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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนของ 

หลกัทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจําลอง CAPM : 

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ PS, SPALI, LH, QH, RML และ PRIN 

(The Comparative Study of Risk and Rates of Return on  

the Securities in Property Development Sector by CAPM :  

The Case Study of PS, SPALI, LH, QH, RML and PRIN 

ปณิชา  อุดมกิจพิพฒัน์1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์กบัความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั กบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยใช้ภายใต้

แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพยเ์ป็นแนวทางศึกษาเพื่อการตดัสินใจลงทุน ซ่ึง

มีหลกัทรัพยใ์นการศึกษา คือ หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาํการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายวนั 

ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมเป็น 489 วนัทาํการ และได้

ทาํการสุ่มเลือกหลกัทรัพยม์าทาํการศึกษาเพียงจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 1) PS : 

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 2) SPALI : บริษทั ศุภาลยั จาํกัด 

(มหาชน) 3) LH : บริษทัแลนด์แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 4) QH : บริษทั ควอลิต้ี

เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 5) RML : บริษทั ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) และ 6) PRIN :  

P

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

P

1 
Pนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต  สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

P

2
P อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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บริษทั ปริญสิริ จาํกดั (มหาชน) สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ทฤษฎี

การกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) 

ผลการศึกษาปรากฎวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์ผูล้งทุนควร

จะลงทุนซ้ือ มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์คือ RML, SPALI และ LH ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์ห้

อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง สูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ขณะท่ีผูล้งทุนไม่ควรลงทุนซ้ือมี 3 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PS, QH และ PRIN ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนท่ีเกิด 

ข้ึนจริง ตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควร

จะเป็น (Overvalued) 

คําสําคัญ : ความเส่ียง, อตัราผลตอบแทน, หลกัทรัพย,์ กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย,์ 

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้, ทฤษฎีการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์

ABSTRACT 

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

return on securities in the property and development groups sector and market rates 

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

return for securities in the property and development groups sector. The securities in 

the study are in the property and development groups sector on the stock exchange 

of Thailand. By selecting stocks with market to 6 securities. Include SPALI, LH, 

RML, PS, QH and PRIN. The research was collected the secondary data from 

January 01, 2011 till December 31, 2012 and the total period of 489 official 

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

The result founded that, securities in the property and development groups 

sector it has 3 securities investors should be invested in. Include RML, SPALI and 

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

property and development groups sector it has 3 security investors should not invest 

is PS, QH and PRIN. This mean these securities are overvalue securities. 
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KEYWORDS : Risk, Rate of Return, Security, Property Development Sector, Beta 

Coefficient, Capital Asset Pricing Model  

1. บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ผูมี้เงินออม หรือ นกัลงทุน ท่ีตอ้งการแสวงหาช่องทางการบริหารเงินให้เกิด

ประโยชน์ หรือไดรั้บผลตอบแทนสูงสุดนั้น นอกจากฝากเงินไวก้บัธนาคารหรือสถา- 

บนัการเงิน เพื่อรับผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียแลว้ ยงัมีทางเลือกอ่ืน ในการบริหารเงิน

ออม และการลงทุนท่ีน่าสนใจได้อีกหลายวิธี เพื่อเพิ่มพูนผลตอบแทนจากเงินออม

ของตน ดว้ยการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นบัเป็นทางเลือกหน่ึงของ

การลงทุนท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผูมี้เงินออมมีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนใน

อตัราท่ีสูงกวา่และหลากหลายรูปแบบกวา่ ทั้งประเภทของตราสารและผลตอบแทน 

เพราะมีตราสารเพื่อการลงทุนหลายประเภท ซ่ึงออกโดยบริษทัจดทะเบียนท่ีประกอบ

ธุรกิจในหลายประเภทอุตสาหกรรม ให้เลือกลงทุนไดต้ามความตอ้งการตลาดหลกั- 

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีบทบาทสําคญัดา้นการเป็นศูนยก์ลางท่ีรวบรวมเงินทุนจากผู ้

มีเงินออมมาจดัสรรใหก้บัธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุนเพื่อนาํไปใชใ้นการขยายกิจการ โดย

