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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์หมวด

พลงังานและสาธารณูปโภค โดยใช้ตัวแบบจําลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ 

(CAPM) 

THE ANALYSIS OF RETUEN AND RISK ON THE ENERGY AND 

UTILITY SECTOR BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) 

ธีระ ลมัประเสริฐ1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2
 

--------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของหลกัทรัพยใ์นหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พื่อใชใ้นการตดัสินใจลงทุนของ

นกัลงทุน โดยใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing 

Model : CAPM) โดยใชข้อ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นหมวดพลงังานและสาธารณูป 

โภคท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลรายวนัตั้งแต่

วนัท่ี 3 มกราคม 2550 ถึง 31 มิถุนายน 2555 และหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการวิจยัจาํนวน 5  

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PTT - บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) , BANPU – บริษทั บา้นปู 

จาํกดั (มหาชน) , IRPC – บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน), ESSO - บริษทั เอสโซ่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และ TOP - บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน)  และใช้

ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 1 ปีเป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทน

หลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี อตัราผลตอบแทนเฉล่ีย

ของตลาดหลกัทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 2.558 ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

PPT เท่ากบัร้อยละ 2.215 ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์BANPU เท่ากบั 

ร้อยละ -0.556 ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์IRPC เท่ากบัร้อยละ -0.346 
___________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ESSO เท่ากบัร้อยละ 3.664 ต่อเดือน อตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ TOP เท่ากับร้อยละ 2.617 ต่อเดือน ค่าเบต้าของ

หลกัทรัพยท์ั้ง 5 มีค่ามากกวา่ 1 และเม่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตาม

แบบจาํลอง CAPM พบวา่มีหลกัทรัพยเ์พียง 1 หลกัทรัพยเ์ท่านั้นท่ีมีราคาตลาดตํ่ากวา่

ความเป็นจริง  (Undervalued) คือ ESSO ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนสามารถลงทุน

ได ้ นอกนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตลาดสูงกวา่ความเป็นจริง (Overvalued) ไดแ้ก่ 

PTT, BANPU, IRPC และTOP ซ่ึงนักลงทุนควรหลีกเล่ียงท่ีจะซ้ือหรือถือครอง

หลกัทรัพย ์

คําสําคัญ : หลกัทรัพยห์มวดพลงังานและสาธารณูปโภค อตัราผลตอบแทน ความ

เส่ียง ค่าเบตา้ แบบจาํลองการกาํหนดราคาสินทรัพย ์

ABSTRACT 

This study aims to determine the rate of returns and risks of common stocks 

in the Energy and Utility sector. By considering the relationship between the rate of 

return of the stocks and Stock Exchange of Thailand and using the Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) to estimate the expected rate of return of the stocks. They 

are estimated by the daily SET data from 3 January 2010 to 30 June 2012. The 

stocks in this study are the PTT Public Company Limited – PTT, the Banpu Public 

Company Limited – BANPU, the IRPC Public Company Limited, the ESSO 

(Thailand) Public Company Limited – ESSO and the Thai Oil Public Company 

Limited – TOP. The daily T-Bills interest rates from Bank of Thailand are 

represented as the risk-free rate of returns. The findings show the average monthly 

rate of returns on the market is 2.558%, on the PTT is 2.215%, on the BANPU is -

0.556%, on the IRPC is -0.346%, on the ESSO is 3.664%, on the TOP is 2.617%. 

The beta values of these stocks are greater than 1.0. And the expected rate of return 

of the ESSO is the undervalued stock and is the stock that investors can invest and 
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the PTT, BANPU, IROC and TOP are the overvalued stocks which investors should 

avoid to invest. 

