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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพย์ 

กลุ่มวสัดุก่อสร้างโดยใช้แบบจําลองการตั้งราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 

ANAYSIS OF RETURN AND RISKS OF A STOCK INVESTMENT OF 

CONSTRUCTION MATERIALS SECTOR WITH CAPITAL ASSEST PRICING 

MODEL (CAPM) 

 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 1 

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

บทคดัยอ่ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์การลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นสามญั

กลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้

รูปแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) และมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง และเพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความ

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเพื่อเป็นแนวทางศึกษาใน

การตดัสินใจลงทุน จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน 

( หุ้ น ส า มัญ )  ท่ี จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด ห ลัก ท รั พ ย์แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ก ลุ่ ม

อสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างจาํนวน 18 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ CCP , DCC , DCON, 

DRT,  GEN , KWH , Q-CON , RCI , SCC , SCCC , SCP , SUPER , TASCO , 

TCMC , TGCI , TPIPL , UMI และ VNG โดยมีระยะเวลาการศึกษาอยูใ่นระหวา่งช่วง

วนัท่ี 1 มกราคม 25553 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 731 วนัทาํการ  

และใช้ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 6 เดือน เป็นตวัแทนของอตัรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง  

 ผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์กลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอัตราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ GEN, 

                                                           
1 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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TASCO, TPIPL, KWH และ SCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued หลกัทรัพย์

กลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 

13 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, 

RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

Undervalued  

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลุ่มวสัดุก่อสร้าง, ราคาหลกัทรัพย ์

Abstract 

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

return on securities in the construction materials sector and market rates of return.  

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

securities in the construction materials sector. The securities in the study are in the 

construction materials sector in the stock exchange of Thailand. The study selects 

18 securities. CCP , DCC, DCON, DRT,  GEN , KWH , Q-CON , RCI , SCC , 

SCCC , SCP , SUPER , TASCO , TCMC , TGCI , TPIPL , UMI and  VNG. The 

study was collected the secondary data from January 1, 2010 to December 31, 2012 

(731 official trading days) and analyzed by Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

The result founded that, securities in the construction materials sector it has 

13 securities investors should be invested in. Include SCP, Q-CON, DCON, CCP, 

UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG and DCC, that mean these 

stocks are undervalued stocks. While, securities in the information and 

communication technology sector it has 5 security investors should not invest is 

GEN, TASCO, TPIPL, KWH and SCC This mean these securities are overvalue 

securities. 

KEYWORDS: STOCK EXCHANGE OF THAILAND, CONSTRUCTION 

MATERIALS SECTOR, STOCK PRICE 
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1.บทนํา 

 การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นับเป็นทางเลือกหน่ึงของ

การลงทุนท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผูมี้เงินออมมีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนใน

อัตราท่ีสูงกว่าการลงทุนในรูปแบบการออมและการลงทุนในหลักทรัพย์นั้ นมี

หลากหลายรูปแบบมากกวา่ ทั้งประเภทของสินคา้และอตัราผลตอบแทน เพราะการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีสินค้าหรือตราสารเพื่อการลงทุน

หลายประเภท ซ่ึงออกโดยบริษัทจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจในหลายประเภท

อุตสาหกรรม ใหเ้ลือกลงทุนไดต้ามความตอ้งการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงมีบทบาทสําคญัดา้นการเป็นศูนยก์ลางท่ี

รวบรวมเงินทุนจากผูมี้เงินออมมาจดัสรรให้กบัธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุน เพื่อนาํไปใช้

ในการขยายกิจการ โดยการออกหลกัทรัพยจ์าํหน่ายให้กบัผูมี้เงินออมหรือนกัลงทุน

เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการถือหลักทรัพย์และรับผลตอบแทนทางการเงินใน

หลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนถือหุ้นอยู่ เช่น เงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุ้นออกใหม่ 

ใบสําคญัแสดงสิทธ์ิ เป็นตน้ ส่วนธุรกิจท่ีไดเ้งินทุนมาก็จะนาํเงินท่ีไดม้าไปใชใ้นการ

ประกอบธุรกิจและขยายกิจการ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาและขยายตวัทางเศรษฐกิจ

ของประเทศต่อไป 

 เน่ืองจากราคาของหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ดงันั้นการลงทุนในหลกัทรัพย ์นกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพย  ์จึงตอ้งวิเคราะห์แต่ละ