การออกหลกัทรัพยจ์าํหน่ายให้กบัผูมี้เงินออมหรือนกัลงทุน เพื่อให้เขา้มีส่วนร่วมใน

การถือหลกัทรัพยแ์ละรับผลตอบแทนทางการเงินในหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนถือหุ้นอยู ่

เช่น เงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุ้นออกใหม่ ใบสําคญัแสดงสิทธ์ิ เป็นตน้ ส่วน

ธุรกิจท่ีไดเ้งินทุนมาก็จะนาํเงินท่ีได ้มาไปใชใ้นการประกอบธุรกิจและขยายกิจการได ้

ส่งผลต่อการพฒันา และขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรก็ตามเน่ืองจาก

ราคาของหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้น การลงทุนใน

หลกัทรัพยน์กัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งตอ้งวิเคราะห์แต่ละหลกัทรัพยถึ์งอตัราผล

ตอบ แทนและระดบัราคาท่ีซ้ือขายตามภาวะตลาดและพฤติกรรมการลงทุนของนัก

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวโน้มของราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคต 

การพิจารณาการลงทุนเพื่อหาอตัราผลตอบ แทนตามสภาพการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรัพย ์ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อตัรา
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ดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และอตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี เป็นเหตุ ให้เกิด

ความเส่ียงท่ีเรียกวา่ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ดงันั้นการท่ีจะควบคุมความเส่ียงหรือลด

ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยจึ์งตอ้งมีการวิเคราะห์ความเส่ียง เพื่อให้นัก

ลงทุนสามารถท่ีจะกาํหนด กลยุทธ์การลงทุนได ้ ตามระดบัความตอ้งการหรือระดบั

ความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องนกัลงทุน การลงทุนในหลกัทรัพย ์จึงควรมีเกณฑ์ในการ

พิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความเส่ียงและอตัราผลตอบ แทนในการลงทุน

ก่อนการลงทุน เพื่อประเมินค่าก่อนการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมในการศึกษาคร้ังน้ี ได้

นาํหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยม์า เป็นกรณีศึกษาโดยทาํการศึกษาเก่ียวกบั

ค่าความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์วา่ผลตอบแทนควร

จะเป็นเท่าไร เพื่อเป็นการชดเชยความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของ

กิจการ โดยใช้แนวคิดเร่ืองทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Asset Pricing 

Model; CAPM) เป็นแนวคิดในการพิจารณา และใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียตัว๋เงินคลงั 

อาย ุ1 ปี เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

กลุ่มพฒันาอสังหาริม ทรัพย ์กบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของตลาด 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยใช้ทฤษฎี CAPM เป็น

แนวทางศึกษาเพื่อการตดัสินใจลงทุน 
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1.3 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม          การเปรียบเทียบ 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหา- 

ริมทรัพย ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นเวลา 489 วนัทาํการ โดยสุ่มเลือกหลกั 

ทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มาทาํการศึกษาเพียงจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

1. PS  : บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

: PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

2. SPALI  : บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 

: SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED 

3. LH : บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

: LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED 

4. QH  : บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

: QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED 

5. RML  : บริษทั ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

: RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED 

6. PRIN  : บริษทั ปริญสิริ จาํกดั (มหาชน) 

: PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED 

ราคาปิดรายวนัของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

 

SET Index 

 

อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยแ์ละ

อตัราผลตอบแทนของ

ตลาด 

อตัราผลตอบแทน

ของตัว๋เงินคลงั 

ระยะสั้น 1 ปี 

 

ค่าส่วนเบ่ียง 

เบน

มาตรฐาน 

 

ค่าเบตา้ 

 

อตัราผลตอบแทน 

ท่ีไม่มีความเส่ียง 

 

 

1. ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2. ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

3. อตัราผลตอบแทนท่ี

เกิดขึ้นจริงกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ผูล้งทุนใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาเปรียบเทียบตดัสินใจเลือก

ลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการประเมินราคาของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริม- 

ทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.  แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ โดยใช้แบบจาํลอง CAPM : กรณีศึกษา

หลกัทรัพย ์PS, SPALI, LH, QH, RML และ PRIN” ผูว้ิจยัจะนาํเสนอหลกัการและ

ทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการลงทุน และผลตอบแทน 

 การลงทุน หมายถึงกระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใชจ้่ายในวนัน้ี

