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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน ของหลกัทรัพย์กลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้แบบจําลอง CAPM 

(The Comparisons of Risk and Rates of Return of Securities in the Information and 

Communication Technology Sector by Capital Asset Pricing Model (CAPM)) 

ศศิธร กาญจนาประเสริฐ1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

----------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1.)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2.)เพื่อศึกษาเปรียบอตัราผล

ตอบท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงมีหลักทรัพย์ในการศึกษา คือ หลักทรัพย์กลุ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือก

หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) สูงสุดมา 10 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 

ADVANC, INTUCH, DTAC, TRUE, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL 

และ JMART ทาํการศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 

ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 รวมเป็นระยะเวลา 400 วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศึกษา ไดแ้ก่ การวเิคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model)  

ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผู ้

ลงทุนควรจะลงทุนซ้ือมี 9 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, INTUCH, DTAC, JAS, 

THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่า 

กวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ส่ือสารท่ีผูล้งทุนไม่ควรลงทุนซ้ือมี 1 หลกัทรัพย ์คือ TRUE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมี 

มูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued)  

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  

Abstract 

 The purpose of this study is 1.) To comparative study of risk and rates of 

return on securities in the information and communication technology sector and 

market rates of return. 2.) To comparison of the required rate of return and expected 

rates of return for securities in the information and communication technology 

sector. The securities in the study are in the information and communication 

technology sector on the stock exchange of Thailand. By selecting stocks with 

market capitalization up to 10 securities. Include ADVANC, INTUCH, DTAC, 

TRUE, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL and JMART. The research was 

collected the secondary data from May 13, 2010 till December 30, 2011 and the 

total period of 400 official working days based on Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). 

The result founded that, securities in the information and communication 

technology sector it has 9 securities investors should be invested in. Include 

ADVANC, INTUCH, DTAC, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL and 

JMART. That mean these stocks are undervalued stocks. While, securities in the 

information and communication technology sector it has 1 security investors should 

not invest is TRUE. This mean these securities are overvalue securities. 

KEYWORDS : STOCK EXCHANGE OF THAILAND, THE INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECTOR 
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1.บทนํา 

ผูมี้เงินออมท่ีกาํลงัแสวงหาช่องทางการบริหารเงินให้เกิดประโยชน์ หรือ

ไดรั้บผลตอบแทนสูงสุดนั้น นอกจากฝากเงินไวก้บัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน เพื่อ

รับผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียแลว้ ยงัมีทางเลือกอ่ืนในการบริหารเงินออมและการ

ลงทุนท่ีน่าสนใจไดอี้กหลายวธีิเพื่อเพิ่มพนูผลตอบแทนจากเงินออมของตนการลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นบัเป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีน่าสนใจ 

ซ่ึงผูมี้เงินออมมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราท่ีสูงกว่าและ

หลากหลายรูปแบบกว่า ทั้งประเภทของสินคา้และผลตอบแทน เพราะมีสินคา้หรือ

ตราสารเพื่อการลงทุนหลายประเภท ซ่ึงออกโดยบริษทัจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจ

ในหลายประเภทอุตสาหกรรม ใหเ้ลือกลงทุนไดต้ามความตอ้งการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีบทบาทสําคญัด้านการเป็นศูนยก์ลางท่ี

รวบรวมเงินทุนจากผูมี้เงินออมมาจดัสรรใหก้บัธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุนเพื่อนาํไปใชใ้น

การขยายกิจการ โดยการออกหลักทรัพยจ์าํหน่ายให้กบัผูมี้เงินออมหรือนักลงทุน

เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการถือหลักทรัพย์และรับผลตอบแทนทางการเงินใน

หลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนถือหุ้นอยู่ เช่น เงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุ้นออกใหม่ 

ใบสําคญัแสดงสิทธ์ิ เป็นตน้ ส่วนธุรกิจท่ีไดเ้งินทุนมาก็จะนาํเงินท่ีไดม้าไปใชใ้นการ

ประกอบธุรกิจและขยายกิจการ ส่งผลต่อการพฒันาและขยายตวัทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากราคาของหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ดังนั้ นการลงทุนในหลักทรัพย์นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงต้อง

วิเคราะห์แต่ละหลักทรัพยถึ์งอตัราผลตอบแทนและระดบัราคาท่ีซ้ือขายตามภาวะ

ตลาดและพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งสอดคล้องกับ

แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ในอนาคต การพิจารณาการลงทุนเพื่อหาอัตรา

ผลตอบแทนตามสภาพการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ 

เช่น ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และอตัรา

เงินเฟ้อ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดความเส่ียงท่ีเรียกวา่ ความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบ ดังนั้ นการท่ีจะควบคุมความเส่ียงหรือลดความเส่ียงจากการลงทุนใน
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หลกัทรัพยจึ์งตอ้งมีการวิเคราะห์ความเส่ียง เพื่อให้นกัลงทุนสามารถท่ีจะกาํหนดกล

ยุทธ์การลงทุนได ้ตามระดบัความตอ้งการหรือระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องนกั

ลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์จึงควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งค่าความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนในการลงทุนก่อนการลงทุน เพื่อประเมิน

ค่าก่อนการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้นําหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารมาเป็นกรณีศึกษาโดยทาํการศึกษาเก่ียวกบัค่าความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน

จากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ว่าผลตอบแทนควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อเป็นการชดเชย

ความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของกิจการ โดยใชแ้นวคิดเร่ืองทฤษฎีการ

ตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model - CAPM) เป็นแนวคิดในการ

พิจารณา 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

กรอบแนวความคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรอิสระ 

ราคาปิดแต่ละวนั                                    

ทาํการของหลกัทรัพย ์                              

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ                         

และการส่ือสาร 

ดชันี SET100 

อตัราผลตอบแทนของ                 

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร                  

และอตัราผลตอบแทน                            

ของตลาด 

อตัราผลตอบแทนของ                         

ตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 

อตัราผลตอบแทน                       

ท่ีไม่มีความเส่ียง 

ตวัแปรตาม 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าเบตา้ 

1. ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

2. ค่าเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

3. อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบั

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

 

การเปรียบเทียบ 
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ขอบเขตของการวจัิย  

 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากรายงานการซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งดชันี SET100 ราคาปิดของ

หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยโดยเลือกหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) สูงสุดมา 10 

หลกัทรัพย ์จากทั้งหมด 27 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

 1. ADVANC: บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน)    

 2. INTUCH: บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 3. DTAC: บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 4. TRUE: บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 5. JAS: บริษทัจสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 6. THCOM: บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

 7. SAMART: บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 8. SIM: บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 

 9. SAMTEL: บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 

 10. JMART: บริษทั เจ มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ช่วงเวลาท่ี

ทาํการศึกษาคือ ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 โดยเร่ิมตน้

นับตั้ งแต่วนัทําการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 

ยอ้นกลบัไป 400 วนัทาํการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เขา้ใจถึงวิธีการวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนอยา่งมีเหตุผล 

 2. ใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทางใน

การลงทุนสาํหรับผูล้งทุนวา่จะซ้ือหลกัทรัพย ์ขายหลกัทรัพย ์หรือถือครองหลกัทรัพย์

นั้นต่อไป จากการท่ีนาํมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบกบัราคาตลาด 
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 3. ทาํใหน้กัลงทุนมีการตดัสินใจในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ดีข้ึน 

2.แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน ของหลกัทรัพย์

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้แบบจาํลอง CAPM ผูว้ิจ ัยจะ

นาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 1. แนวความคิดในการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

 เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มการลงทุน นั้นคือวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละการเมือง วิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม และวิเคราะห์บริษทั แลว้

จึงตดัสินใจลงทุน การวเิคราะห์หลกัทรัพยต์ามแนวคิดน้ีพยายามหามูลค่าหลกัทรัพยท่ี์

เหมาะสมท่ีผูล้งทุนควรจ่ายเงินลงทุน หรือท่ีเรียกวา่ “มูลค่าท่ีแทจ้ริง” (intrinsic value) 

หรือ “มูลค่าตามทฤษฎี” (theoretical value) เพื่อนาํไปเปรียบเทียบกบัราคาหลกัทรัพย์

ท่ีซ้ือขายในตลาด หรือ “ราคาตลาด” (market price) เพื่อหาหลกัทรัพยท่ี์มีราคาท่ีไม่

เหมาะสม (mispriced) ถา้ราคาตลาดตํ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริง (underpriced) ผูล้งทุนจะ

ตดัสินใจซ้ือ ถา้ราคาตลาดสูงกวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริง (overpriced) ผูล้งทุนจะตดัสินใจไม่