หลักทรัพย์ถึงอัตราผลตอบแทนและระดับราคาท่ีซ้ือขายตามภาวะตลาดและ

พฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของ

ราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคต การพิจารณาการลงทุนเพื่อหาอตัราผลตอบแทนตามสภาพ

การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัทางการเมือง 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และอตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ ซ่ึง

ปัจจัยเหล่าน้ีเองท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดความเส่ียงท่ีเรียกว่า ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

(SYSTEMATIC RISK) ดงันั้นการท่ีจะควบคุมความเส่ียงหรือลดความเส่ียงจากการ

ลงทุนในหลกัทรัพยจึ์งตอ้งมีการวิเคราะห์ความเส่ียง เพื่อให้นักลงทุนสามารถท่ีจะ

กาํหนดกลยุทธ์การลงทุนได ้ตามระดบัความตอ้งการหรือระดบัความเส่ียงท่ียอมรับ
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ได้ของนักลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์จึงควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนในการลงทุนก่อนการลงทุน 

เพื่อประเมินค่าก่อนการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดน้าํหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวด

วสัดุก่อสร้าง มาเป็นกรณีศึกษาโดยทาํการศึกษาเก่ียวกับค่าความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ว่าผลตอบแทนควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อเป็น

การชดเชยความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของกิจการ โดยใชแ้นวคิดเร่ือง

ทฤษฏีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model - CAPM) เป็นแนวคิดใน

การพิจารณา 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดวสัดุก่อสร้าง กบัความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบอตัราผลตอบท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดวสัดุก่อสร้าง 
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กรอบแนวความคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากรายงานการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET INDEX) ราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้าง หมวดวสัดุก่อสร้าง จาํนวน 18 หลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1. CCP - บริษทั ผลิตภณัฑค์อนกรีตชลบุรี จาํกดั (มหาชน) 

2. DCC - บริษทั ไดนาสต้ีเซรามิค จาํกดั (มหาชน) 

3. DCON - บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

4. DRT - บริษทั ผลิตภณัฑต์ราเพชร จาํกดั (มหาชน) 

5. GEN - บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

6. KWH - บริษทัวคิ แอนด ์ฮุคลนัด ์จาํกดั (มหาชน) 

คา่สว่น

เบ่ียงเบน

 

1. ความเสีย่งและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีได้รับของ

หลกัทรัพย์กลุม่วสัดกุ่อสร้าง 

2. คา่เบต้าของหลกัทรัพย์

กลุม่วสัดกุ่อสร้าง 

3. อตัราผลตอบแทนท่ี

ต้องการกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ

หลกัทรัพย์กลุม่วสัดกุ่อสร้าง 

 

ตวัแปรตาม 

คา่เบต้า 
(Beta) 

การเปรียบเทียบ ตวัแปรอิสระ 

ราคาปิดแตล่ะวนัทํา

การของหลกัทรัพย์

กลุม่วสัดกุ่อสร้าง 

ดชันี SET INDEX 

อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย์กลุม่

อสงัหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้างและอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด 

อตัราผลตอบแทน

ของตัว๋เงินคลงั

ระยะสัน้   

(T-BILLS) 

 

อตัราผลตอบแทน                       

ท่ีไมม่ีความเสีย่ง 

(RISK FREE RATE) 
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7. Q-CON - บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 

8. RCI - บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

9. SCC - บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน) 

10. SCCC - บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 

11. SCP - บริษทั ทกัษิณคอนกรีต จาํกดั (มหาชน) 

12. SUPER - บริษทั ซุปเปอร์บล๊อก จาํกดั (มหาชน) 

13. TASCO - บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 

14. TCMC - บริษทั อุตสาหกรรมพรมไทย จาํกดั (มหาชน) 

15. TGCI - บริษทั ไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทร่ี จาํกดั (มหาชน) 

16. TPIPL - บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 

17. UMI - บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

18. VNG - บริษทั วนชยั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ช่วงเวลาท่ี

ทาํการศึกษาคือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวม 731 วนั

ทาํการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เขา้ใจถึงวิธีการวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจลงทุนในการตดัสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผลและ

สามารถนาํแนวทางน้ีไปใชไ้ดใ้นอนาคต 

 2. ใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทางใน

การลงทุนสาํหรับผูล้งทุนวา่จะซ้ือหลกัทรัพย ์ขายหลกัทรัพย ์หรือถือครองหลกัทรัพย์

นั้นต่อไป จากการท่ีนาํมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบกบัราคาตลาด 

