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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ 

หลกัทรัพย์หมวดประกนัภัยและประกนัชีวติ โดยใช้แบบจําลอง CAPM :  

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ MTI, THRE, BKI, NKI, TIC และ BLA 

(The Comparisons of Risk and Rate of Return of Securities in the  

Financials Industry by Capital Asset Pricing Model (CAPM) : 

The case study of MTI, THRE, BKI, NKI, TIC และ BLA )  

นุสรา วรีะสุนทร 1     กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตกบัความ

เส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของตลาด 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย์หมวด

ประกนัภยัและประกนัชีวิตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ซ่ึงมีหลกัทรัพยใ์น

การศึกษา คือ หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวติจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  

MTI, THRE, BKI, NKI, TIC และ BLA ทาํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั 

ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํ

การ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset 

Pricing Model)  

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

1 นักศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั                 

รามคาํแหง 
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 ผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีผูล้งทุน

ควรจะลงทุนซ้ือมี 3 หลกัทรัพยคื์อ BKI, TIC และ BLA โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่า

ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ควรจะขายมี 3 หลกัทรัพย ์คือ 

MTI, THRE และ NKI โดยหลักทรัพย์เหล่าน้ีมีมูลค่าสูงกว่าท่ีควรจะเป็น 

(Overvalued) 

 หลกัทรัพย ์MTI, THRE, BKI, NKI, TIC และ BLA มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

นอ้ยกวา่ 1 แต่มากกวา่ 0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียง

น้อยกว่าตลาด ซ่ึงแสดงว่า ผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นมีการเปล่ียนแปลงใน

ทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของตลาดในสัดส่วนท่ีน้อยกว่า  กล่าวได้ว่าเป็น

หลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Security) 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, หมวดประกนัภยัและประกนัชีวิต, 

Capital Asset Pricing Model. ค่าเบตา้ 

Abstract 

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

return on securities in the financial industry and market rates of return.  2. To 

comparison of the required rate of return and expected rates of return for securities 

in the financial industry. The securities in the study are in the financial industry on 

the stock exchange of Thailand by selecting 6 securities. 

Include    MTI, THRE, BKI, NKI, TIC and BLA . The research was collected the 

secondary data from January 4, 2011 till December 28, 2012 and the total period of 

489 official working days based on Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

  The result founded that,   securities in the financial industry it has 3 

securities investors should be invested in. Include BKI, TIC and BLA.  That mean 

these securities are undervalued stocks. While, securities in the financial industry it 

has another 3 securities investors should be sell were MTI, THRE and NKI. That  

mean these securities are overvalued stocks. 
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 The securities MTI, THRE, BKI, NKI, TIC และ BLA have a beta 

coefficient of less than  but greater than 0, there is a positive relationship. Securities 

are less risky than the market which indicates that the returns of the securities 

subject to change in line with market returns proportion of less than. Securities such 

as passive (Defensive Security). 

Keywords : The stock exchange of Thailand,  The financial industry, Capital 

          Asset Pricing Model. Beta coefficient 

1. บทนํา 

 การออมถือไดว้า่มีบทบาทสาํคญัต่อการขยายตวัและการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศ เม่ือประชาชนมีเงินออมจะกาํหนดความสามารถในการลงทุนทางการเงิน

เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ซ่ึงการลงทุนทางการเงินของประชาชนมี 4 ประเภท

ใหญ่ๆ คือ การฝากเงินกบัธนาคารพาณิชยป์ระเภทออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ  การ

ซ้ือตราสารหน้ีทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน  การลงทุนในตราสารทุนหรือการลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพย ์ และการลงทุนอ่ืนๆ เช่น การฝากเงินกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ใน

ประเทศ เช่น บริษทัเงินทุน ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออม

ทรัพย์ และการลงทุนในกองทุนรวม  เป็นต้น (ข้อมูลการลงทุนทางการเงินของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553)   

  การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงท่ีมี

ความสําคญัอย่างยิ่งสําหรับการวางแผนออมเงินระยะยาวของนกัลงทุนได ้ การท่ีนกั

ลงทุนเข้าไปซ้ือหลักทรัพย์ในธุรกิจท่ีมีความเช่ือมั่นว่าจะสร้างผลกําไรและ

เจริญรุ่งเรืองต่อไปในวนัขา้งหน้า จะทาํให้นกัลงทุนมีฐานะเป็น “ผูล้งทุน” และเป็น 

“เจา้ของกิจการ” ไปในขณะเดียวกนั  ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากกาํไรท่ีเกิดข้ึนใน