ซ้ือหรือตดัสินใจขาย (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547, หนา้ 400) 

 2. แนวความคิดเก่ียวกบัการลงทุน 

 การลงทุน หมายถึงกระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใชจ้่ายในวนัน้ี

เพื่อสร้างความมัน่คัง่ให้เพิ่มสูงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือหลกัทรัพยห์รือตรา

การเงินประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงั

เพื่อใหไ้ดรั้บกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้นๆ และมุ่งหวงัใหห้ลกัทรัพย ์หรือตราสาร

การเงินท่ีไดล้งทุนไป มีมูลค่าสูงข้ึน ทั้งน้ี เพื่อให้คุม้กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส และเพื่อ

ชดเชยอาํนาจซ้ือท่ีสูญเสียไป อนัเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารการเงิน ตลอดช่วงระยะเวลา

ลงทุน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 

2552, หนา้ 2)  
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3. แนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียง 

 ความเส่ียงจากการลงทุนเป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึงในการพิจารณา

ลงทุน ความหมายของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หมายถึงโอกาสท่ีจะ

สูญเสียเงินลงทุนคือขาดทุน และโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการลงทุน

แตกต่างหรือเบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้ความเบ่ียงเบนของรายไดย้ิ่ง

สูงก็แสดงว่าโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บแตกต่างไปจากท่ีคาดการณ์ไวสู้งความ

เส่ียงสูง ถา้โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บแตกต่างจากท่ีคาดการณ์ไวน้อ้ยความเส่ียงตํ่า 

ถา้ผลตอบแทนท่ีไดรั้บไม่แตกต่างจากท่ีคาดหวงัไวก้็ถือว่าไม่มีความเส่ียง (risk-free) 

(สิริวรรณ โฉมจาํรูญ, 2548, หนา้ 8-15) 

 4. ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ 

 แนวคิดการวิเคราะห์การลงทุนน้ีเป็นการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวข้องหลกัทรัพย ์กบัสัมประสิทธ์ิ

ช้ีวดัความเส่ียงตวัหน่ึงท่ีเรียกว่า เบตา้ (beta) ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้และค่าเบตา้ไดแ้สดงในทฤษฎีหรือตวัแบบ (model) ท่ีเรียก

กนัวา่ ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(capital asset pricing model) หรือท่ีเรียก

กนัโดยยอ่วา่ CAPM ซ่ึงเป็นตวัแบบการกาํหนดราคาของหลกัทรัพย ์โดยการวิเคราะห์

ผา่นอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเส่ียงหรือค่าเบตา้ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นท่ี

ยอมรับในการวเิคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547, หนา้ 244) จากตวั

แบบ CAPM ผูล้งทุนสามารถกาํหนดไดว้า่ หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้นมีราคาตลาดสูง

กวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคาตลาดตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Underpriced) (สุ

พจน์ สกุลแกว้, 2553, หนา้ 168) 

 5. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 กฤตวร ตงัประเสริฐผล (2553) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทน ความเส่ียง และการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1.)เพื่อหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

หลักทรัพย  ์ (Intrinsic Value) เปรียบเทียบกับราคาตลาด 2.)เพื่อศึกษาอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์3.)เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
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ตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยมีผลการวจิยัสรุป ดงัน้ี พบวา่หลกัทรัพย ์TVO, 

SSC, GFPT เม่ือนาํราคาหุ้นท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพย์

แลว้ ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Undervalue คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดตํ่าเกินกว่า

มูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณได ้นกัลงทุนจึงควรซ้ือหุ้นของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะ

ปรับตวัสูงข้ึน ส่วนหลกัทรัพย ์CPF, TUF, STA, MINT, KSL, OISHI, TF เม่ือนาํ

ราคาหุน้ท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพย์

เกิด Overvalue คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดสูงเกินกว่ามูลค่าท่ีแท้จริงท่ี

คาํนวณได ้นกัลงทุนจึงควรขายหุน้ของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวัตํ่าลงมา 

 วิไลพรรณ ตาริชกุล (2551) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง รูปแบบจาํลอง CAPM 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 

โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1.)ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน

ท่ีไดรั้บของตลาด 2.)เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 3.)ศึกษาแนวทางการตดัสินใจลงทุนโดยใชรู้ป

แบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี 

หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารท่ีควรตัดสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 7 หลักทรัพย์เรียง

ตามลาํดบัเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued แสดงว่าราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์น

ปัจจุบนัสูงกว่าราคาท่ีควรจะเป็น คือ BT, TMB, SCIB, KTB, ACL, KK, BBL 

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 5 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบั

เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่า

กวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ TBANK, BAY, SCB, KBANK, TISCO 

ปนิฏฐา ชีสังวรณ์ (2550) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์อัตรา

ผลตอบแทนความเส่ียงและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 

1.)เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์

หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัของตลาดหลกัทรัพย ์2.)เพื่อเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงเฉล่ียกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยห์มวด
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ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์3.)เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ

ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี มี

หลกัทรัพยเ์พียง 5 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ LPN, MBK, SF, SPALI, TICON ท่ีให้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงเฉล่ียมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ ส่วนท่ี

เหลืออีก 30 หลักทรัพย์ให้อัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจริงเฉล่ียน้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ  

Lawan Kerdnoy (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง The Capital Asset Pricing 

Model: A comparison study of securities in banking sector on the Stock Exchange 

of Thailand โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งความ

เส่ียงและผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารและการประเมินระหว่าง

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารจาก

โมเดลการกาํหนดราคาสินทรัพย ์(CAPM) โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี หลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 6 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

overvalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ 

ACL, BT, SCIB, KTB, TISCO, TMB หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือ

หรือลงทุนมี 6 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของ

หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ BAY, BBL, KBANK, KK, SCB, 

TBANK 

Naphaporn Wisaisophon (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง The study of the 

Capital Asset Pricing Model: An evidence of listed family business in energy sector 

of Thailand stock market โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1.)เพื่อศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.)เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนระหว่างหลกัทรัพย์

กลุ่มพลังงานในกลุ่มธุรกิจครอบครัวและหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีไม่ใช่ในกลุ่ม

ธุรกิจครอบครัว 3.)เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะมีอตัราการตอบแทน

จากหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานจาก CAPM โดยมีผลการวิจยัสรุป ดังน้ี ผลการ

วิเคราะห์ตามแบบจาํลอง CAPM เพื่อการประเมินราคาสินทรัพยทุ์นพบว่าอตัรา
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ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจครอบครัวมีค่าเป็นบวก ซ่ึงมีค่าแตกต่างอยา่ง

ส้ินเชิงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง โดยอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมีค่าเป็น

ลบ ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์AI, PICNI, RPC และ SOLAR ในขณะท่ีหลกัทรัพย ์BANPU, 

LANNA และ SCG มีค่าเป็นบวก 

 Weera Weerakhajornsak (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง Asset Pricing in 

Energy Sector: The Evidence from Stock Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงค์

ในการวิจยั 1.)เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2.)เพื่อเปรียบเทียบระหว่างความ

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีได้รับของตลาด 3.)เพื่อประเมิน

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก 

CAPM โดยมีผลการวจิยัสรุป ดงัน้ี หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่

ลงทุนมี 10 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued แสดงว่าราคาตลาดของ

หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกว่าราคาท่ีควรจะเป็น คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, 

PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจ

ซ้ือหรือลงทุนมี 8 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาด

ของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็น คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, 

GLOW, LANNA, PTT, RATCH, SCG 

อุไรวรรณ โชติสิทธิฤทธ์ิ (2549) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจวสัดุก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1.)เพื่อศึกษาผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจว ัสดุก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.)เพื่อเปรียบเทียบ

ผลตอบแทนจากการวิเคราะห์โดยใช้วิธีแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital 

Asset Pricing Model : CAPM) ระหวา่งหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจวสัดุก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 5 บริษทั 3.)เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการ

วิเคราะห์โดยใชว้ิธีเส้นตลาดหลกัทรัพย ์(Security Market Line : SML) ระหว่าง

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจวสัดุก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 5 

บริษทั โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย์
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หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้างในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 5 บริษทัมา

กาํหนดจุดบนกราฟเพื่อเปรียบเทียบกบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์(Security Market Line : 

SML) ซ่ึงใช้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 

ธนาคาร เป็นตวัแทนของผลตอบแทนของสินทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียงซ่ึงมีค่าเท่ากบั

ร้อยละ 0.19 พบว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยท์ั้ง 5 บริษทัอยู่เหนือ