เพื่อสร้างความมัน่คัง่ให้เพิ่มสูงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือหลกัทรัพยห์รือตรา

การเงินประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงั

เพื่อให้ได้รับกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้นๆ และมุ่ง หวงัให้หลกัทรัพย ์หรือตรา

สารการเงินท่ีไดล้งทุนไปมีมูลค่าสูงข้ึน ทั้งน้ีเพื่อให้คุม้กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส และ

เพื่อชดเชยอาํนาจซ้ือท่ีสูญเสียไป อนัเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งชดเชยความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือตราสารการเงิน ตลอดช่วงระยะ 

เวลาลงทุน (ตลาดหลกั ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาด

ทุน 2552, หนา้ 2) 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัความเส่ียง 

 ความเส่ียงจากการลงทุน เป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึง ในการพิจารณา 

ลงทุน ความหมายของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หมายถึง โอกาสท่ีจะ

สูญเสียเงินลงทุนคือขาดทุน และโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนแตก- 

ต่าง หรือเบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวค้วามเบ่ียง เบนของรายไดย้ิ่งสูงก็

แสดงวา่โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บแตกต่างไปจากท่ีคาดการณ์ไว ้สูงความเส่ียง
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สูง ถา้โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีได ้รับแตกต่างจากท่ีคาดการณ์ไวน้้อยความเส่ียงตํ่า ถา้

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บไม่แตกต่างจากท่ีคาดหว ังไว ้ก็ถือว่าไม่มีความเส่ียง (risk-free) 

(สิริวรรณ โฉมจาํรูญ, 2548, หนา้ 8-15) 

2.3 แนวความคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน 

 จิรัตน์ สังขแ์กว้ (2547) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มการลงทุน นั้นคือ 

การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจตลาดหลกัทรัพยแ์ละการเมืองวิเคราะห์ภาวะอุตสาห- 

กรรม และวิเคราะห์บริษทั แลว้จึงตดัสิน ใจลงทุน การวิเคราะห์หลกัทรัพยต์ามแนว- 

คิดน้ีพยายามหามูลค่าหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสมท่ีผูล้งทุนควรจ่ายเงินลงทุน หรือท่ีเรียกวา่ 

“มูลค่าท่ีแทจ้ริง” (intrinsic value) หรือ “มูลค่าตามทฤษฎี” (theoretical value) เพื่อ

นาํไปเปรียบเทียบกบัราคาหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาด หรือ “ราคาตลาด” (market 

price) เพื่อหาหลกัทรัพยท่ี์มีราคาท่ีไม่เหมาะสม (mispriced) ถา้ราคาตลาดตํ่ากวา่มูล

ค่าท่ีแทจ้ริง (underpriced) ผูล้งทุนจะตดัสินใจซ้ือ ถา้ราคาตลาดสูงกวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริง 

(overpriced) ผูล้งทุนจะตดัสินใจไม่ซ้ือหรือตดัสินใจขาย  

2.4 ตัวแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ 

 สุพจน์ สกุลแกว้ (2553) แนวคิดการวิเคราะห์การลงทุนน้ีเป็นการประยุกตใ์ช้

กบัการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวข้องหลกัทรัพย ์

กบัสัมประสิทธ์ิช้ีวดัความเส่ียงตวัหน่ึงท่ีเรียกวา่ เบตา้ (beta) ลกัษณะความสัมพนัธ์

ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้ และค่าเบตา้ไดแ้สดงในทฤษฎีหรือตวัแบบ 

(model) ท่ีเรียกกนัว่า ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ (capital asset pricing 

model) หรือท่ีเรียกกนัโดยยอ่วา่ CAPM ซ่ึงเป็นตวัแบบการกาํหนดราคาของหลกั- 

ทรัพย ์โดยการวเิคราะห์ผา่นอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเส่ียงหรือค่า

เบตา้ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นท่ียอมรับในการวเิคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 

2547, หนา้ 244) จากตวัแบบ CAPM ผูล้งทุนสามารถกาํหนดไดว้า่ หลกัทรัพยท่ี์

วิเคราะห์นั้นมีราคาตลาดสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคาตลาดตํ่ากวา่ท่ี

ควรจะเป็น (Underpriced)  
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2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ล่มุวสัดุก่อสร้าง โดยใชแ้บบ 

จาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของ

อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

หมวดวสัดุก่อสร้าง และเพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกั- 

ทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทน และความเส่ียง

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเพื่อเป็นแนวทางศึกษาในการตดัสินใจ

ลงทุน จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั ) ท่ี   

จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด ห ลกั ท รั พ ยแ์ห่ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ก ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวด

วสัดุก่อสร้างจาํนวน 18 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ CCP, DCC, DCON, DRT, GEN, KWH,  

Q-CON, RCI, SCC, SCCC, SCP, SUPER, TASCO, TCMC, TGCI, TPIPL, UMI 

และ VNG โดยมีระยะเวลาการศึกษาอยูใ่นระหวางช่วงวนัท่ี 4 มกราคม 25553 จนถึง

วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 731 วนัทาํการและใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของ

ตวัเงินคลงัรัฐบาลอายุ 6 เดือน เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศ 

จากความเส่ียง ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพย ์เรียงตาม ลาํดบัคือ GEN, 

TASCO, TPIPL, KWH และ SCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued หลกัทรัพย์

กลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 

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

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

Undervalued 

กฤตวร ตังประเสริฐผล (2553) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทน ความเส่ียง และการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยลุ่์มธุรกิจเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1) เพื่อหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

หลกัทรัพย ์(Intrinsic Value) เปรียบเทียบกบัราคาตลาด 2) เพื่อศึกษาอตัราผลตอบ- 
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แทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตดัสิน 

ใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี พบวา่หลกัทรัพย ์TVO, SSC, 

GFP เม่ือนาํราคาหุ้นท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ล้ว 

ราคาหลกัทรัพยเ์กิดค่า  Undervalue คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดตํ่าเกินกวา่มูล

ค่าท่ีแท้จริงท่ีคาํนวณได้ นักลงทุนจึงควรซ้ือหุ้นของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะ

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

ราคาหุน้ท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพย์

เกิดค่า  Overvalue คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดสูงเกินกว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ี

คาํนวณได ้นกัลงทุนจึงควรขายหุน้ของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวัตํ่าลงมา 

หทัยพันธน์ ปัญญาทิพย์ (2553) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองวิเคราะห์ความเส่ียง

และอตัราผลตอบ แทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกั- 

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุ ประสงคใ์นการวิจยัดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาผล กระทบ

ของปัจจยัท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์2) 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเส่ียง และผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวด

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์3) เพื่อประเมินเปรียบเทียบระดบัความเส่ียงและผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัแต่ละหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยให้ขอ้มูลหลกัทรัพย์

ในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 58 บริษทัแยกระยะเวลาการศึกษาออกเป็น 2 

ช่วงเวลาตามความผนัผว่นของดชันีราคาหลกัทรัพย ์ช่วงท่ี 1 มกราคม พ.ศ.  2547 ถึง 

ธนัวาคม พ.ศ.2549 ช่วงท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2547 ถึงเดือน มิถุนายน พ  .ศ  . 2533 และ

ศึกษา ช่วงท่ี 3 มกราคม พ .ศ . 2547 ถึงเดือน มิถุนายน พ .ศ. 2533  

 วิไลพรรณ ตาริชกุล (2551) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง รูปแบบจาํลอง CAPM 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1) ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงและอตัราผล 

ตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บของตลาด 2) เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบ แทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 3) ศึกษาแนวทางการตดัสินใจลงทุนโดยใชรู้ป



 48 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

แบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) จากผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี หลกั- 

ทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 7 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบั

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

หรือลงทุนมีหลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบั คือ TBANK, BAY, SCB, KBANK, TISCO 

Weera Weerakhajornsak, Kittiphun Khongsawatkiat, & Thasana 

Boonkwan (2008) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง Asset Pricing in Energy Sector : The 

Evidence from Stock Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1) เพื่อ

เปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2) เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3) เพื่อประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีคาด

วา่จะไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก CAPM โดยมีการวิจยัสรุป 

ดงัน้ี หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 10 หลกัทรัพย ์เป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกว่า

ราคาท่ีควรจะเป็น คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, 

TOP, IRPC หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 8 หลกัทรัพยเ์ป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่