การทาํธุรกิจนั้นทุกๆ ปี ตราบท่ียงัถือหลกัทรัพยน์ั้นอยู่  ยิ่งไปกว่านั้น นักลงทุนยงั

สามารถคาดหวังให้หลักทรัพย์ท่ีตนเองถืออยู่ มีมูลค่าเพิ่มข้ึนได้ ถ้าธุรกิจนั้ น

เจริญเติบโตและมีผลกาํไรเพิ่มข้ึน และเม่ือถึงเวลาท่ีตัดสินใจขายหลักทรัพย์นั้ น

ออกไปก็จะไดร้าคาท่ีสูงกวา่เม่ือแรกซ้ือมา 
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 จะเห็นไดว้่าการลงทุนในหลกัทรัพยมี์ความเส่ียง แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ยงั

นิยมเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์เพราะเห็นวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยสู์งกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการลงทุนประเภทอ่ืนๆ เช่น การลงทุนในรูปเงิน

ฝากกบัธนาคารพาณิชยท่ี์คนส่วนใหญ่เช่ือว่าเป็นการลงทุนท่ีปลอดภยั เพราะไดรั้บ

ดอกเบ้ียจากเงินตน้ท่ีฝาก และสามารถเรียกคืนไดเ้ม่ือตอ้งการ อยา่งไรก็ตามในความ

เป็นจริง โอกาสท่ีผูอ้อมจะได้รับดอกเบ้ียเงินฝากในอตัราท่ีสูงหรือเท่าเทียมระดับ

อตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ตามภาวะเศรษฐกิจนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนเสมอไป  และหากเงิน

เฟ้อมีอตัราสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว หรืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากลดตํ่าลง ผลตอบแทนจาก

เงินออมดงักล่าวก็ลดค่าลงดว้ยเช่นกนั 

  การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งเป็นทางเลือกเพื่อการออมเงินในระยะยาว ท่ี

ผูอ้อมสามารถหลีกเล่ียงหรือป้องกันการขาดทุนท่ีเกิดจากระดับอตัราเงินเฟ้อได ้ 

เพราะการลงทุนในหลักทรัพย์จะช่วยรักษามูลค่าท่ีแท้จริงของเงินลงทุนและให้

ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล กาํไรส่วนทุน และสิทธิการจองซ้ือหุ้นใหม่ในราคา

ตํ่าแก่ผูล้งทุนอีกดว้ย  และหากผูล้งทุนมีความรอบรู้และชาญฉลาดพอ ก็จะสามารถ

เลือกซ้ือเลือกขายหลกัทรัพยต์่างๆ ในระดบัราคาและจงัหวะเวลาท่ีให้ผลตอบแทนได้

สูงกวา่   ดงันั้นในภาพรวมแลว้ จะเห็นไดว้า่การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยถื์อเป็นการ

ออมเงินอีกรูปแบบหน่ึงท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าในระยะยาวได ้(กา้วแรกสู่การลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพย,์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2545)   

  อย่างไรก็ตามการลงทุนทุกชนิดย่อมมีความเส่ียง ซ่ึงความเส่ียงจะมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัระดบัผลตอบแทน กล่าวคือ หลกัทรัพยใ์ดท่ีให้

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการในระดบัสูงก็จะมีระดบัความเส่ียงท่ีสูงเช่นเดียวกนั  ในทาง

ตรงกนัขา้ม หลกัทรัพยใ์ดท่ีให้ผลตอบแทนท่ีตํ่าก็จะมีความเส่ียงในระดบัตํ่า ดงันั้น

การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์กัลงทุนจะลงทุนเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนสุงสุดใน

ระดบัความเส่ียงท่ีเท่ากนัหรือในระดบัผลตอบแทนท่ีเท่ากนัแต่ระดบัความเส่ียงตํ่ากวา่

โดยการกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรมซ่ึงต่อมาไดมี้การ

นาํทฤษฎีน้ีมาพฒันาเป็นแบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) ซ่ึงเป็น

แบบจาํลองท่ีมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ทียบกบั



413 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

อตัราผลตอบแทนของตลาด ทฤษฎีน้ีทาํให้นกัลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนได้

เหมาะสมตามระดบัความเส่ียงท่ีนกัลงทุนยอมรับได ้ 

  ทั้ ง น้ีกลุ่มหลักทรัพย์ในหมวดประกันภัยและประกันชีวิตถือเป็นกลุ่ม

หลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุน เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2556 มีการคาดการณ์วา่อตัราดอกเบ้ียปรับ

