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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้แบบจําลอง CAPM : 

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ BLAND, CNT, MK, NOBLE, RML และ STPI 

(ANALYSIS RATE OF RETURN AND RISKS OF THE INVESTMENT 

PROPERTY DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION SECTOR BY USING 

CAPM:THE CASE STUDY OF BLAND, CNT, MK, NOBLE, RMLและSTPI) 

นนัทิญา ชะฎาทอง1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM และมีวตัถุประสงค์ 1.เพื่อ

ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพย์

ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  2.เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลักทรัพย์ในกลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างโดยใชท้ฤษฎี CAPM เป็นแนวทางศึกษาเพื่อการ

ตัด สิ น ใ จ ล ง ทุ น ซ่ึ ง มี ห ลัก ท รั พ ย์ใ น ก า ร ศึ ก ษ า  คื อ  ห ลัก ท รั พ ย์ก ลุ่ ม พัฒ น า

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างจาํนวน6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BLAND, CNT, MK, 

NOBLE, RML และ STPI ทาํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ช่วงระยะเวลา

ท่ีทาํการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 

489 วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM 

(Capital Asset Pricing Model)  
 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารย์พิ เศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผู ้จ ัดการยุคใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํรามแหง 
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ผลจากการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีผูล้งทุน

ควรตดัสินใจลงทุนมี 5 หลกัทรัพย ์คือ BLAND, CNT, MK, RML และ STPI โดย

หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีมี 1 หลกัทรัพย ์คือ NOBLE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมี

มูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

คําสําคัญ: หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง, แบบจาํลองCAPM, 

ความเส่ียง, ผลตอบแทน, ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

ABSTRACT 

 This study is to analyze stock investment of the stock in property 

development and construction sector by using the CAPM model  and has objectives 

1.to study the relationship between rate of return and risk form investment securities 

in property development and construction sector 2.to the study of investment 

decisions and to comparison of the required rate of return and expected rates of 

return for securities in the industry of property development and construction sector 

by using the CAPM model  theory studies approaches to investing . The securities 

in the study are in the property development sector. By selecting stocks in the 

property development sector 6 securities. Include BLAND, CNT, MK, NOBLE, 

RML and STPI. 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 information and property 

development and construction sector it has 5 securities investors should be invested 

in. Include BLAND, CNT, MK, RML and STPI. That mean these stocks are 

undervalued stock. While, securities in the information and property development 

and construction sector it has 1 securities investors should not invest is NOBLE. 

This mean these securities are overvalued securities. 
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1.บทนํา  

การออมคือการสะสมเงินเอาไวเ้พื่อการใชจ่้ายในอนาคต หรือเพื่อเหตุฉุกเฉิน

จาํเป็น เช่น เจบ็ป่วย อุบติัเหตุ หรือท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั คือ เหตุการณ์นํ้ าท่วมใหญ่ เงิน

ออมน้ีอาจจะเก็บไวใ้นรูปเงินสดหรือการฝากเงินไวก้ับธนาคารพาณิชย์ ท่ีมีสภาพ

คล่องสูง มีความเส่ียงตํ่า แต่ในขณะเดียวกนัผลตอบแทนของเงินออมน้ีก็จะค่อนขา้ง

ตํ่าดว้ยเช่นกนั 

การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงของผูป้ระกอบการท่ีให้ความสนใจท่ีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์แต่ก็

เป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงทั้งในเร่ืองของผลตอบแทนท่ีอาจไม่คุ ้มค่าต่อการ

ลงทุน ผูป้ระกอบการควรจะตอ้งพิจารณาให้ถ่ีถ้วนรอบคอบเพื่อลดความเส่ียงและ

สร้างผลตอบแทนไดอ้ยา่งคุม้ค่าท่ีอยู่อาศยัเป็นปัจจยัส่ีท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตของ

มนุษยทุ์กคนซ่ึงสําคญัมากจึงเป็นท่ีสนใจของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย์

โดยทัว่ไปโดยการประกอบด้านอสังหารริมทรัพยก์็มีหลากหลายประเภทเช่นบา้น

เด่ียวทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมสํานักงานให้เช่าเป็นต้นซ่ึงดูจากประเภทของ

อสังหาริมทรัพยจ์ะเห็นไดว้า่การประกอบการดา้นอสังหาริมทรัพยจ์ะครอบคลุมการ

ดาํเนินชีวติประจาํวนัเลยทีเดียวไม่วา่จะเป็นบา้นเพื่ออยูอ่าศยัผูป้ระกอบการควรศึกษา

รูปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) เพื่อป้องกนัความเส่ียงและเป็น

แนวทางในการประเมินราคาและกาํหนดกลยทุธ์ในการลงทุนได ้

 ในการวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาถึงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน

ในหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีนกัลงทุนจะ

นิยมลงทุนกนัมากเม่ือพิจารณามูลค่าการซ้ือขายท่ีมีมูลค่าสูงเม่ือเปรียบกบัหลกัทรัพย์

กลุ่มอ่ืนๆจึงเป็นหวัขอ้ท่ีน่าจะนาํมาศึกษาโดยใชแ้นวคิดเร่ืองทฤษฎีการกาํหนดราคา

หลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model – CAPM) มาใชใ้นการวิเคราะห์ความเส่ียง
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และผลตอบแทน และประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มซ่ึงเป็นแนวคิด

ในการพิจารณาเพื่อใช้สําหรับประกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการ

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดยใช้ทฤษฎี CAPM เป็น

แนวทางศึกษาเพื่อการตดัสินใจลงทุน 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ตัวแปรอสิระ                                 ตัวแปรตาม        การเปรียบเทยีบ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของงานวจัิย 

ในการศึกษาค ร้ัง น้ี  ผู ้วิจ ัยจะ เ ลือกศึกษาหลักทรัพย์ของก ลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ซ่ึงมีด้วยกนั 6 หลกัทรัพย ์แสดงดงัตารางท่ี 1.1โดย

ราคาปิดแต่ละวนั

ทาํการของ

หลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์

 

ค่าส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

อตัราผลตอบแทนของ 

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสงัหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างผลตอบแทน

ของตลาด 

 

 

1.ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสงัหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง 
ค่าสมัประ 

สิทธ์ิเบตา้ 
2.ค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

ดชันีSET ณ วนั

ส้ินวนัทาํการใน

แต่ละวนั 

อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงิน

คลงัระยะสั้น 3.อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการกบัอตัราผลท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง 

อตัราผลตอบแทนท่ีไม่มี

ความเส่ียง 
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การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั โดยใช้ขอ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัของ

กลุ่มตวัอย่างหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา 

ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วนัทาํการ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบจาํลอง CAPM 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ทาํให้ทราบถึงวิธีการคาํนวณหาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลักทรัพย์ต่างๆ ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยสามารถนําไป

ประยกุตไ์ดก้บัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนได ้

 2.เพื่อทราบถึงความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง และใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนอยา่งมีเหตุผล 

2.แนวคิดและทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่ม 

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยใช้แบบจาํลอง CAPM”ผูว้ิจยัจะนาํเสนอ

หลกัการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 แนวความคิดเกีย่วกบัความเส่ียง 

ความเส่ียงจากการลงทุนเป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึงในการพิจารณา

ลงทุน ความหมายของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หมายถึงโอกาสท่ีจะ

สูญเสียเงินลงทุนคือขาดทุน และโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการลงทุน

แตกต่างหรือเบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้ความเบ่ียงเบนของรายไดย้ิ่ง

สูงก็แสดงว่าโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บแตกต่างไปจากท่ีคาดการณ์ไวสู้งความ

เส่ียงสูง ถา้โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บแตกต่างจากท่ีคาดหวงัไวก้็ถือว่าไม่มีความ

เส่ียง(risk -free) (สิริวรรณ โฉมจาํรูญ, 2548, หนา้ 8-15) 

2.2 แนวคิดเร่ืองอตัราผลตอบแทน 

ผลตอบแทนจากการลงทุนหมายถึงดอกผลทั้งส้ินท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยท่ี์ได้

ลงทุนนั้ นตลอดระยะเวลาหน่ึงท่ีผู ้ลงทุนครอบครองกรรมสิทธ์ิหรือถือครอง
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หลกัทรัพยน์ั้นไวห้รือท่ีเรียกวา่รายไดปั้จจุบนั (Current yield หรือIncome) รวมทั้ง

มูลค่าส่วนเพิ่มของราคาตลาดของหลกัทรัพยณ์วนัสุดทา้ยของระยะเวลาลงทุนท่ีสูง

กวา่ราคาทุนท่ีซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1. ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินไดแ้ก่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บในลกัษณะของตวัเงิน

เช่นกาํไรเงินปันผลกาํไรส่วนทุนหรือในรูปของสินทรัพยอ่ื์นท่ีมีราคากาํหนดมูลค่า

เป็นเงินไดผ้ลตอบแทนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายการลงทุนของผูอ้อมซ่ึงหวงัท่ีจะ