เส้นตลาดหลักทรัพย์ นั้ นคือราคาหลักทรัพย์ก ลุ่มน้ีมีค่ าตํ่ ากว่า ท่ีควรจะเป็น 

(Undervalue) ในอนาคตเม่ือราคาหลกัทรัพยน์ั้นสูงข้ึน ผลตอบแทนก็จะลดลงเขา้สู่

ระดบัเดียวกบัผลตอบแทนตลาด 

กรกนก วฎิัสุ (2548) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน 

ความเส่ียง และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรมและบริการ

ท่องเท่ียว ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1.)เพื่อ

ศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง จากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจ

โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 2.)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึน โดยใช้เส้นตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นเคร่ืองมือใน

การแนะนํานักลงทุนว่าควรซ้ือหรือควรขายในแต่ละหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจ

โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 3.)เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียว โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังน้ี อัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียวเท่ากบัร้อยละ 1.76 และร้อยละ 0.88 สําหรับความ

เส่ียงเฉล่ียจากการลงทุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ละดชันีหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรม

และบริการท่องเท่ียวเท่ากบัร้อยละ 8.66 และร้อยละ 5.27 ตามลาํดบั โดยหลกัทรัพย ์

MANRIN เป็นหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียและค่าความเส่ียงเฉล่ียสูงสุด 

ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 4.05 และ 17.70 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเส้นตลาดหลกัทรัพย ์พบวา่

หลักทรัพย์ทั้ ง 9 หลักทรัพย์มีอัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับมากกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการ แสดงว่าหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์

สมควรลงทุน 
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3.วธีิดําเนินการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ  

 1.)ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือกหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาด 

(Market Capitalization) สูงสุดมา 10 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ (1) ADVANC: บริษทั แอด

วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (2) INTUCH: บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) (3) DTAC: บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (4) 

TRUE: บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (5) JAS: บริษทัจสัมิน อินเตอร์เนชัน่

แนล จาํกดั (มหาชน) (6) THCOM: บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) (7) SAMART: 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (8) SIM: บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย 

จาํกดั (มหาชน) (9) SAMTEL: บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) (10) 

JMART: บริษทั เจ มาร์ท จาํกดั (มหาชน)  

 2.)ดชันี SET100 จากรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 และ  

 3.)อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 3 เดือน รวบรวมจากฐานขอ้มูล

ของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกนั 

 สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกบั

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใชสู้ตร

ในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

และอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยการใช้รูปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 
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4.การวเิคราะห์และสรุปผล 

ตาราง 1 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง 

Market 0.08 1.37 

ADVANC 0.17 1.72 

INTUCH 0.16 1.85 

ตาราง 1 (ต่อ)   

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง 

DTAC  0.21 2.45 

TRUE 0.12 3.99 

JAS 0.49 4.41 

THCOM 0.23 3.59 

SAMART 0.10 2.32 

SIM 0.04 1.27 

SAMTEL 0.16 2.73 

JMART 0.29 3.06 

 

จากตาราง 1 เป็นผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด ผลลพัธ์

ท่ีไดจ้ากการคาํนวณแสดงในภาพ 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในทางบวก

และทางลบ 
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ภาพ 1 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารแต่ละหลกัทรัพย ์

 

 

 
 

 

ภาพ 2 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด 
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จากภาพ 2 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคาํนวณเฉพาะอตัราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับตลาด จากตาราง 1 

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูงกว่า

ตลาดมี 9 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, INTUCH, DTAC, TRUE, JAS, THCOM, 

SAMART, SAMTEL และ JMART ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารท่ีมีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดมี 1 หลกัทรัพย ์คือ SIM  

 

 

 
 

ภาพ 3 แสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารกบัตลาด 

 จากภาพ 3 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคาํนวณเฉพาะความเส่ียงของ

หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับตลาด จากตาราง 1 

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีความเส่ียงสูงกวา่ตลาดมี 9 

หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, INTUCH, DTAC, TRUE, JAS, THCOM, SAMART, 

SAMTEL และ JMART ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี

มีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาดมี 1 หลกัทรัพย ์คือ SIM 
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ภาพ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด 

จากภาพ 4 หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์

ในเชิงบวกมี 2 หลกัทรัพย ์คือ JAS และ THCOM ซ่ึงแสดงว่าผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาดและ

ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากหลกัทรัพยน์ั้นมากกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้น

มีความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพย์

เชิงรุก (Aggressive Stock) 

 หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก

มี 8 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, INTUCH, DTAC, TRUE, SAMART, SIM, 

SAMTEL และ JMART ซ่ึงแสดงว่าผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้ นมีการ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด แต่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

จากหลกัทรัพยน์ั้นจะน้อยกว่าผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียง

น้อยกว่าความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวได้ว่าเป็นหลักทรัพย์เชิงรับ 

(Defensive Stock) 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัเพื่อ

การตดัสินใจลงทุน 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทน 

ทีต้่องการ 

อตัราผลตอบแทน 

ทีค่าดหวงั 
การตัดสินใจ 

ADVANC 13.13 61.36 ลงทุน 

INTUCH 13.21 69.55 ลงทุน 

DTAC  12.65 85.03 ลงทุน 

TRUE 19.44 9.01 ไม่ลงทุน 

JAS 26.51 171.17 ลงทุน 

THCOM 21.22 54.11 ลงทุน 

SAMART 12.65 28.70 ลงทุน 

SIM 5.14 8.49 ลงทุน 

SAMTEL 13.20 43.31 ลงทุน 

JMART 13.12 106.23 ลงทุน 

  

จากตาราง 2 แสดงถึงหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการตํ่ากว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 9 หลักทรัพย์ คือ 

ADVANC, INTUCH, DTAC, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ 

JMART โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ดงันั้นนกั

ลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาส

จะปรับตวัสูงข้ึน 

 ส่วนหลักทรัพย์ก ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 1 หลกัทรัพย ์คือ TRUE 

โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) ดงันั้นนกัลงทุนควร
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จะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโน้มจะ

ปรับตวัลดลง   

 

 
ภาพ 5 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั 

 จากตาราง 2 สามารถนาํมาสร้างเป็นเส้น Security Market Line (SML) ได ้

แสดงในภาพ 5 จากภาพแสดงให้เห็นว่า หลกัทรัพยท่ี์อยู่เหนือเส้น SML ได้แก่ 

ADVANC, INTUCH, DTAC, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ 

JMART เป็นหลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุน ส่วนหลกัทรัพยท่ี์อยู่ต ํ่ากว่าเส้น SML ได้แก่ 

TRUE เป็นหลกัทรัพยท่ี์ไม่น่าลงทุน 

5.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 1. การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด ผลการศึกษาพบวา่อตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส่วนใหญ่สูง

กวา่อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด ซ่ึงมี 9 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ADVANC, 

INTUCH, DTAC, TRUE, JAS, THCOM, SAMART, SAMTEL และ JMART ส่วน

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงตํ่ากวา่ตลาดมีเพียง 1 หลกัทรัพย ์คือ SIM 
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 2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า

มากกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 2 หลกัทรัพย ์คือ JAS และ THCOM ส่วน

หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าน้อยกว่า 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 8 

หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, INTUCH, DTAC, TRUE, SAMART, SIM, SAMTEL 

และ JMART  

3. การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกับอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 9 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, INTUCH, 

DTAC, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART ส่วนหลกัทรัพย์

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกวา่อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 1 หลกัทรัพย ์คือ TRUE  

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป  

 1. การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาความเส่ียงท่ีเป็นระบบซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ี

นักลงทุนไม่สามารถหลีกเล่ียงได้เท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษา

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ เพื่อจะไดท้ราบถึงความเส่ียงท่ี

แทจ้ริงของหลกัทรัพยน์ั้น ว่าเกิดจากความเส่ียงภายในธุรกิจ หรือความเส่ียงอนัเกิด

จากความเปล่ียนแปลงปัจจยัแวดล้อมภายนอก และความเส่ียงใดส่งผลต่อธุรกิจ

มากกวา่กนั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาตดัสินใจในการเลือกลงทุน 

 2. ควรจะศึกษาวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอ่ืนๆ ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อท่ีจะสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยไปลงทุนในหลกัทรัพย์

กลุ่มอ่ืนๆ ดว้ย 

 3. ผู ้ศึกษาอาจใช้ทฤษฎีและแนวคิดอ่ืนๆ เช่น ทฤษฎีการเก็งกําไรราคา 

(Arbitrage Pricing Theory: APT) หรือ Fama 3 Factors (F-3-F) มาใชเ้พิ่มเติมในการ

หาคาํตอบใหแ้ม่นยาํและชดัเจนยิง่ข้ึน 
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