ลดลง มีผลทาํให้ธุรกิจประกนัมีอตัราการเติบโดท่ีสูงข้ึน รวมทั้งนโยบายรถคนัแรก

ของรัฐบาล ทาํให้ประชาชนมีการทาํประกนัภยักนัเพิ่มมากข้ึน ผูศึ้กษาวิจยัเล็งเห็น

ความสําคญัในส่วนน้ีจึงตดัสินใจเลือกศึกษา 6 หลกัทรัพยใ์นหมวดประกนัภยัและ

ประกันชีวิต ได้แก่ บริษทั เมืองไทยประกันภยั จาํกัด (มหาชน) , บริษทั ไทยรับ

ประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) , บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) , บริษทั 

นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) , บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั 

กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน)  โดยทาํการศึกษาเก่ียวกบัค่าความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ว่าผลตอบแทนควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อเป็น

การชดเชยความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของกิจการ โดยใชแ้นวคิดเร่ือง

ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model - CAPM)  เป็นแนวคิดใน

การพิจารณาความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

  1.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับของ

หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บของตลาด 

   2.   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต 

  

 

 

 

 



414 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

       ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม                การเปรียบเทยีบ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการศึกษา 

  การศึกษาน้ีไดเ้ลือกใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพยห์รือ CAPM ในการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์ เน่ืองจากแบบจาํลองน้ีเป็นแบบจาํลองพื้นฐานท่ีได้แสดงถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ทียบกบัอตัราผลตอบแทน

ของตลาดไดอ้ยา่งชดัเจนและง่ายแก่การทาํความเขา้ใจ  โดยทาํการศึกษาหุ้นสามญัใน

 

ราคาปิดแต่ละ

วนัทาํการของ

หลกัทรัพย์

หมวดประกนัภยั

และประกนัชีวติ 

ค่าส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

ค่าเบตา้ 

 

อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย์

หมวดประกนัภยั

และประกนัชีวติ 

และอตัรา

ผลตอบแทนของ

ตลาด 

 

SET INDEX 

อตัรา

ผลตอบแทนของ

ตัว๋เงินคลงั 

6 เดือน 

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

ไม่มีความเส่ียง 

1.ความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บของ

หลกัทรัพยห์มวด

ประกนัภยัและ

ประกนัชีวติ 

 

2.ค่าเบตา้ของ

หลกัทรัพยห์มวด

ประกนัภยัและ

ประกนัชีวติ 

 

3.อตัราผลตอบแทน

ท่ีตอ้งการกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของ

หลกัทรัพยห์มวด

ประกนัภยัและ

ประกนัชีวติ 
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หมวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จาํนวน 17 หลกัทรัพยเ์ลือกโดยการสุ่มจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 

  1. MTI  : บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

    Muang Thai Insurance Public Company Limited 

  2. THRE : บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

    Thai Reinsurance Public Company Limited 

  3. BKI  : บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

    Bangkok Insurance Public Company Limited 

  4. NKI  : บริษทั นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

    The Navakij Insurance Public Company Limited 

  5. TIC  : บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

    The Tahi Insurance Public Company Limited 

  6. BLA  : บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

    Bangkok Life assurance Public Company Limited 

  

  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเป็น

ขอ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัของหลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 

2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555  จาํนวน 489 วนัทาํการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1.  ทาํให้ทราบถึงวิธีการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยต่์างๆในหมวดประกนัภยัและประกนัชีวิตโดยสามารถนาํไปประยุกต์ได้

กบัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆได ้

  2. ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ใชป้ระกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกล

ยทุธ์และทิศทางในการลงทุนสําหรับผูล้งทุนวา่จะซ้ือหลกัทรัพย ์ขายหลกัทรัพย ์หรือ

ถือครองหลักทรัพย์นั้ นต่อไป  จากการนํามูลค่าท่ีแท้จริงท่ีได้จากการศึกษามา

เปรียบเทียบกบัราคาตลาด 

  3. ทาํใหน้กัลงทุนมีการตดัสินใจในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ดีข้ึน 
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2. แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   

  ในการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดประกนัภยัและประกนัชีวิต โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM ผูว้ิจยันาํเสนอแนวคิด

และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 1. แนวความคิดเกีย่วกบัความเส่ียง 

 ความเส่ียงจากการลงทุน (Risk) หมายถึง โอกาสท่ีจะไม่ได้รับอัตรา

ผลตอบแทนตามท่ีคาดไว ้ซ่ึงถา้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอน

มากข้ึน การลงทุนนั้นก็ยิง่มีความเส่ียงมากข้ึน ในการวเิคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไปถือ

วา่ ผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ีไม่ชอบความเส่ียง(Risk Averse) หรือตอ้งการหลีกหนีความ

เส่ียง  หากการลงทุนใดมีความเส่ียงสูง ผูล้งทุนยอ่มตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน

เพื่อชดเชยความเส่ียง (โรจนา ธรรมจินดา, 2547) 

 2. แนวความคิดเกีย่วกบัการลงทุน 

  การลงทุนหมายถึง กระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใชจ้่ายในวนัน้ี 

เพื่อสร้างความมัง่คัง่ใหเ้พิ่มสูงในอนาคต  ไม่วา่จะเป็นการซ้ือหลกัทรัพยห์รือตราสาร

การเงินประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงั

เพื่อใหไ้ดรั้บกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้นๆ และมุ่งหวงัใหห้ลกัทรัพย ์หรือตราสาร

การเงินท่ีไดล้งทุนไป มีมูลค่าสูงข้ึน ทั้งน้ีเพื่อให้คุม้กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส และเพื่อ

ชดเชยอาํนาจซ้ือท่ีสูญเสียไป อนัเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ  รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือตราสารทางการเงิน ตลอดช่วงระยะเวลา

ลงทุน  ( ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,  ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 

2552, หนา้ 2) 

  3. ตัวแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ 

  แนวคิดการวิเคราะห์การลงทุนน้ีเป็นการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวข้องหลกัทรัพยก์บัสัมประสิทธ์ิช้ี

วดัความเส่ียงตวัหน่ึงท่ีเรียกว่า เบตา้ (beta)  ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้และค่าเบตา้ไดแ้สดงในทฤษฎีหรือตวัแบบ (model) ท่ีเรียก
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กนัวา่ ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model )  หรือท่ี

เรียกว่า CAPM ซ่ึงเป็นตวัแบบกาํหนดราคาของหลกัทรัพย ์โดยการวิเคราะห์ผ่าน

อตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเส่ียงหรือค่าเบตา้ ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นท่ี

ยอมรับในการวิเคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป (จิรัตน์ สังข์แกว้, 2547, หนา้ 244)  จาก

ตวัแบบ CAPM ผูล้งทุนสามารถกาํหนดไดว้่า หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้นมีราคาตลาด

สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคาตลาดตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Underpriced)  

(สุพจน์ สกุลแกว้, 2553, หนา้ 168) 

 4. ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย ์

(CAPM)  มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยวิธีการเช่นเดียวกนัคือ 

การใช้ CAPM เป็นแบบจาํลองในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพยโ์ดย

สามารถสรุปงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

    ธีระ ลัมประเสริฐ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง

การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวด

พลงังานและสาธารณูปโภคโดยใชต้วัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย(์CAPM) 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์น

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา

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
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ราคาตลาดสูงกวา่ความเป็นจริง (Overvalued) ไดแ้ก่PTT, BANPU, IRPC และTOP 

ซ่ึงนกัลงทุนควรหลีกเล่ียงท่ีจะซ้ือหรือถือครองหลกัทรัพย ์

ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ เกียรติ (2555) ได้

ศึกษาวจิยัเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน ของหลกัทรัพย์

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้แบบจาํลอง CAPM โดยมี

วตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กับความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ

กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร โดยผลการวิจยัสรุปดงัน้ี หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารท่ีผูล้งทุนควรจะลงทุนซ้ือมี 9 หลกัทรัพย ์คือ ADVANCE, INTUCH, DTAC, 

JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี

มูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารท่ีผูล้งทุนไม่ควรลงทุนซ้ือมี 1 หลกัทรัพยคื์อ TRUE โดยหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

 กิตติยาพร คชาอนันต์ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (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
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สัดส่วนท่ีน้อยกว่า นักลงทุนควรตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลักทรัพย์นั้นเพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น  

 กฤตวร ตังประเสริฐผล (2553) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทน ความเส่ียง และการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจกรเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1. เพื่อหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

หลักทรัพย์ (Intrinsic Value) เปรียบเทียบกับราคาตลาด 2. เพื่อศึกษาอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย ์3. เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยมีผลการวจิยัสรุปดงัน้ี พบวา่หลกัทรัพย ์TVO, SSC, 