ไดรั้บผลตอบแทนในรูปของรายไดเ้งินปันผลดอกเบ้ียและผลกาํไรเป็นตน้ 

2. ผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินไดแ้ก่ความพอใจหรือความสุขของผูอ้อมหรือ

ผูล้งทุนท่ีพึงไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นดงันั้นผลตอบแทนในลกัษณะน้ีอาจ

เป็นผลได้โดยทางออ้มหรืออาจเป็นเป้าหมายรองท่ีผูอ้อมคาดหวงัไวใ้นการลงทุน  

(ทว ีวริิยะฑูรย ์และคณะ, 2532,หนา้428) 

2.3ทฤษฎกีลุ่มหลกัทรัพย์ของ Markowitz 

ตามทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง Markowitz เป็นแนวคิดท่ีริเร่ิมโดยการ

วางรากฐานว่าการกระจายการลงทุนจะช่วยลดความเส่ียงเฉพาะในกรณีท่ีเป็นการ

ลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพยโ์ดยหลกัทรัพยแ์ต่ละคู่มิไดมี้ความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีไป

ดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์จึงจะสามารถลดค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มหลกัทรัพย์

ลงได้แต่ถ้ากระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายชนิดท่ีมีลักษณะความสัมพนัธ์

ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีไปดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์จะไม่สามารถลดความเส่ียงของ

กลุ่มหลกัทรัพยล์งไดน้อกจากนั้นทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง Markowitz ไดแ้สดงให้

เห็นว่าผูล้งทุนสามารถสร้างกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆท่ีให้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นระดบั

ต่างๆได้ทั้งน้ีจะมีกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆจาํนวนหน่ึงท่ีเหนือกว่าหรือมีประสิทธิภาพ

กว่ากลุ่มหลกัทรัพยอ่ื์นๆกล่าวคือเมือพิจารณาความเส่ียงระดบัหน่ึงกลุ่มหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงสุดในทาํนองเดียวกันอตัรา

ผลตอบแทนระดบัหน่ึงกลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่าสุด

กลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีจะเรียงตวัตามขอบแนวระดบัอตัราผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดกบั
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ขอบแนวระดบัความเส่ียงท่ีตํ่าท่ีสุดตามทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์องMarkowitz เรียก

ขอบแนวท่ีกลุ่มหลักทรัพย์เหล่าน้ีเรียงตวักนัอยู่ว่า “เส้นโค้งกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมี

ประสิทธิภาพ” (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2548,หนา้38-39) 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง“การวิเคราะห์การลงทุน

หลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้างในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ รูปแบบจําลองการตั้ งราคาหลักทรัพย ์

(CAPM)”โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างและเพื่อ

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

หมวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและเพื่อเป็นแนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุนจากการศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั) ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างจาํนวน 18 

หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ CCP , DCC , DCON, DRT, GEN , KWH , Q-CON , RCI , SCC , 

SCCC , SCP , SUPER , TASCO , TCMC , TGCI , TPIPL , UMI และ VNG โดยมี

ระยะเวลาการศึกษาอยู่ในระหวา่งช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 25553 จนถึงวนัท่ี    31 

ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 731 วนัทาํการและใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงิน

คลงัรัฐบาลอาย ุ6 เดือนเป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความ

เส่ียงผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูง

กวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพยคื์อ GEN, TASCO, TPIPL, KWH 

และ SCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 หลกัทรัพยคื์อ SCP, 

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

DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued 
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ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และ กติติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555)ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโดยใชแ้บบจาํลอง CAPM”โดยมีวตัถุประสงค ์

1)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

ของตลาด 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยผลการวิจยั

สรุปดงัน้ีหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีผูล้งทุนควรจะลงทุน

ซ้ือมี 9 หลกัทรัพยคื์อ ADVANCE, INTUCH, DTAC, JAS, THCOM, SAMART, 

SIM, SAMTEL และ JMART โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น 

(Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผูล้งทุน

ไม่ควรลงทุนซ้ือมี 1 หลกัทรัพยคื์อ TRUE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควร

จะเป็น (Overvalued)  

ธีระ ลัมประเสริฐ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 

“การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวด

พลังงานและสาธารณูปโภคโดยใช้ตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์

(CAPM)”โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยใ์นหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคโดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

อตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับอตัราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ในการตดัสินใจลงทุนของนกั

ลงทุนโดยใชแ้บบจาํลอง CAPM โดยใชข้อ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นหมวดพลงังาน

และสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงผลการวิจยั

สรุปไดด้งัน้ีหลกัทรัพย ์PTT, BANPU, IRPC, ESSO และ TOP มีค่าเบตา้มีค่ามากกวา่ 

1 และเม่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามแบบจาํลอง CAPM พบว่ามี

หลักทรัพย์เพียง 1 หลักทรัพย์เท่านั้ นท่ีมีราคาตลาดตํ่ ากว่าความเป็นจริง 

(Undervalued) คือ ESSO ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนสามารถลงทุนไดน้อกนั้นเป็น
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หลกัทรัพยท่ี์มีราคาตลาดสูงกวา่ความเป็นจริง (Overvalued) ไดแ้ก่PTT, BANPU, 

IRPC และTOP ซ่ึงนกัลงทุนควรหลีกเล่ียงท่ีจะซ้ือหรือถือครองหลกัทรัพย ์

วีระ วีรขจรศักดิ์  (2549) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง“กรณีศึกษาราคาหุ้นราย

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานหลกัฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”โดยมี

วตัถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม

พลงังานกบัตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

กบัตลาดหลักทรัพย์และเพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอตัรา

ผลตอบแทนท่ีควรไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานตามทฤษฎีแบบจาํลองเพื่อการ

ประเมินราคาสินทรัพยทุ์น (CAPM) งานวิจยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลทุติยภูมิตั้งแต่เร่ิมนาํ 

SET 100 Index มาใชว้นัท่ี 3 พฤษภาคม 2548 จนถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2549 โดยเก็บ

ขอ้มูลจากรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตัว๋

เงินคลงัจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใชสู้ตรในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทน

ความเส่ียงสัมประสิทธ์ิเบต้าและการหาอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการด้วยทฤษฎี

แบบจาํลองเพื่อการประเมินราคาสินทรัพยทุ์น(CAPM)ผลการวิจยัพบว่าหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนัและตรงกนัขา้ม

กนักบัตลาดหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวกและ

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ส่วนใหญ่ (ประมาณ 2 ใน 3 ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังาน) มีค่า

นอ้ยกวา่ 1 แสดงวา่หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานเป็นตลาดขาลงนอกจากน้ีหลกัทรัพย์

ในกลุ่มพลังงานบางรายหลักทรัพย์ย ังคงมีความเ ส่ียงท่ีไม่ เป็นระบบสูงเ ม่ือ

เปรียบเทียบกบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 

ชนม์พิชา แสงอรุณ (2548)ได้ทําการศึกษาเ ร่ือง “การวิ เคราะห์อัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” โดย

ศึกษาหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวนัท่ี 1 

มกราคม พ.ศ.2543 และมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่าง

ต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2547 ทั้งหมด 197 หลกัทรัพย ์ผลการวิจยัพบวา่ 

การลงทุนในหุน้สามญัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่มกราคม พ.ศ.2543 
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ถึงธนัวาคม พ.ศ.2547 ให้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียร้อยละ 0.93 ต่อเดือนหรือร้อยละ 

11.16 ต่อปี ความเส่ียงร้อยละ 8.42 ต่อเดือน หรือร้อยละ 101.04 ต่อปี และความเส่ียง

เปรียบเทียบร้อยละ 9.05 ต่อเดือน หรือร้อยละ 108.60 ต่อปี อตัราผลตอบแทน

หลักทรัพย์มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนทุกกลุ่มหลักทรัพย์ยกเวน้กลุ่ม

การแพทย ์ทุกกลุ่มมีค่าดชันีความเส่ียงท่ีเป็นระบบเป็นบวก กลุ่มหลกัทรัพยส่์วนใหญ่

มีค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบมากกวา่ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิคือราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของ

หลกัทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา 

ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วนัทาํการ 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน6หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่BLAND, CNT, MK, 

NOBLE, RML และ STPI 

3.1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 

1.ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยข์องกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้างจาํนวน6 หลกัทรัพยจ์ากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยช่วงระยะเวลา

ท่ีทาํการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 

489 วนัทาํการ 

โดยจะเก็บค่าท่ีใชค้าํนวณดงัน้ี 

1) ราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยณ์เวลา tใชต้วัแปรPt 

2) ราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ณเวลาt-1ใชต้วัแปรPt-1 

3) เงินปันผลรับของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงเวลา t ใช้

ตวัแปรDt 
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2. ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

