นจากการวิจัยสรุปวา อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง เม่ือพิจารณาจะเห็นวา 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL   ใหอัตราผลตอบแทนสูงท่ีสุดและมีความเส่ียงมาก

ท่ีสุดเชนกัน ดังนั้นจึงเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ การลงทุนท่ีใหผลตอบแทนสูงก็จะมีความเส่ียง

สูงเชนกัน 

ผลจากการวิจัยพบวา เม่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของบริษัท 

ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง  จํากัด  (มหาชน) หรือ RATCH  กับ บริษัท ผลิตไฟฟาลาว จํากัด 

(มหาชน) หรือ EDL-Gen จากขอมูลในอดีตตั้งแตวันท่ี 13 มกราคม 2554 – 30 มิถุนายน 

2557  จะเห็นไดวา บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง  จํากัด  (มหาชน) หรือ RATCH  สามารถ

สรางผลตอบแทนเฉล่ียสูงกวาบริษัท ผลิตไฟฟาลาว จํากัด (มหาชน) หรือ EDL-Gen ประกอบ

กับความเส่ียงของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH   สามารถซึ่งวัด

ดวยคาเบตาและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการหาคาเฉล่ียเคล่ือนท่ี  (Moving Average) 

พบวา บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH    มีคาความเสี่ยงสูงกวา

คาความเส่ียงเบตาของบริษัท ผลิตไฟฟาลาว จํากัด (มหาชน) หรือ EDL- Gen  แสดงวา บริษัท 
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ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH  มีความเส่ียงสูงกวา บริษัท ผลิตไฟฟา

ลาว จํากัด  (มหาชน) หรือ EDL- Gen  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบวา ความเส่ียงรวมของ

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH  มีคาท่ีสูงกวา บริษัท ผลิตไฟฟา

ลาว จํากัด (มหาชน) หรือ EDL- Gen ดังนั้นบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

หรือ  RATCH  มีความเส่ียงรวมท้ังท่ีเปนระบบและไมเปนระบบสูงกวาบริษัท  ผลิตไฟฟาลาว 

จํากัด (มหาชน) หรือ EDL- Gen 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนตอความเส่ียงโดยใชวิธีมาตรวัดแบบ  

Treynor Ratio พบวา บริษัท ผลิตไฟฟาลาว จํากัด (มหาชน) หรือ EDL- Gen  สามารถให

ผลตอบแทนตอ 1 หนวยความเสี่ยงท่ีสูงกวาบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

หรือ RATCH  แสดงถึงการดําเนินงานของบริษัท ผลิตไฟฟาลาว จํากัด (มหาชน) หรือ EDL- 

Gen  BCEL สามารถใหผลตอบแทนตอความเส่ียงท่ีเทากันสูงกวา และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ

อัตราผลตอบแทนตอความเส่ียงโดยใชวิธีมาตรวัดแบบ  Sharpe Ratio พบวา บริษัท ผลิตไฟฟา

ราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH มีคาสูงกวา ของบริษัท ผลิตไฟฟาลาว จํากัด 

(มหาชน)  หรือ EDL-Gen แสดงวาบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ 

RATCH    มีประสิทธิภาพผลการดําเนินงานท่ีสูงกวา 

 ดังนั้นจากการวิจัยสรุปวา อัตราผลตอบแทนและความเส่ียง เม่ือพิจารณาจะเห็นวา 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH    ใหอัตราผลตอบแทนสูงท่ีสุด

และมีความเส่ียงมากท่ีสุดเชนกัน ดังนั้นจึงเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ การลงทุนท่ีให

ผลตอบแทนสูงก็จะมีความเสี่ยงสูงเชนกัน 

 

9. ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งตอไป 

 จากการศึกษาเร่ือง อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศลาว  ลําดับแรกท่ีมีผลตอบแทนและความเสี่ยง

จะอยูในชวงตั้งแตวันท่ี 13 มกราคม 2554 – 30 เมษายน 2557 ในการศึกษาคร้ังตอไปควรนํา

ตลาดหลักทรัพยอ่ืนท่ีมาศึกษาเปรียบเทียบดวยเชน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย ท่ีอยูใน

ประเทศอาเซียน เปนตน 

 ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษายอนหลัง ตั้งแตวันท่ี 2554 - 2557 ยังมีหลักทรัพย

อ่ืน ท่ีนาสนใจในการศึกษาในตราสารทุน ตราสารหนี้ และอื่นๆ ของแตละตลาดหลักทรัพยควร

เอามาศึกษาดวย  
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