Keyword : Stocks, Energy and Utility Sector, Rate of Return, Risk, Beta, Capital 

Asset Pricing Mode 

1.บทนํา 

ตราสารทุนท่ีนักลงทุนนิยมลงทุนกันมากชนิดหน่ึงได้แก่  หุ้นสามัญ 

(Common Stock) ซ่ึงนกัลงทุนคาดหวงัผลตอบแทนจาการลงทุนคือกาํไรจากการซ้ือ

ขาย (Capital Gain) และเงินปันผล (Dividend) โดยการซ้ือขายหุ้นสามญัเกิดข้ึนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงถือไดว้า่เป็นตลาดหลกัทรัพยท่ี์กาํลงัเติบโต แต่มี

ความผนัผวนสูง ซ่ึงทาํให้นกัลงทุนตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียงของการลงทุนในหุ้น

สามญั และจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งศึกษาขอ้มูลของบริษทัต่างๆท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาด

หลกัทรัพย ์เช่น ผลประกอบการ งบการเงิน สภาวะการเติบโตของบริษทั เพื่อเป็นการ

ลดความเส่ียงในการลงทุนของหุ้นสามญัและทาํให้ผลตอบแทนท่ีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น

การตดัสินใจลงทุนท่ีชาญฉลาดจึงจาํเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีช่วยวิเคราะห์ ประเมิน และ

จดัการความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1) เพื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนใน

หลกัทรัพยห์มวดพลงังานและสาธารณูปโภค 

2) เพื่อวเิคราะห์และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงเพื่อการ

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดพลงังานและสาธารณูปโภค 

ขอบเขตของการวจัิย 

การวจิยัใชข้อ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคท่ี

จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 3 

มกราคม 2550 ถึง 31 มิถุนายน 2555 และหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการวจิยัจาํนวน 5  

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PTT , BANPU , IRPC , ESSO , TOP 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) นกัลงทุนสามารถเขา้ใจถึงวธีิการหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2) ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน

การตดัสินใจในการลงทุนหลกัทรัพยห์มวดอ่ืนๆได ้

2.แนวคิด 

แนวคิดและและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

Markowitz Portfolio theory (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2543) 

Harry Markowitz เสนอความคิดเห็นในการลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพยอ์ยา่งมี

หลกัเกณฑจ์ะช่วยให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสมมติฐานให้นกัลงทุน

ทุกคนเป็นประเภทหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk-Averse) จึงพยายามกระจายความเส่ียง 

โดยทาํการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีแตกต่างกันไป เน่ืองจากการลงทุนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกันย่อมถูกกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในระยะเวลาเดียวกัน

เหมือนๆกนั และกลุ่มหลกัทรัพยน์ั้นจะเป็นกลุ่มหลกัทรัพยป์ระสิทธิภาพได้ตอ้งมี

ผลตอบแทนสูงกวา่กลุ่มหลกัทรัพยอ่ื์น ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั หรือมีระดบัความ

เส่ียงตํ่ากวา่ ณ ระดบัผลตอบแทนท่ีเท่ากนั 

ความเส่ียงในการลงทุน (Investment Risk) ตามทฤษฎีของการลงทุนความ

เส่ียงในการลงทุน คือ อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนนั้นไดรั้บจริง (Actual Return) คาด

เคล่ือน หรือ เบ่ียงเบน หรือ แตกต่าง ไปจากอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนนั้นคาดหวงั

ไวว้า่จะไดรั้บ (Expected Return) 

ความสัมพันธ์ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุน ระดับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใด ๆ มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัระดบัความเส่ียง กล่าวคือ หากระดบัอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนสูงข้ึนระดบัความเส่ียงท่ีผูล้งทุนตอ้งแบกรับจากการลงทุนนั้นก็จะสูงข้ึนดว้ย

เสมอ 
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ความเส่ียงในการลงทุน มาจากปัจจยัสาํคญั 2 ประเภทดว้ยกนั คือ 

1. ความเส่ียงท่ีเกิดจาก ปัจจยัมหภาค (Macro Factors) ไดแ้ก่ Pervasive Risk

และ Systematic Risk เป็น ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ มีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยใ์นตลาดทุนโดยรวม จึงเป็นความเส่ียงท่ีผูล้งทุนไม่อาจขจดัให้หมดไปจาก

การลงทุนนั้นได ้

2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัจุลภาค (Micro Factors) ไดแ้ก่ Unsystematic 

Risk หรือ ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ หรือ ความเส่ียงเฉพาะตวั ท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะ

กระทบหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงโดยเฉพาะผูล้งทุนสามารถขจดัหรือลดความ

เส่ียงประเภทน้ีได้ โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายตัวท่ีพิจารณา

คดัเลือกอยา่งถ่ีถว้นแลว้ 

แบบจาํลองการต้ังราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) 