GFPT เม่ือนาํราคาหุ้นท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 

ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Undervalued คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดตํ่าเกินกว่ามูล

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 

หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารท่ีควรตัดสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 7 หลักทรัพย์เรียง

ตามลาํดบัเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued แสดงว่าราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์น

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

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 5 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบั
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เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่า

กวา่ราคาท่ีควรจะเป็นคือ TBANK, BAY, SCB, KBANK, TISCO 

  ปนิฏฐา ชีสังวรณ์ (2550) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์อัตรา

ผลตอบแทนความเส่ียงและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 

1. เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัของตลาดหลกัทรัพย ์2. เพื่อเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงเฉล่ียกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ

ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีผลการวิจยัสรุปดงัน้ี มี

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

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงเฉล่ียมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ ส่วนท่ี

เหลืออีก 30 หลักทรัพย์ให้อัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจริงเฉล่ียน้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 

 1. ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนั

ชีวิต โดยหุ้นสามญัของหลกัทรัพยใ์นหมวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 17 หลกัทรัพยเ์ลือกโดยการสุ่มจาํนวน 6 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 1. MTI : บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 2. THRE : 

บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 3. BKI : บริษทั กรุงเทพประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 4. NKI : บริษทั นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 5. TIC : บริษทั 

ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 6. BLA : บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)  

ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํ

การ   
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 2. ดชันี SET INDEX จากรายงานซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธันวาคม 2555 รวมเป็น

ระยะเวลา 489 วนัทาํการ 

3. อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 6 เดือน รวบรวมจากฐานขอ้มูล

ของสมาคมตราสารหน้ีไทยในช่วงเวลาเดียวกนัตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 

28 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ 

สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกับ

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้สูตร

ในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

และอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ โดยใชรู้ปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model 

(CAPM)   

 

4. การวเิคราะห์และสรุปผล 

ตาราง 1  อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและ

ประกนัชีวติ 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทน (%) ความเส่ียง (%) 

Market 0.0659 1.3274 

MTI 0.0222 3.1145 

THRE -0.0263 5.3572 

BKI 0.0380 0.8909 

NKI 0.0129 6.2445 

TIC 0.0880 10.3771 

BLA 0.1761 4.9603 

   

  จากตาราง 1 เป็นผลการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะความสัมพนัธ์ระหว่าง
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 อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนั

ชีวติในทางบวกและทางลบ ดงัน้ี 

 หลกัทรัพย ์MTI มีอตัราผลตอบแทนท่ี 0.0222% และความเส่ียงท่ี 3.1145%% 

หลกัทรัพย ์THRE มีอตัราผลตอบแทนท่ี -0.0263% และความเส่ียงท่ี 

 5.3572% 

หลกัทรัพย ์BKI มีอตัราผลตอบแทนท่ี 0.0380% และความเส่ียงท่ี 0.8909% 

หลกัทรัพย ์NKI มีอตัราผลตอบแทนท่ี 0.0129% และความเส่ียงท่ี 6.2445% 

หลกัทรัพย ์TIC มีอตัราผลตอบแทนท่ี 0.0880% และความเส่ียงท่ี 10.3771% 

หลกัทรัพย ์BLA มีอตัราผลตอบแทนท่ี 0.1761% และความเส่ียงท่ี 4.9603% 

 

 
 

ภาพ1 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและ

ประกนัชีวติกบัตลาด 

  จากภาพ 1 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคาํนวณเฉพาะอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยักบัอตัราผลตอบแทนตลาด จะเห็นว่าผลตอบแทน

ของตลาดมีค่าเท่ากบั 0.0659% หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีมีอตัรา

ผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดมี 2 หลกัทรัพยคื์อ BLA มีค่าเท่ากบั 0.1761% และ TIC มีค่า



423 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

เท่ากับ 0.0880% ส่วนหลักทรัพย์หมวดประกันภัยและประกันชีวิตท่ีมีอัตรา

ผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาดมี 4 หลกัทรัพยคื์อ BKI มีค่าเท่ากบั 0.0380%, MTI มีค่า

เท่ากบั 0.0222%, NKI มีค่าเท่ากบั 0.0129% และ THRE มีค่าเท่ากบั -0.0263% 

 

 
ภาพ 2   แสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนั

ชีวติกบัความเส่ียงตลาด 

จากภาพ 2 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคาํนวณเฉพาะความเส่ียงของ

หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตกบัความเส่ียงตลาด จะเห็นวา่ความเส่ียง