โดยจะเก็บค่าท่ีใชค้าํนวณดงัน้ี 

1) ราคาปิดของตลาดหลกัทรัพยณ์เวลา t ใชต้วัแปรIt 

2) ราคาปิดของตลาดหลกัทรัพยณ์เวลา t-1ใชต้วัแปร It-1 

3.2อตัราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลในรูปตัว๋เงินคลงัระยะเวลา1 ปีจากสมาคม

ตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond Market Association; ThaiBMA)แบบรายวนัช่วง

ระยะเวลา 2 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธันวาคม 2555 รวม

ระยะเวลาทั้งส้ิน489 วนัทาํการ 

4.การวเิคราะห์และสรุปผล 

 
 

ภาพ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด 

 จากภาพ 4.1แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง และอตัราผลตอบแทนของตลาด ซ่ึงอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดมีค่าเท่ากบั 0.07 ส่วนกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนสูง

กวา่อตัราผลตอบแทนตลาดมี  4หลกัทรัพย ์คือ  BLAND, CNT, RMLและSTPI ซ่ึงมี

0.13 
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0.40

BLAND CNT MK NOBLE RML STPI

กราฟเปรียบเทยีบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด 

0.07 

อัตราผลตอบแทนตลาด อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
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BLAND CNT MK NOBLE RML STPI

กราฟเปรียบเทยีบความเส่ียงของหลกัทรัพย์กลุ่ม 

พฒันาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างกบัความเส่ียงของตลาด 

ความเสียงหลกัทรัพย์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

1.15 

ความเส่ียงตลาด 

อตัราผลตอบแทน เท่ากบั 0.13, 0.18, 0.36และ0.20 ตามลาํดบั ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดไดแ้ก่ RMLส่วนหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด 

มี 2หลกัทรัพย ์คือ MK และ NOBLE ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทน เท่ากบั  0.04 และ0.03 

ตามลาํดบั  ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่  NOBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้างกบัความเส่ียงของตลาด 

 จากภาพภาพ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอัตราความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกบัอตัราความเส่ียงของตลาด ซ่ึง

อตัราความเส่ียงของตลาดมีค่าเท่ากบั 1.15 โดยกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอตัราความ

เส่ียงของหลักทรัพย์หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดมีอตัราความเส่ียงสูงกวา่ตลาด โดยหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราความ

เส่ียงสูงท่ีสุด คือ  RML มีอตัราความเส่ียงเท่ากบั 3.58รองลงมาคือ  CNT, STPI,  

BLAND, NOBLE  และ MKโดยมีอตัราความเส่ียงเท่ากบั  2.69, 2.60,  2.54,  2.09,  

1.14 ตามลาํดบั 
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ภาพ4.3แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกบัตลาด 

จากภาพ 4.3 หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้ามากกว่า 1 และมี

ความสัมพันธ์ในเชิงบวกมี1หลักทรัพย์ คือ RMLซ่ึงแสดงว่าผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาดและ

ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากหลกัทรัพยน์ั้นมากกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้น

มีความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพย์

เชิงรุก (Aggressive Stock) หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกว่า 1 และมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 5หลกัทรัพย ์คือ BLAND, CNT, MK, NOBLEและ STPI 

ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบั

ผลตอบแทนของตลาด แต่ผลตอบแทนท่ีได้รับจากหลักทรัพย์นั้ นจะน้อยกว่า

ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาดใน

ทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ(Defensive Stock) 
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กราฟเปรียบเทยีบค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของหลกัทรัพย์ 

กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างกบัตลาด 

ค่าเบต้าของตลาด 

1.0

ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของหลักทรัพย์ 
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ตาราง 1แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระยะเวลาระหวา่ง 4 มกราคม 2554 ถึง 28 ธนัวาคม 2555 

จากตาราง1 แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลักทรัพย์หมวดพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระยะเวลา 4 มกราคม 2554 ถึง28 ธันวาคม 2555พบวา่ ค่า

ความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์RMLมีค่าสูงสุดเท่ากบั 12.85 รองลงมาได้แก่ CNT, 

STPI, BLAND, NOBLEและ MKโดยมีค่าความเส่ียงรวมเท่ากบั 7.24, 6.75, 5.27, 

6.44และ 1.29 ตามลาํดบั โดยหลกัทรัพยท์ั้ง 6 หลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

นอ้ยกวา่ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  

ตาราง 2 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

เพื่อการตดัสินใจสาํหรับการลงทุน 

 
จากตาราง 2 ซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

1) หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั มีจาํนวน4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BLAND, CNT, RMLและSTPI โดยหลกัทรัพย์