เป็นตวัแบบท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อประเมินผลตอบแทนท่ีบ่งช้ี

ถึงผลการดาํเนินงานของหน่วยลงทุน 

ทฤษฎีดงักล่าวพฒันาโดย Markowitz  คน้พบทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยส์มยัใหม่ 

ใน ค.ศ.1952  ต่อมา William F.Sharpe John Lintner และ Jan Mossin ไดน้าํทฤษฎี

ดงักล่าวมาประยุกต์เป็นทฤษฎีการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์หรือเป็นท่ีรู้จกักนัอย่าง

กวางขวางว่าแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์จะแสดงเป็นตวัแบบดุลยภาพของ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัความเส่ียง  

ความเส่ียงในท่ีน้ีหมายถึง ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) หรือ

ความเส่ียงท่ีไม่สามารถกาํจดัออกไปได ้โดยการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพย์

ต่างๆ เพื่อลดความเส่ียง 

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยั

ภายนอกบริษทัอนัส่งผลกระทบต่อทุก ๆ หุน้ของบริษทั อยา่งไรก็ตามหุ้นแต่ละบริษทั

ยอ่มจะไดรั้บผลกระทบเหล่าน้ีมากนอ้ยต่างกนั หุ้นของบริษทัท่ีไดรั้บผลกระทบมาก

โดยเปรียบเทียบกับหุ้นอ่ืนๆโดยส่วนรวม กล่าวได้ว่าเป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบสูง หุน้ท่ีไดรั้บผลกระทบนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัหุ้นอ่ืนเป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงท่ี

เป็นระบบตํ่ า ซ่ึงสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงของอัตรา
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ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์กบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดได ้

ก็สามารถทราบดัชนีหรือระดับโดยเปรียบเทียบของความเส่ียงท่ีเป็นระบบของ

หลักทรัพย์ได้ ซ่ึงจะเรียกดัชนีช้ีระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาดว่า ค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta coefficient) เรียกสั้น ๆ วา่ ค่าเบตา้ (β) 

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta coefficient: β) หมายถึง ตวัวดัความเส่ียง ซ่ึงจะ

เป็นตวับอกความสัมพนัธ์ ระหว่างผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์กบัผลตอบแทนของ

ตลาดค่าเบตา้ (β) แบ่งออกไดด้งัน้ี 

1) ถ้าหลักทรัพยมี์ค่าเบตา้ (β) เท่ากบั 1.0 แสดงว่าความแปรปรวนใน

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์ความผนัแปรเท่ากบัความแปรปรวนในผลตอบแทน

ของตลาดโดยรวม อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากหลกัทรัพยจ์ะอยู่ในเกณฑ์ หรือ

จํานวนเท่ากับอัตราผลตอบแทนในเงินลงทุนของตลาดโดยรวม กล่าวได้ว่า 

หลกัทรัพยน์ั้นเป็นหลกัทรัพยข์องตลาด (Market stock) หรือค่าเบตา้ของตลาดจะมีค่า

เท่ากบั 1.0 นัน่เอง 

2) ถา้หลกัทรัพยมี์ค่าเบตา้ (β) มากกว่า 1.0 แสดงว่าความแปรปรวนใน

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์ความผนัแปรมากกวา่ความแปรปรวนในผลตอบแทน

ของตลาดโดยรวม อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากหลักทรัพย์จะมากกว่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีพึงได้จากหลกัทรัพยข์องตลาดโดยรวมเน่ืองจากความเส่ียงของการ

ลงทุนในหลักทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงกว่าระดับความเส่ียงของตลาดโดยรวม 

หลักทรัพย์ประเภทน้ีจัดได้ว่าเป็นหลักทรัพย์ประเภทความเส่ียงสูง (Aggressive 

stock) 

3) ถา้หลกัทรัพยมี์ค่าเบตา้ (β) น้อยกว่า 1.0 แสดงว่าความแปรปรวนใน

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์ความผนัแปรตํ่ากวา่ความแปรปรวนในผลตอบแทนของ

ตลาดโดยรวม อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากหลักทรัพย์จะน้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีพึงได้จากหลกัทรัพยข์องตลาดโดยรวมเน่ืองจากความเส่ียงของการ

ลงทุนในหลักทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่ ากว่าระดับความเส่ียงของตลาดโดยรวม 
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หลกัทรัพยป์ระเภทน้ีจดัไดว้า่เป็นหลกัทรัพยป์ระเภทความเส่ียงตํ่า (Defensive stock) 

(วรรณี ชลนภาสถิตย ์และคณะ, 2537:85) 

ดงันั้น ตามตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์CAPM แสดงให้เห็นวา่อตัรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการจากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึง เท่ากบั

อตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงบวกส่วนชดเชยความเส่ียงของ

ตลาดคูณดว้ยค่าเบตา้ของหลกัทรัพยน์ั้น หรือเท่ากบั Rf + [E(Rm) - Rf] βi  

และเม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการตามระดบัค่าเบตา้ท่ี

คาํนวณได้โดยใช้ CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ซ่ึงประกอบด้วยอตัรา

ผลตอบแทนจากเงินปันผลและอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาท่ีคาดไว ้สามารถ

ประเมินไดว้า่หลกัทรัพยใ์ดราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หลกัทรัพยใ์ดราคา

ตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Underpriced) และหลกัทรัพยใ์ดมีราคาท่ีเหมาะสมแลว้ (Fair 

Priced) 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

จิตราพรรณ ใจตุย้ (2546) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์ความเส่ียงของ

หลกัทรัพยบ์างหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”  ได้

ทาํการศึกษาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ บริษทับา้นปู จาํกดั 

มหาชน (BANPU) บริษทัลานนาลิกไนต์ จาํกดั มหาชน (LANNA) บริษทัปตท.

สํารวจและผลิต ปิโตรเลียม จาํกดั มหาชน (PTTEP) และบริษทัปตท. จาํกดั มหาชน 

(PTT)  ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัเส้นตลาดหลกัทรัพยพ์บวา่ BANPU, 

LANNA และ PTT จะอยูเ่หนือเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงแสดงว่าหลกัทรัพยมี์ราคาตํ่า

กว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalue) ในอนาคตราคาจะปรับตวัข้ึนได้อีก นักลงทุนควร

ลงทุนในหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีก่อนท่ีราคาจะมีการปรับตวัข้ึน ส่วนหลกัทรัพย ์PTTEP อยู่

ใตเ้ส้นตลาดหลกัทรัพย ์แสดงว่าหลกัทรัพยมี์ราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalue) 

ในอนาคตราคาหลกัทรัพยจ์ะปรับตวัลดลง นกัลงทุนควรขายหลกัทรัพยน้ี์ 

ชิษณุชา จารุรัตนสาคร (2546) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์กรณีศึกษา: หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน” โดย

ศึกษาการวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบ
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กบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังาน ไดผ้ลการศึกษา

ดงัน้ี ปี 2544 ผูล้งทุนจะตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์BANPU, BCP, EGCOMP, 

LANNA และ SUSCO ปี 2545 ผูล้งทุนจะตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์BANPU, 

PTT, PTTEP, RATCH และ SUSCO ปี 2546 ผูล้งทุนจะตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์

BAFS, BCP, BANPU, EGCOMP,LANNA, RATCH และ SUSCO 

กฤติยา นวรัตน์ (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเงินทุนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย” การศึกษาไดว้ิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เงินทุนหลกัทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบว่ามี

หลกัทรัพยจ์าํนวน 6 หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดวา่จะไดรั้บหรืออยูเ่หนือเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AITCO, ASL, GBX, GL, 

MFC และTHANI แสดงวา่หลกัทรัพยมี์ราคาซ้ือขายในตลาดตํ่ากวา่ราคาท่ีควรจะเป็น 

ส่วนการวิเคราะห์เพื่อการตดัสินใจ พบว่า มีหลกัทรัพยจ์าํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

ASL, GBX, GL, MFC และTHANI เป็นหลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุน 
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กรอบแนวคิด 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีคือ หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นหมวดพลงังานและ

สาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูล

รายวนัตั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2553 ถึง 31 มิถุนายน 2555 และหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการ

วจิยัจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

1) PTT - บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  

2) BANPU – บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 

3) IRPC – บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

4) ESSO - บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

5) TOP - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

โดยท่ีอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยค์าํนวณจากขอ้มูลราคาปิดรายวนัของ