 3. ทําให้นักลงทุนมีประสิทธิภาพการตัดสินใจในการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีดีข้ึน 
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2. แนวความคิดทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1  แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัการลงทุน 

สุพจน์ สกุลแกว้ (2553) การลงทุนหมายถึงกระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะ

ชะลอการใชจ่้ายในวนัน้ีเพื่อสร้างความมัน่คัง่ใหเ้พิ่มสูงในอนาคต ไม่วา่จะเป็นการซ้ือ

หลักทรัพย์หรือตราการเงินประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือด้วย

วธีิการอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงัเพื่อใหไ้ดรั้บกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้นๆ และมุ่งหวงัให้

หลักทรัพย์ หรือตราสารการเงินท่ีได้ลงทุนไป มีมูลค่าสูงข้ึน ทั้งน้ี เพื่อให้คุ ้มกับ

ตน้ทุนค่าเสียโอกาส และเพื่อชดเชยอาํนาจซ้ือท่ีสูญเสียไป อนัเน่ืองมาจากภาวะเงิน

เฟ้อ รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือตราสาร

การเงิน ตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน 

2.2  ทฤษฎตีลาดทุน 

จิรัตน์ สังแกว้ (2547)จากขอ้สรุปของทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพย ์ท่ีถูกพฒันาข้ึน

โดย Markowitz ท่ีกล่าววา่ ผูล้งทุนจะเลือกลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพย ์ท่ีอยูบ่นเส้นโคง้

กลุ่มหลักทรัพย์ท่ี มีประสิทธิภาพ โดยการพิจารณาเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ท่ี มี

ความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดจะสามารถลดความเส่ียงรวมของกลุ่มหลกัทรัพยน์ั้นได ้ซ่ึง

เป็นพื้นฐานทาํให้ William F.Sharpeและ John  Lintnerและ Mossinไดพ้ฒันาแนวคิด

ท่ีเรียกวา่ Capital asset pricing model หรือเรียกวา่ CAPM  

2.3 รูปแบบจําลองกําหนดราคาสินทรัพย์ทุน (Capital Asset Pricing Model : 

CAPM) 

จิรัตน์ สังแก้ว (2547) รูปแบบจําลองกําหนดราคาสินทรัพย์ทุน  แสดง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวข้องหลกัทรัพยก์บัตวัช้ีความเส่ียงท่ี

เรียกว่า เบตา้ ซ่ึงทฤษฎีหรือตวัแบบการกาํหนดแบบราคาสินทรัพยทุ์นน้ี จะเรียกกนั

โดยยอ่วา่ CAPM โดยหลกัการน้ีเป็นท่ียอมรับในการวเิคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป 

 ประเด็นสาํคญัของการวเิคราะห์ความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย ์คือ ความเส่ียง

ของหลกัทรัพยแ์ต่ละรายท่ีส่งผลต่อความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพยเ์ป็นตวักาํหนดท่ี

สําคญั ดงัน้ี เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงใน
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ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ การพิจารณาความเส่ียงท่ีมีเบตา้เป็นตวัช้ี จึงเหมาะสมกวา่การ

พิจารณาความเส่ียงท่ีใชส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นตวัช้ี แนวคิดท่ีกล่าวมาน้ี เป็นท่ีมา

ของสมการ Security Market Line (SML) อนัเป็นสมการตวัแบบการกาํหนดราคา

สินทรัพยทุ์น 

2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ธีระ ลมัประเสริฐ และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง

การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวด

พลงังานและสาธารณูปโภคโดยใชต้วัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย(์CAPM) 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์น

หมวดพลังงานและสาธารณูปโภคโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ในการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน 

โดยใช้แบบจาํลอง CAPM โดยใช้ขอ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในหมวดพลงังานและ

สาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยั

สรุปไดด้งัน้ี หลกัทรัพย ์PTT, BANPU, IRPC, ESSO และ TOP มีค่าเบตา้มีค่ามากกวา่ 

1 และเม่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามแบบจาํลอง CAPM พบว่ามี

หลกัทรัพยเ์พียง1 หลกัทรัพยเ์ท่านั้นท่ีมีราคาตลาดตํ่ากวา่ความเป็นจริง (Undervalued) 

คือ ESSO ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนสามารถลงทุนได ้นอกนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์มี