ราคาท่ีควรจะเป็น คือ BAFS, BANPU, KGCOMP, GLOW, LANNA, PTT, RATCH, 

SCG 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

3.1 กาํหนดกลุ่มประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มีจาํนวน 65 หลกัทรัพย ์ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไดเ้ลือกมาเพียงจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ดว้ยวิธีสุ่มแบบ

เจาะจง  (Purposive Sampling) โดยใชข้อ้มูลจาก SET Index และ อตัราผลตอบแทน

ของตัว๋เงินคลงั อาย ุ1 ปี ซ่ึงใชข้อ้มูลในการศึกษาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 

ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 489 วนัทาํการ โดยมีหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี   1) PS : บริษทั 
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พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 2) SPALI: บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 3) 

LH : บริษทัแลนด์แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 4) QH  : บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั 

(มหาชน) 5) RML : บริษทั ไรมอน แลนด์ จาํกดั (มหาชน) และ 6) PRIN : บริษทั 

ปริญสิริ จาํกดั (มหาชน)   

3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัใช้ขอ้มูลทูติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษาจากแหล่ง ขอ้มูลต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์

สืบค้นจากฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555  

2) ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET Index) สืบคน้จากฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

 3) เงินปันผลของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์สืบคน้จากฐาน 

ขอ้มูลตลาดหลกั- ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 

ธนัวาคม 2555 

4) อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงั อายุ 1 ปี สืบคน้จากฐานขอ้มูลสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

3.3 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  

 สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกับ

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้สูตร

ในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้และอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยใชท้ฤษฎี Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) 
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4. การวเิคราะห์ข้อมูล และผลการวจัิย  

ส่วนที ่1: ผลการวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์นช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

 

รูปภาพที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

จากรูปภาพท่ี 4.1 ผลการศึกษาปรากฎว่า อัตราผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.0659 เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์คือ 

RML, SPAILI และ LH โดยอตัราผลตอบแทนมีค่าเท่ากบั 0.3641, 0.1324 และ 

0.1141 ตามลาํดบั 

2) หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์คือ 

PRIN, QH และPS โดยอตัราผลตอบแทนมีค่าเท่ากบั 0.0088, 0.0223 และ 0.0612 

ตามลาํดบั 
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รูปภาพที ่4.2 แสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์กบัความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 

ธนัวาคม 2555 

 

 

 จากรูปภาพท่ี 4.2 ผลการศึกษาปรากฎวา่ ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์

มีค่าเท่ากับ 1.1521 เม่ือเปรียบเทียบกับความเส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ จะเห็นได้ว่า หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกว่าตลาด มีจาํนวน 6 

หลกัทรัพย ์คือ PRIN, RML, QH, LH, SPALI และ PS โดยความเส่ียงของหลกัทรัพย์

มีค่าเท่ากบั 2.0337, 3.5847, 2.1148, 2.2962, 2.0755 และ 2.4812 ตามลาํดบั 

 ส่วนที ่2: ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และการแบ่งแยกความเส่ียง

รวมของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 

ถึง 31 ธนัวาคม 2555 
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รูปภาพที ่4.3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient) ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

จากรูปภาพท่ี 4.3 ปรากฎวา่ หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

เป็นบวก ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ PS มีค่าเท่ากบั 1.2594 

รองลงมาไดแ้ก่ LH, RMLs, QH, SPALI, PRIN มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบั 1.16, 

1.14, 1.05, 0.94 และ 0.70 ตามลาํดบั 

ตารางที ่4.4 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

ค่าความเสี่ยงรวม ค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบ ค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ

(σ2
i) (β2

i σ2
m) (σ2

ei)

PS 6.1562 2.1053 4.0509

SPALI 4.3077 1.1721 3.1356

LH 5.2725 1.7876 3.4848

QH 4.4723 1.4872 2.9851

RML 12.8498 1.8517 10.9981

PRIN 4.1358 0.6489 3.4869

หลักทรัพย์

 
 จากตารางท่ี 4.4 ปรากฎวา่ ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์RML มีค่าสูงสุด

เท่ากบั 12.8498 รองลงมาไดแ้ก่ PS, LH, QH, SPALI และ PRIN โดยมีค่าความเส่ียง

รวมเท่ากบั 6.1562, 5.2725, 4.4723, 4.3077 และ 4.1358 ตามลาํดบั และจากการ

แบ่งแยกความเส่ียงรวม จะเห็นไดว้่า ทุกหลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ น้อย

กวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  
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ส่วนที่ 3: การนาํเสนอผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพย์

ในกลุ่มพฒันาอสังหาริม ทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 

ธนัวาคม 2555 

ตารางที ่4.2 แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ตามทฤษฎี CAPM ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

PS 9.9450% 18.78% Overvalued

SPALI 35.6394% 14.80% Undervalued

LH 29.3838% 17.55% Undervalued

QH 2.9926% 16.28% Overvalued

RML 108.9820% 17.81% Undervalued

PRIN 1.1724% 11.81% Overvalued

หลักทรัพย์
อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง

Rit

การตัดสินใจ
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 

E(Ri)

 
  

จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นไดว้า่ เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (RRiR) กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามทฤษฎี CAPM (E(RRiR)) มาเปรียบเทียบกนั โดย

หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุนนั้น เป็นหลกัทรัพยท่ี์ RRiR > E(RRiR) แสดงวา่เป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบ แทนสูงกว่า

ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่

ตดัสินใจลงทุนเป็นหลกัทรัพยท่ี์ RRiR < E(RRiR) แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ี

ควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั

กบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

 1) หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพย ์มีจาํนวน 3 หลกั- 

ทรัพย ์ไดแ้ก่ SPALI, LH และ RML 
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 2) หลกัทรัพยท่ี์มีนกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพย ์มีจาํนวน 3 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PS, QH และ PRIN 

 (การตดัสินใจ “ซ้ือ” หรือ “ขาย” อยูใ่นช่วงท่ีทาํการศึกษาเท่านั้น) 

5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ศึกษาอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียง 2) ศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และการแบ่งแยกความเส่ียง

รวม และ 3) ศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามทฤษฎี CAPM กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงสามารถรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี:- 

ส่วนที ่1: อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง  

จากการศึกษาผลตอบแ ทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหา- 

ริมทรัพย ์ ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษา

ปรากฎวา่ อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.07 เม่ือทาํการเปรียบ 

เทียบกบัอตัราผลตอบแทนกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 

กลุ่ม คือ หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์คือ 

SPALI, LH และ RML ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาด มี

จาํนวน 3 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PS, QH และ PRIN 

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.15 เม่ือทาํการเปรียบเทียบกบั

ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ปรากฎวา่ ทุกหลกัทรัพยมี์ความ

เส่ียงสูงกวา่ตลาด ไดแ้ก่ PF, PS, LH, QH, SPALI และ PRIN 

ส่วนที ่2: ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม  

จากการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และการแบ่งแยกความเส่ียงรวมของหลกั- 

ทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์  ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 

ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาปรากฎว่า หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพย ์มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้ (Beta Coefficient; β) เป็นบวก กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และการท่ีมีค่า β > 1 
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แสดงว่าผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบั

ผลตอบแทนของตลาดและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากหลกัทรัพยน์ั้นมากกวา่ผลตอบแทน

ของตลาด คือหลักทรัพย์นั้นมีความเส่ียงมากกว่าความเส่ียงของตลาดในทิศทาง

เดียวกนั กล่าวไดว้่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive Stock) ค่า β < 1 แสดงว่า

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบ- 

แทนของตลาด แต่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยน์ั้นจะนอ้ยกวา่ผลตอบแทนของ

ตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกั- 

ทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock)  

การแบ่งแยกความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหา- 

ริมทรัพย ์ปรากฏวา่ หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์สัดส่วนค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ย

กวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  

ส่วนที่ 3: อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ตามทฤษฎี CAPM กับอัตราผลตอบ 

แทนทีเ่กดิขึน้จริง  

จากการศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามทฤษฎี CAPM 

กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในช่วง

ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาปรากฎว่า หลกั- 

ทรัพยท่ี์นักลงทุนตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพย ์มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์ได้แก่ 

SPALI, LH และRML เน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควร

จะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบั

เส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีนกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกั- 

ทรัพย ์ มีจาํนวน 3 หลกัทรัพยเ์ดียว คือ PS, QH และ PRIN เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์

มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความ

เส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์(การตดัสินใจ “ซ้ือ” หรือ “ขาย” ตอ้งอยูใ่นช่วง