หลกัทรัพยท์ั้ง 5 หลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง

ราคาปิดของ 5 หลกัทรัพย์ในหมวดพลงังาน

และสาธารณูปโภค ได้แก่

PTT , BANPU , IRPC , ESSO , TOP

ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

อตัราผลตอบแทนที่ เกิดขึ้นจริง (Ri) 

ของ 5 หลกัทรัพย์ในหมวดพลงังาน

และสาธารณูปโภค ได้แก่

PTT , BANPU , IRPC , ESSO , TOP

อตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm)

อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอายุ 1 ปี

(อตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง Rf)

ค่าสัมประสิทธิ์ เบตา้ (β) 

ของ 5 หลกัทรัพย์ในหมวดพลงังาน

และสาธารณูปโภค ได้แก่

PTT , BANPU , IRPC , ESSO , TOP

อตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั (E(Ri))

ของ 5 หลกัทรัพย์ในหมวดพลงังาน

และสาธารณูปโภค ได้แก่

PTT , BANPU , IRPC , ESSO , TOP

การเลือกลงทุนในหลักทรัพยห์มวดพลงังาน

และสาธารณูปโภค
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ไดจ้ากอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลท่ีมีอายุ 1 ปี และอตัราผลตอบแทนของ

ตลาดคิดจากดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใชรู้ปแบบการกาํหนดราคา

สินทรัพยทุ์น หรือ CAPM เป็นเคร่ืองมือในการหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัซ่ึงเกิด

จากการวิเคราะห์ความเส่ียงหรือค่าเบต้า ท่ี เกิดข้ึนจากอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนของตลาด 

การรวบรวมข้อมูล    

ขอ้มูลสาํหรับการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series 

Data) จดัเก็บขอ้มูลเป็นรายเดือนระหวา่งเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 

รวบรวมจากรายงานตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.setsmart.com) และ

รายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีรวบรวมมีดงัน้ี  

1. รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยห์มวดพลงังานและสาธารณูปโภค (ราคาปิด

รายวนั) เพื่อนาํมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(Ri) 

2. ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) รายวนั เพื่อนาํมา

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm) 

3. รายงานอตัราดอกเบ้ียรายวนัของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอาย ุ1 ปี เพื่อใชเ้ป็น

ตวัแทนของอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Rf) 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i 

    𝑅𝑖 =  
𝑃𝑡 −  𝑃𝑡−1
𝑃𝑡−1

∗ 100 

โดยท่ี  𝑃𝑡  หมายถึงราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ณ วนัทาํการ t 

 𝑃𝑡−1 หมายถึงราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ณ วนัทาํการก่อนหนา้ t 

2. คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

    𝑅𝑚 =  
𝑆𝐸𝑇 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡 −  𝑆𝐸𝑇 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−1

𝑆𝐸𝑇 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−1
∗ 100 

โดยท่ี  𝑆𝐸𝑇 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡 หมายถึงดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัทาํการ t 

 𝑆𝐸𝑇 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−1 หมายถึงดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัทาํการก่อน

หนา้ t  
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3. คาํนวณหาความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์โดยใชค้่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : σ) 

    𝜎𝑖 =  �
∑ (𝑅𝑖 −  𝑅𝚤� )2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

โดยท่ี  𝑅𝑖 หมายถึงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i 

 𝑅𝚤�  หมายถึงอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของหลกัทรัพย ์i 

 𝑛 หมายถึงจาํนวนวนัทาํการ 

4. คาํนวณหาความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของตลาด โดยใชค้่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation : σ)  

    𝜎𝑚 =  �
∑ (𝑅𝑚 −  𝑅�𝑚)2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

โดยท่ี  𝑅𝑚 หมายถึงอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

 𝑅�𝑚 หมายถึงอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพย ์

 𝑛 หมายถึงจาํนวนวนัทาํการ 

5. คาํนวณหาค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance : COV)  

    𝐶𝑂𝑉𝑖,𝑚 =  �
∑ (𝑅𝑚 −  𝑅�𝑚) ∗ (𝑅𝑖 −  𝑅�𝑖)𝑛
𝑖=1

𝑛
 

6. คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนเดือนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