ราคาตลาดสูงกวา่ความเป็นจริง (Overvalued) ไดแ้ก่PTT, BANPU, IRPC และTOP 

ซ่ึงนกัลงทุนควรหลีกเล่ียงท่ีจะซ้ือหรือถือครองหลกัทรัพย ์

ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน ของหลักทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM โดยมีวตัถุประสงค ์

1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

ของตลาด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยผลการวิจยั
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สรุปดงัน้ี หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผูล้งทุนควรจะ

ลงทุนซ้ือมี 9 หลกัทรัพย ์คือ ADVANCE, INTUCH, DTAC, JAS, THCOM, 

SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะ

เป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผู ้

ลงทุนไม่ควรลงทุนซ้ือมี 1 หลกัทรัพยคื์อ TRUE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่

ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

 กิตติยาพร คชาอนนัต ์และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฏีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) โดยมีวตัถุประสงค ์ 

1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 2) เพื่อศึกษา

และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

โดยผลการวิจยัสรุปดงัน้ี หลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบต้าน้อยกว่า 1 แต่มากกว่า 0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกว่าตลาด กล่าวไดว้่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ ดงันั้นนกัลงทุน

ควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว ้เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะ

ปรับตัวสูงข้ึน ในขณะท่ีหลักทรัพย์ BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด มีอัตรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ใน

สัดส่วนท่ีน้อยกว่า นักลงทุนควรตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลักทรัพย์นั้นเพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น  

 กฤตวร ตงัประเสริฐผล (2553) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทน ความเส่ียง และการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจกรเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1) เพื่อหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

หลักทรัพย์ (Intrinsic Value) เปรียบเทียบกับราคาตลาด 2) เพื่อศึกษาอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ 3) เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยมีผลการวจิยัสรุปดงัน้ี พบวา่หลกัทรัพย ์TVO, SSC, 

GFPT เม่ือนาํราคาหุ้นท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 

ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Undervalued คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดตํ่าเกินกว่ามูล
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ค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณได้  นักลงทุนจึงควรซ้ือหุ้นของบริษทัเหล่าน้ี  เพราะราคาจะ

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

ราคาหุน้ท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพย์

เกิด Overvalued 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) โดยมีผลการวิจยัสรุปดงัน้ี 

หลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีควรตัดสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 7 หลักทรัพย์เรียง

ตามลาํดบัเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued แสดงว่าราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์น

ปัจจุบนัสูงกว่าราคาท่ีควรจะเป็นคือ BT, TMB, SCIB, KTB, ACL, KK, BBL 

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 5 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบั

เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่า

กวา่ราคาท่ีควรจะเป็นคือ TBANK, BAY, SCB, KBANK, TISCO 

  ปนิฏฐา ชีสังวรณ์ (2550) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์อัตรา

ผลตอบแทนความเส่ียงและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 

1) เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัของตลาดหลกัทรัพย2์) เพื่อเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงเฉล่ียกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ

ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีผลการวิจยัสรุปดงัน้ี มี

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

เส่ียงและผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารและการประเมินระหว่าง

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารจาก

โมเดลการกาํหนดราคาสินทรัพย ์(CAPM) โดยมีผลการวิจยัสรุปดงัน้ีหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 6 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

overvalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็นคือ 

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

หรือลงทุนมี 6 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของ

หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็นคือ 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

จากหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานจาก CAPM โดยมีผลการวจิยัสรุปดงัน้ีผลการวิเคราะห์

ตามแบบจาํลอง CAPM เพื่อการประเมินราคาสินทรัพยทุ์นพบวา่อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจครอบครัวมีค่าเป็นบวกซ่ึงมีค่าแตกต่างอย่างส้ินเชิงกบั

อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงโดยอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมีค่าเป็นลบไดแ้ก่
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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

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3)เพื่อประเมิน

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก

CAPM โดยมีผลการวิจยัสรุปดงัน้ีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่

ลงทุนมี 10 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued แสดงว่าราคาตลาดของ

หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็นคือ AI, BCP, EASTW, PICNI,PTTEP, 

RPC, SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือ

ลงทุนมี 8 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงว่าราคาตลาดของ

หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่ราคาท่ีควรจะเป็นคือBAFS,BANPU, EGCOMP,GLOW, 

LANNA, PTT, RATCH, SCG 

3.วธีิการดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ 

 1. ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยก์ลุ่มกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่ อส ร้า ง  หม วดวัส ดุ ก่ อส ร้า ง  จํา นวน 18 หลัก ท รัพ ย์  (หลัก ท รัพ ย์ใ นก ลุ่ ม