ค่าความเสี่ยงรวม ค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบ ค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ

(σ2
i) (β2

i σ2
m) (σ2

ei)

BLAND 6.44 1.03 5.41

CNT 7.24 0.46 6.78

MK 1.29 0.22 1.08

NOBLE 4.38 0.82 3.56

RML 12.85 1.85 11.00

STPI 6.75 0.58 6.17

หลักทรัพย์

BLAND 29.10 14.07 Undervalued

CNT 49.67 10.44 Undervalued

MK 15.12 8.13 Undervalued

NOBLE 9.22 12.89 Overvalued

RML 108.98 17.81 Undervalued

STPI 53.02 11.33 Undervalued

หลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง การตัดสินใจ
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เหล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ดงันั้น นกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุน

หรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน 

2) หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงนอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ MKและ NOBLE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่า

สูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalued) ดงันั้น นักลงทุนควรตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขาย

หลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโนม้จะปรับตวัลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.4 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั 

จากตาราง 2 สามารถนาํมาสร้างเป็นเส้น Security Market Line (SML) ไดแ้สดงใน

ภาพ 4.4 จากภาพแสดงให้เห็นวา่หลกัทรัพยท่ี์อยูเ่หนือเส้น SML ไดแ้ก่ RML, STPI, 

CNT, BLAND และ MKเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น และนกัลงทุน

ควรตดัสินใจเลือกลงทุน ส่วนหลกัทรัพยท่ี์อยูต่ ํ่ากวา่เส้น SML ไดแ้ก่  NOBLEเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น นกัลงทุนจึงควรตดัสินใจไม่เลือกลงทุน 

5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. อตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ มีค่าเท่ากับ 0.07 โดยเม่ือทาํการ

เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด 
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มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BLAND, CNT, RML และ STPI ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์ให้

อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ MK และ NOBLE 

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.15 โดยเม่ือทาํการเปรีบเทียบ

กบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์สามารถจาํแนกออกได้

เป็น 2 กลุ่มคือหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกว่าตลาด มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

RML, CNT, STPI, BLAND และ NOBLE ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่ากว่า

ตลาดมีเพียง1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ MK 

2. หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพย ์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient; β) 

เป็นบวก กล่าวคือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์เปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด และการท่ีมีค่า β>1 แสดงว่า การ

เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงมากกว่าการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น Aggressive 

Stock 

การแบ่งแยกความเส่ียงรวม (Total Risk) จาํแนกตามสัดส่วนของค่าความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบ และค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ วิเคราะห์ได้ว่าหลกัทรัพยท์ั้ง 6 

หลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  

3. หลกัทรัพยท่ี์นักลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ได้แก่ 

BLAND, CNT, RMLและSTPI เน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่า

กว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกับอตัราผลตอบแทนท่ีกิดข้ึนจริง ณ ระดับความเส่ียง

เดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่ตดัสินใจลงทุน มี

จาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ MK และ NOBLE เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ี

ควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั

กบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์
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ขอ้เสนอแนะสาํหรับนกัศึกษาในคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลในช่วงวนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึง28 

ธนัวาคม 2555 ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัยอ่มให้ผลการวิเคราะห์ท่ี

แตกต่างกนัออกไป 

 2. การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด้

ทาํการพิจารณาเฉพาะภาพรวมคือพิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความ

เส่ียงท่ีไม่เป็นระบบโดยยงัมิไดท้าํการศึกษาลงไปในรายละเอียดวา่ความเส่ียงประเภท

ใดมีผละกระทบต่อธุรกิจมากนอ้ยเพียงใด 

ดงันั้นการศึกษาในคร้ังต่อไปอาจทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียงของ

การลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน 

3. ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกใช้ CAPM ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพียงอย่าง

เดียว ซ่ึงถือวา่ยงัไม่ไดผ้ลการวเิคราะห์ท่ีแม่นยาํเท่าท่ีควร และทาํให้ยงัมีความเส่ียงใน

การตดัสินใจลงทุนอยู่มาก จึงควรพิจารณาใช้แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์อ่ืนๆ

ดว้ยร่วมดว้ย 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า สามารถใช้วิธีแบบจาํลองการตั้งราคาหลักทรัพย ์

(Capital Asset Pricing Model :CAPM) มาวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างได ้แต่อยา่งไรก็ตามจะตอ้งใช้ความระมดัระวงั ไม่ควร

พิจารณาเฉพาะอตัราผลตอบแทนเท่านั้น 
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