(Risk Free Rate : Rf)  

7. คาํนวณหาค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์

β𝑖 =  
𝐶𝑂𝑉𝑖,𝑚
𝜎𝑚2

 

 โดยท่ี 𝐶𝑂𝑉𝑖,𝑚 หมายถึงค่าความแปรปรวนร่วมระหวา่งอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i และอตัราผลตอบแทนของตลาด 

  𝜎𝑚2  หมายถึงค่าความแปรปรวนของตลาดหลกัทรัพย ์

8. คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์i : E(Ri) โดยใช้

แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) 

𝐸(𝑅𝑖) =  𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 −  𝑅𝑓)𝛽𝑖 
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4. สรุปผลการวจัิย 

หลกัทรัพย์ PTT 

หลกัทรัพย ์ PTT มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 1.2895  ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและ

มากกว่า 1  แสดงว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวน้ีมีความเส่ียงมากกว่าตลาด โดยมีอตัรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีมากกว่า ทั้งน้ี หลกัทรัพย ์PPT มีอตัราผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ไว ้(2.2154)  

นอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (3.2353) แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมี

ค่า overvalued หรือราคาหลักทรัพย์ในตลาดมีราคาสูงเกินความเป็นจริง จึงควร

ตดัสินใจเลือกไม่เลือกลงทุนหรือถา้ถือหลกัทรัพยน้ี์อยูใ่หข้ายออกไป 

หลกัทรัพย์ BANPU 

หลกัทรัพย ์ BANPU มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 1.1301  ซ่ึงมีค่าเป็นบวก

และมากกว่า 1  แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีความเส่ียงมากกว่าตลาด โดยมีอตัรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีมากกวา่ ทั้งน้ี หลกัทรัพย ์BANPU มีอตัราผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ไว ้

 (-0.556)  นอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (2.862) แสดงวา่หลกัทรัพย์

ดงักล่าวน้ีมีค่า overvalued หรือราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดมีราคาสูงเกินความเป็นจริง 

จึงควรตดัสินใจเลือกไม่เลือกลงทุนหรือถา้ถือหลกัทรัพยน้ี์อยูใ่หข้ายออกไป 

หลกัทรัพย์ IRPC 

หลกัทรัพย ์IRPC มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 1.4066  ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและ

มากกว่า 1  แสดงว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวน้ีมีความเส่ียงมากกว่าตลาด โดยมีอตัรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีมากกวา่ ทั้งน้ี หลกัทรัพย ์IRPC มีอตัราผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ไว ้(-0.346)  

นอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (3.509) แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมี

ค่า overvalued หรือราคาหลักทรัพย์ในตลาดมีราคาสูงเกินความเป็นจริง จึงควร

ตดัสินใจเลือกไม่เลือกลงทุนหรือถา้ถือหลกัทรัพยน้ี์อยูใ่หข้ายออกไป 
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หลกัทรัพย์ ESSO 

หลกัทรัพย ์ESSO มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 1.2351  ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและ

มากกว่า 1  แสดงว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวน้ีมีความเส่ียงมากกว่าตลาด โดยมีอตัรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีมากกว่า ทั้งน้ี หลกัทรัพย ์ESSO มีอตัราผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ไว ้(3.664)  

มากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (3.108) แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า 

undervalued หรือราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดมีราคาตํ่ากวา่ความเป็นจริง จึงควรตดัสินใจ

เลือกลงทุนหลกัทรัพยน้ี์ 

หลกัทรัพย์ TOP 

หลกัทรัพย ์ TOP มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 1.5151  ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและ

มากกว่า 1  แสดงว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวน้ีมีความเส่ียงมากกว่าตลาด โดยมีอตัรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีมากกว่า ทั้งน้ี หลกัทรัพย ์TOP มีอตัราผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ไว ้(2.617)  

นอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (3.763) แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมี

ค่า overvalued หรือราคาหลักทรัพย์ในตลาดมีราคาสูงเกินความเป็นจริง จึงควร

ตดัสินใจเลือกไม่เลือกลงทุนหรือถา้ถือหลกัทรัพยน้ี์อยูใ่หข้ายออกไป 

 