อสังหาริมทรัพย์ หมวดวสัดุก่อสร้างมีจํานวนทั้ งส้ิน 20 บริษัท แต่มีเพียง 18 

หลกัทรัพยเ์ท่านั้นท่ีมีขอ้มูลการซ้ือขายในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษา) ดงัน้ี (1) CCP - 

บริษทั ผลิตภณัฑ์คอนกรีตชลบุรี จาํกดั (มหาชน)(2) DCC - บริษทั ไดนาสต้ีเซรามิค 

จาํกดั (มหาชน) (3) DCON - บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) (4) DRT - 

บริษทั ผลิตภณัฑ์ตราเพชร จาํกดั (มหาชน) (5) GEN - บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 

จาํกดั (มหาชน) (6) KWH - บริษทัวิค แอนด์ ฮุคลนัด์ จาํกดั (มหาชน) (7) Q-CON - 
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บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) (8) RCI - บริษทั โรแยล ซีรา

มิค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (9) SCC - บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน) 

(10) SCCC - บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) (11) SCP - บริษทั ทกัษิณ

คอนกรีต จาํกดั (มหาชน) (12) SUPER - บริษทั ซุปเปอร์บล๊อก จาํกดั (มหาชน) (13) 

TASCO - บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) (14) TCMC - บริษทั อุตสาหกรรม

พรมไทย จาํกดั (มหาชน) (15) TGCI - บริษทั ไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทร่ี จาํกดั 

(มหาชน) (16) TPIPL - บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) (17) UMI - บริษทั สห

โมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (18) VNG - บริษทั วนชยั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 2. ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) 

 3. อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดวสัดุก่อสร้าง เปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั และการนํารูป

แบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) มาใช ้โดยศึกษาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดวัสดุก่อสร้าง เพื่อนักลงทุนสามารถท่ีจะ

คาดการณ์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนและตดัสินใจลงทุนได ้
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4.การวเิคราะห์และสรุปผล 

ตาราง 1 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของหลักทรัพย์ก ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยก์บัตลาด 

 

หลกัทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
SCP 0.3174% 

Q-CON 0.2525% 
DCON 0.2486% 
CCP 0.2451% 
UMI 0.1915% 

TCMC 0.1848% 
SUPER 0.1743% 
TGCI 0.1593% 
RCI 0.1454% 
DRT 0.1314% 
KWN 0.1121% 
VNG 0.1079% 
SCC 0.1018% 

SCCC 0.0956% 
SET Index 0.0946% 

TPIPL 0.0903% 
DCC 0.0727% 

TASCO 0.0562% 
GEN -0.0045% 

 

 

หมายเหตุ อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้นถวัเฉล่ีย = 2.55 % 

 เม่ือนําข้อมูลจากตาราง 1 อัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของหลักทรัพย์กลุ่ม

อสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้าง กบัตลาดมาเปรียบเทียบกนัดงัแสดงในภาพ 18 

หลกัทรัพย ์กลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้าง ท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บสูง

กวา่ตลาดมี 14 หลกัทรัพย ์คือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, TCMC, SUPER, 
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TGCI, RCI, DRT, KWH, VNG, SCC และ SCCC ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้างท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับตํ่ากว่าตลาดมี 4 

หลกัทรัพย ์คือ TPIPL, DCC, TASCOและ GEN 

ตาราง 2 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้าง 

 

หลกัทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนเฉล่ีย ความเส่ียงรวม 
SET Index 0.0946% 1.3072% 

CCP 0.2451% 11.3148% 
DCC 0.0727% 2.6648% 

DCON 0.2486% 7.7765% 
DRT 0.1314% 2.6336% 
GEN -0.0045% 35.8059% 
KWN 0.1121% 10.3837% 

Q-CON 0.2525% 5.8582% 
RCI 0.1454% 7.6158% 
SCC 0.1018% 2.9475% 

SCCC 0.0956% 2.6421% 
SCP 0.3174% 10.7789% 

SUPER 0.1743% 18.0801% 
TASCO 0.0562% 7.0609% 
TCMC 0.1848% 11.9737% 
TGCI 0.1593% 10.0451% 
TPIPL 0.0903% 5.3500% 
UMI 0.1915% 5.1995% 
VNG 0.1079% 5.3876% 

 