ท่ีทาํการศึกษาเท่านั้น) 
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5.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิย  

5.2.1) ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังนี้ 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลภายใตส้มมติฐานต่างๆ คือ ราคา

ตลาดของหลกัทรัพยส์ะทอ้นถึงความเคล่ือนไหวของตลาด รวมทั้งปัจจยัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งในตลาด กล่าวคือ ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัไดส้ะทอ้นถึงทุกส่ิง

ทุกอย่างแลว้ จึงไม่จาํเป็นตอ้งทาํการวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดราคาในปัจจุบนั

อยา่งไรก็ตาม ผูล้งทุนควรพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพยท่ี์จะ

พิจารณาเลือกลงทุนดว้ย 

 2. ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกใช ้CAPM ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพียงอยา่ง

เดียว ซ่ึงถือวา่ยงัไม่ไดผ้ลการวเิคราะห์ท่ีแม่นยาํเท่าท่ีควร และทาํใหย้งัมีความเส่ียงใน

การตดัสินใจอยูม่าก จึงควรพิจารณาเลือกใชแ้นวทางการศึกษาและวเิคราะห์อ่ืนร่วม

ดว้ยโดยทาํการศึกษาในส่วนของการกระจายการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยแ์ทน ซ่ึง

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพยเ์ด่ียว 

5.2.2) ข้อเสนอแนะสําหรับนักลงทุน  

1. ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ใชส้าํหรับเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสิน 

ใจลงทุนหลกัทรัพยใ์หก้ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เพียง 6 หลกัทรัพยเ์ท่านั้น โดย

พิจารณาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในแต่ละหลกัทรัพย ์นกัลงทุนควรศึกษา

หลกัทรัพยอ่ื์นๆ ในกลุ่มเดียวกนัเพื่อประกอบในการตดัสินใจ 

2. การพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยต์ามทฤษฎี CAPM เป็นการวเิคราะห์ขั้นพื้น- 

ฐานอยา่งเดียวเท่านั้น ในการเลือกลงทุนควรคาํนึกถึงปัจจยัภายนอก เช่น เศรษฐกิจ  

การเมือง ภยัธรรมชาติ และอ่ืนๆ ซ่ึงลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาของหลกั- 

ทรัพย ์

3. การลงทุนควรมีการกระจายความเส่ียง โดยเลือกลงทุนในอุตสาหกรรม

อ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการลดความเส่ียง และทาํการ

วเิคราะห์ขอ้มูลในหลายๆ ดา้น เพื่อการตดัสินใจลงทุนท่ีถูกตอ้งและแม่นยาํ 
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5.2.3) ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ควรกาํหนดขอบเขตในการวิจยัท่ีแตกต่างออกไป ทั้งในดา้นของประเภท

อุตสาหกรรมเช่น หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานหรือหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารดา้นช่วงเวลาท่ี

ทาํการศึกษา เช่น ช่วงเศรษฐกิจตกตํ่า หากทาํการวิจยัท่ีแตกต่างออกไปอาจทาํให้

ผลการวจิยัท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งหรืออาจแตกต่างกนัออกไป 

2.  การพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยต์ามทฤษฎี CAPM เป็นเพียงการเปรียบ

เทีนบอตัตราผลตอบ แทน ความเส่ียง และการประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ท่านั้น 

แต่ในความเป็นจริงแลว้ยงัมีอีกหลายปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ผูศึ้กษา

อาจใชท้ฤษฎีอ่ืนๆ เช่น ทฤษฎีการเก็งราคา (Arbitrage Pricing Theory, APT) หรือ 

Fama3 (F-3-F) ในการศึกษาเพื่อใหไ้ดค้าํตอบชดัเจนข้ึน 

 3. ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 

2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัยอ่มให้ผลการ

วิเคราะห์ท่ีแตกต่างกนัออกไป และการศึกษาขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีมากกว่ามกัให้ค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้ท่ีแม่นยาํมากข้ึน 

 4. ในการต่อยอดการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษา ท่ีมีความหลากหลาย

และประโยชน์มากข้ึน ควรพิจารณาเลือกศึกษาความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบร่วมดว้ย เพื่อ

ทาํการเปรียบเทียบกบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบและใช้ควบคู่กนัในการตดัสินใจเลือก

ลงทุนอีกดว้ย 
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