สรุปการวเิคราะห์ 

Security Total Risk 

Systematic 

Risk % 

Unsystematic 

Risk % 

PTT 3.329 1.345 40.41% 1.984 59.59% 

BANPU 3.580 1.033 28.85% 2.547 71.15% 

IRPC 5.648 1.600 28.33% 4.048 71.67% 

ESSO 6.801 1.234 18.14% 5.567 81.86% 

TOP 5.802 1.857 32.00% 3.945 68.00% 

ตารางที่ 1 สรุปความเส่ียงของหลกัทรัพย์ 
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แผนภาพที ่1 แสดงอตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จริง(ทีพ่ยากรณ์ไว้)ของหลกัทรัพย์ 

 

 
 
 

แผนภาพที ่2 แสดงค่าเบต้าของหลกัทรัพย์ 
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แผนภาพที ่3 แสดงอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัของหลกัทรัพย์ 
 
 
 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทนที่

เกดิขึน้จริง 

อตัราผลตอบแทนที่

คาดหวงั  
การตัดสินใจ 

PTT 2.215 3.235 ไม่ลงทุน 

BANPU -0.556 2.862 ไม่ลงทุน 

IRPC -0.346 3.509 ไม่ลงทุน 

ESSO 3.664 3.108 ลงทุน 

TOP 2.617 3.763 ไม่ลงทุน 

 
ตารางที่ 2 สรุปการเลอืกลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 

3.24 
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แผนภาพที ่4 แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของเส้น SML 

5.อภิปรายผล 

จากผลการวเิคราะห์ตามตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพยน์ั้น มีหลกัทรัพย์

ท่ีนกัลงทุนควรลงทุนเพียง 1 หลกัทรัพย ์คือ ESSO และมีถึง 4 หลกัทรัพยท่ี์ไม่ควร

ลงทุนไดแ้ก่ PTT  BANPU IRPC และ TOP ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการวิจยัของจิตราพรรณ 

ใจตุย้ (2546) ท่ีให้เลือกลงทุนกบัหลกัทรัพย ์PTT และ BANPU และขดัแยง้กบั

ผลการวิจยัของชิษณุชา จารุรัตนสาคร (2546) ท่ีให้เลือกลงทุนกบัหลกัทรัพย ์PTT 

และ BANPU การท่ีผลการวิจัยขดัแยง้กับการวิจัยท่ีผ่านมาอาจเป็นเพราะสภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2546 และ 2555 นั้นมีความแตกต่างกนัจึงทาํให้ดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละราคาหลกัทรัพยเ์กิดความผนัผวนท่ีแตกต่างกนั 

ถา้พิจารณาจากตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ท่ีจะนาํความ

เส่ียงในส่วนท่ีความเส่ียงท่ีเป็นระบบเท่านั้นมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์แต่ทั้ง 5 หลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบคิดเป็นประมาณ 30% ของ

ความเส่ียงทั้งหมด ส่วน 70% ท่ีเหลือเป็นความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ เช่น หลกัทรัพย ์

BANPU มีอตัราผลตอบแทนและราคาหลกัทรัพยท่ี์ตกตํ่าเน่ืองมาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน

PTT, 2.22 
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ภายในบริษทัเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการฟ้องร้องในคดีท่ีถูกเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์และมีผลต่อการตดัสินใจของนกัลงทุนดว้ย 

ข้อเสนอแนะ 

การประเมินราคาหลกัทรัพยโ์ดยใช้ตวัแบบ CAPM เพียงอย่างเดียวยงัไม่

เพียงพอสําหรับการตดัสินใจในการลงทุนในหลกัทรัพย ์และยงัมีอีกหลายวิธีในการ

วิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ราคาหลกัทรัพยแ์บบ Arbitrage Pricing Theory ซ่ึงเช่ือวา่

ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้น มิไดมี้เฉพาะความเส่ียงของตลาด

เท่านั้น แต่มีปัจจยัหลายประการท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทน หรือ 

การใช้วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เป็นการวิเคราะห์

ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลกระทบต่อหลกัทรัพยม์าเป็นตวักาํหนดราคาสินทรัพย ์หรือ ใช้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการ

เคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย์ในอดีต และนํามาคาดการณ์ราคาหลักทรัพยท่ี์จะ

เกิดข้ึนในอนาคต 
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