ตลาดมีค่าเท่ากบั 1.3274%  หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวติท่ีมีความเส่ียง

สูงกว่าความเส่ียงตลาดมี 5 หลกัทรัพยคื์อ TIC มีค่าเท่ากบั 10.3771%, NKI มีค่า

เท่ากบั 6.2445%, THRE มีค่าเท่ากบั 5.3572%, BLA มีค่าเท่ากบั 4.9603% และ MTI มี

ค่าเท่ากบั 3.1145% ส่วนหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีมีความเส่ียงตํ่า

กวา่ความเส่ียงตลาดมี 1 หลกัทรัพยคื์อ BKI มีค่าเท่ากบั 0.8909% 
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ภาพ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและ

ประกนัชีวติกบัค่าเบตา้ของตลาด 

 จากภาพ 4  หลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวก และมีค่า

สัมประสิทธ์ิเบต้าน้อยกว่า 1 คือ BLA มีค่าเท่ากับ 0.9653%, MTI มีค่าเท่ากับ 

0.3774%, TIC มีค่าเท่ากบั 0.3670%, BKI มีค่าเท่ากบั 0.2805%, THRE มีค่าเท่ากบั 

0.2733% และ NKI มีค่าเท่ากบั 0.0956% ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมี

การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด แต่ผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บจากหลกัทรัพยน์ั้นจะนอ้ยกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความ

เส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ 

(Defensive Stock)  
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ตาราง 2  เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัเพื่อ

การตดัสินใจลงทุน 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทน            

ทีต้่องการ (%) 

อตัราผลตอบแทน            

ทีค่าดหวงั (%) 
การตัดสินใจ 

MTI 4.72 7.75 Overvalued 

THRE -8.42 6.45 Overvalued 

BKI 12.88 6.54 Undervalued 

NKI -1.61 4.22 Overvalued 

TIC 19.94 7.62 Undervalued 

BLA 46.36 15.12 Undervalued 

 

  จากตาราง 2 แสดงถึงหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 3 หลกัทรัพย ์คือ BKI, 

TIC และ BLA โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) 

ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาส

จะปรับตวัสูงข้ึน 

 ส่วนหลักทรัพย์หมวดประกันภัยและประกันชีวิตท่ีอัตราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 3 หลกัทรัพยคื์อ MTI, THRE และ NKI 

โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalued) ดงันั้นนกัลงทุนจะ

ตดัสินใจขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโนม้จะปรับตวัลดลง 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

  1. การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและ

ประกนัชีวติกบัตลาด ผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต

ท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดมี 2 หลกัทรัพยคื์อ TIC และ BLA ส่วนหลกัทรัพย์

หมวดประกนัภยัและประกนัชีวติท่ีมีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดมี 4 หลกัทรัพยคื์อ 

MTI, THRE, BKI และ NKI 
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  2. การเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนั

ชีวิตกบัตลาด ผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีมี

ความเส่ียงสูงกวา่ตลาดมี 5 หลกัทรัพยคื์อ MTI, THRE, NKI, TIC และ BLA ส่วน

หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวติท่ีมีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาดมี 1 หลกัทรัพย์

คือ BKI 

  3. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ไม่มีหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

มากกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ย

กวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 6 หลกัทรัพยคื์อ MTI, THRE, BKI, NKI, TIC 

และ BLA 

  4. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ

สูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 3 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ BKI, TIC และ BLA ส่วน

หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากว่า

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 3 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ MTI, THRE และ NKI 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

  1. การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาความเส่ียงท่ีเป็นระบบซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ี

นักลงทุนไม่สามารถหลีกเล่ียงได้เท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษา

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ เพื่อจะไดท้ราบถึงความเส่ียงท่ี

แทจ้ริงของหลกัทรัพยน์ั้น วา่จะเกิดจากความเส่ียงภายในธุรกิจ หรือความเส่ียงอนัเกิด

จากความเปล่ียนแปลงปัจจยัแวดล้อมภายนอก และความเส่ียงใดส่งผลต่อธุรกิจ

มากกวา่กนั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาตดัสินใจในการเลือกลงทุน 

  2. ควรจะศึกษาวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอ่ืนๆ ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อท่ีจะสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต โดยไปลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆ 

ดว้ย 
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  3. ผูศึ้กษาอาจใช้ทฤษฎีและแนวคิดอ่ืนๆ เช่น ทฤษฏีการเก็งกําไรราคา 

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

หาคาํตอบใหแ้ม่นยาํและชดัเจนยิง่ข้ึน 
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