 เม่ือนาํขอ้มูลจากตาราง 2 มาพิจารณาเปรียบเทียบผลการคาํนวณเฉพาะความ

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง จากตาราง 2 หลกัทรัพย์

กลุ่มธนาคารทุกหลกัทรัพย ์คือ CCP, DCC, DCON, DRT, GEN, KWH, Q-CON, 
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RCI, SCC, SCCC, SCP, SUPER, TASCO, TCMC, TGCI, TPIPL, UMI และ VNG มี

ความเส่ียงสูงกวา่ตลาด 

ตาราง 3 หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดวสัดุก่อสร้างท่ีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจึงตัดสินใจขายเรียง

ตามลาํดบั (การตดัสินใจ “ซ้ือ”หรือ “ขาย” นั้นเป็นไปตามช่วงเวลาของการเก็บขอ้มูล 

ซ่ึงผลลพัธ์จะเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาของการเก็บขอ้มูล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัทรัพย ์

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการ 

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั 

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการสูงกวา่ท่ี

คาดหวงั 

ประเมินราคา

หลกัทรัพย ์

GEN 33.7691% -49.8418% 83.6108% สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

TASCO 24.5990% 6.5031% 18.0960% สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

TPIPL 25.7933% 17.2080% 8.5853% สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

KWH 20.0567% 16.2312% 3.8255% สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

SCC 26.7956% 24.2096% 2.5860% สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 



402 
 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

ตาราง 4 หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดวสัดุก่อสร้างท่ีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการตํ่ ากว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจึงตัดสินใจซ้ือเรียง

ตามลาํดบั (การตดัสินใจ “ซ้ือ”หรือ “ขาย” นั้นเป็นไปตามช่วงเวลาของการเก็บขอ้มูล 

ซ่ึงผลลพัธ์จะเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาของการเก็บขอ้มูล) 

 

 

 

 

หลกัทรัพย ์

อตัรา

ผลตอบแทน

ท่ีตอ้งการ 

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั 

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการตํ่ากวา่

ท่ีคาดหวงั 

ประเมินราคา

หลกัทรัพย ์

SCP 14.0002% 91.7230% 77.7228% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

Q-CON 7.7305% 72.8898% 65.1593% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

DCON 6.9201% 69.2310% 62.3108% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

CCP 21.9333% 58.8277% 36.8943% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

UMI 16.1115% 50.4335% 34.3221% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

DRT 10.6947% 34.5432% 23.8485% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

TCMC 12.9126% 36.6921% 23.7795% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

RCI 11.6544% 30.1949% 18.5405% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

TGCI 16.5166% 32.7017% 16.1851% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

SCCC 16.2394% 22.9042% 6.6648% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

SUPER 18.0947% 23.1913% 5.0966% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

VNG 18.3080% 23.2883% 4.9803% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

DCC 12.3795% 16.1539% 3.7745% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 
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ภาพ 1 หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้างท่ีตดัสินใจขายและซ้ือ 

การคํานวณเพื่ อ เป รียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ี ต้องการกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้างแต่ละ

หลกัทรัพยโ์ดยใชรู้ปแบบจาํลอง CAPM ปรากฏตามตาราง 3-4 และดงัแสดงในภาพ 1 

สรุปไดด้งัน้ี  

1.หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ GEN, 

TASCO, TPIPL, KWH และ SCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued นกัลงทุนจะ

เลือกขายหลกัทรัพยด์งักล่าว (การตดัสินใจ “ซ้ือ”หรือ “ขาย” นั้นเป็นไปตามช่วงเวลา

ของการเก็บขอ้มูล ซ่ึงผลลพัธ์จะเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาของการเก็บขอ้มูล) 
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2.หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ SCP, 

Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ 

DCC ซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม undervalued นักลงทุนจะเลือกซ้ือหรือลงทุน

หลกัทรัพยด์งักล่าว (การตดัสินใจ “ซ้ือ”หรือ “ขาย” นั้นเป็นไปตามช่วงเวลาของการ

เก็บขอ้มูล ซ่ึงผลลพัธ์จะเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาของการเก็บขอ้มูล) 

 นอกจากน้ีในการตดัสินใจลงทุนจะตอ้งทาํการวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจยัต่าง ๆ 

ท่ีจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อย่างฉับพลัน เช่น ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีอาจทาํใหก้ารลงทุนเปล่ียนแปลงการตดัสินใจได ้

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ืองรูปแบบจาํลอง CAPM: การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดวัสดุก่อสร้าง มี

วตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดวสัดุก่อสร้างกับตลาดเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย์ก ลุ่ม

อสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้างรวมทั้งแนวทางในการตดัสินใจลงทุนโดยใชรู้ป

แบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ (1) ราคาปิดแต่ละวนัทาํการ

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดวสัดุก่อสร้างทุกหลักทรัพยจ์าํนวน 18 

หลกัทรัพย ์(2) ดชันี SET จากรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ (3) อตัรา

ผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 

 สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาเก่ียวกับความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการ

ลงทุนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้าง 18 หลกัทรัพย ์คือ 

CCP, DCC, DCON, DRT, GEN, KWH, Q-CON, RCI, SCC, SCCC, SCP, SUPER, 

TASCO, TCMC, TGCI, TPIPL, UMI และ VNG ใชร้าคาปิดของหลกัทรัพยใ์นแต่ละ
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วนัทาํการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET INDEX) ใช้วิเคราะห์อตัราผลตอบแทนของตลาด ส่วนความเส่ียงของ

หลกัทรัพยว์ิเคราะห์จากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าเบต้า ทั้งน้ีการตดัสินใจ

ลงทุนหรือไม่จะใช้อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. เปรียบเทียบอตัราผลแทนของหลักทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างกับตลาด จาก

สมมติฐานท่ีกาํหนดว่าอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารตํ่ากว่า

อตัราผลตอบแทนของแทนของตลาด แต่ผลการศึกษาปรากฏวา่มีอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้าง บางหลกัทรัพยสู์งกวา่

อตัราผลตอบแทนของตลาด ไดแ้ก่ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, TCMC, 

SUPER, TGCI, RCI, DRT, KWH, VNG, SCC และ SCCC ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุ

ก่อสร้าง ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บตํ่ากวา่ตลาด

ไดแ้ก่ TPIPL, DCC, TASCO และ GEN 

2. เปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างกบัตลาดหลกัทรัพย ์

กลุ่มวสัดุก่อสร้างทุกหลกัทรัพยมี์ความเส่ียงสูงกวา่ความเส่ียงของตลาด 

3. เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

3.1 หลักทรัพย์กลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัควรตดัสินใจขาย มี 5 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบัเป็นหลกัทรัพย์

ในกลุ่ม overvalued แสดงว่าราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควร

จะเป็น คือ GEN, TASCO, TPIPL, KWH และ SCC 

3.2 หลักทรัพย์กลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการตํ่ากว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 13 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบัเป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่

ราคาท่ีควรจะเป็นคือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, 

SCCC, SUPER, VNG และ DCC 

 นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนในตัว๋เงิน
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คลงัระยะสั้ นแลว้ การลงทุนในตัว๋เงินคลงัระยะสั้ นให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าการ

ลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้าง 

 อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาดงักล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้าง

มิได้ตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดเสมอไป แต่ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

วสัดุก่อสร้างทุกหลกัทรัพยสู์งกวา่ความเส่ียงของตลาด ซ่ึงขดัแยง้กบัทฤษฎีการลงทุน 

คือ หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงอตัราผลตอบแทนจะสูงตรงกนัขา้มหลกัทรัพยท่ี์มี

ความเส่ียงตํ่าอตัราผลตอบแทนจะตํ่า หรือเรียกว่า high risk high return(loss) 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

วสัดุก่อสร้างกับกลุ่มอ่ืน ๆ ในสองช่วงเวลาท่ีมีปัจจยัด้านความเส่ียงทางการเมือง

แตกต่างกนั ซ่ึงจะมีผลใหค้วามเส่ียงท่ีเป็นระบบของตลาดเปล่ียนแปลงไป และอาจจะ

ส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพยแ์ต่ละกลุ่มไม่เท่ากนัก็ได ้

2. ภายใตค้วามแตกต่างของสถานการณ์ระดบัมหภาคซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ

ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของตลาดและหลกัทรัพยแ์ต่ละกลุ่มนั้น นกัลงทุน

อาจมีพฤติกรรมการตดัสินใจแตกต่างกนัหรือไม่ ผูศึ้กษาอาจใชท้ฤษฎีและแนวคิดอ่ืน 

ๆ เช่น ทฤษฎีการเก็งกาํไรราคา (Arbitrage Pricing Theory - - APT) หรือ Fama 3 

Factor (F-3-F) ในการหาคาํตอบใหแ้ม่นยาํและชดัเจนยิง่ข้ึน 
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