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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างโดยการใช้แบบจําลองการตั้งราคา

หลกัทรัพย์ CAPM: กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ PRIN, SIRI, CK, CNT, CPN              

และ PRECHA 

(THE COMPARISONS OF RISK AND RATES OF RETURN OF 

SECURITIES IN THE INDUSTRIES OF PROPERTY AND 

CONSTRUCTION BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM):THE 

CASE STUDY OF PRIN, SIRI, CK, CNT, CPN  AND PRECHA) 

จนัทร์จิรา พรมจีบ 1     กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเส่ียง

ของการลงทุนและอตัราผลตอบแทนท่ีไดเ้กิดข้ึนจริงในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2.เพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างโดยใช้แบบจาํลองการตั้ง

ราคาหลักทรัพย์ CAPMโดยเลือกทําการศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างโดยวิธีเลือกสุ่มแบบเจาะจงมา จาํนวน 6 หลกัทรัพย์

ไดแ้ก่ PRIN, SIRI, CK, CNT, CPN และ PRECHA ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใชข้อ้มูลทุติยภูมิ

เป็นราคาปิดของตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มตวัอยา่งแบบรายวนัและราคาปิดของดชันีตลาด  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



   80  

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 

หลกัทรัพย ์(SET INDEX) และอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1ปี  

แทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุนขอ้มูลท่ีใชใ้น

การศึกษาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมจาํนวน 489 

วนัทาํการ 

จากผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างอตัรามีผลตอบแทน ความเส่ียง และค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ท่ีผูล้งทุนสามารถ

ตดัสินใจซ้ือไดจ้าํนวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ CK, CNT, CPN และ PRECHAโดย

หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างท่ีผู ้ลงทุนควรลงตัดสินใจขายมี 2 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PRIN และ SIRI โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

(Overvalued) 

หลกัทรัพย ์ CK, CNT, CPN, PRECHA, PRIN และ SIRI มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้น้อยกว่า 1 แต่มากกว่า 0 ทั้ง 6 หลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกทุก

หลักทรัพย์ ซ่ึงแสดงว่าผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้ นมีการเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด แต่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยน์ั้น

จะนอ้ยกว่าผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงน้อยกวา่ความเส่ียง

ของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock) 

คําสําคัญ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง, แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์

Abstract 

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

return on securities in the index industries of property and construction and market 

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

return for securities in the industry of property and construction on Capital Asset 

Pricing Model (CAPM). The securities in the study are in the index industries of 

property and construction on the stock exchange of Thailand. By selecting stocks in 
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the industries of property and construction 6 securities. Include PRIN, SIRI, CK, 

CNT, CPN and PRECHA. The research was collected the secondary data, the close 

of the stock market index, setindex and the yield of 1year government bond as the 

risk-free securities to investment decisions from January 4, 2011 till December 28, 

2012 and the total period of 489 official working days based. 

The result founded that, securities in the industries of property and 

construction it has 4 securities investors should be invested in. Include CK, CNT, 

CPN and PRECHA that mean these stocks are undervalued stocks. While, securities 

in the industries of property and construction it has 2 security investors should not 

invest. Include PRIN and SIRI. This mean these securities are overvalue securities. 

The securities CK, CNT, CPN, PRECHA, PRIN and SIRI 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 exchange of Thailand, The index industries of property and 

construction, Capital Asset Pricing Mode 

1. บทนํา 

เม่ือคนเรามีเงินเหลือใช้เป็นประจาํทุกเดือน ส่ิงท่ีเราควรคาํนึงถึง คือ เราจะ

จัดการกับเงินเหลือใช้นั้ นอย่างเหมาะสมได้อย่างไร เพื่อให้งอกเงยเพิ่มมากข้ึน 

โดยทัว่ไปเรามกัจะเก็บในรูปเงินสด หรือฝากธนาคาร, บริษทัเงินทุน ซ่ึงเราจะเรียก

วิธีการน้ีวา่ "การออม" หรือถา้ใชว้ิธีการซ้ือทองรูปพรรณ, ทองแท่ง, ท่ีดิน, พนัธบตัร

รัฐบาล, หุ้นกู,้ หุ้น หรือหลกัทรัพยอ่ื์น ๆ ก็จะเขา้ลกัษณะท่ีเรียกวา่ "การลงทุน" (การ

ออมกบัการลงทุน, www.thaimutualfund.com )ในปัจจุบนัธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์

การพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน มีการปรับปรุงแนวทางการดาํเนินธุรกิจท่ีเน้นความ

http://www.thaimutualfund.com/
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มัน่คง และประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น เกณฑ์การรับรู้รายไดเ้ม่ือโอนให้กบัลูกคา้ การ

ควบคุมการก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และการกาํหนดกฎเกณฑ์การปล่อยสินเช่ือ

ภาคอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความเข้มงวดมากข้ึนแต่จากปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลานั้นทาํให้ธุรกิจสังหาริมทรัพยต์อ้งประสบกบัความผนัผวน

ตลอดเวลาและยากต่อการควบคุมทั้งผูป้ระกอบการ นกัลงทุน หรือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่างก็จาํเป็นจะตอ้งหาปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจและผลกระทบใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 

(วรีะวทิย ์สัตยานนท,์ 2554) 

ในหัวข้อของการวิจัย น้ี เป็นเร่ืองการลงทุนภาคเอกชนซ่ึงอยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ซ่ึงก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงการลงทุนใน

หลักทรัพย์กลุ่มน้ีหรือหลักทรัพย์กลุ่มใดๆก็ตามเป็นการย่อความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีเราจะได้รับจากการลงทุน การตดัสินใจให้รอบคอบเพื่อให้ได้รับ

ผลประโยชน์สูงสุดในการลงทุนจึงมีความจําเป็น ซ่ึงเ ช่ือมโยงได้กับการใช้

แนวความคิดการตั้งราคาหลกัทรัพย ์หรือท่ีเรียกว่า Capital Asset Pricing Model -

CAPM)  เช่ือว่าวิธีการกระจายความเส่ียงเป็นวิธีการท่ีทาํให้ความเส่ียงลดลงได ้และ

ในยคุต่อมาไดมี้การพฒันาแบบจาํลอง CAPM จากหลกัการกระจายการลงทุนขา้งตน้

ข้ึนมาโดยนกัวิชาการ William F. Sharpe ในปี 1965 ซ่ึงใช้ในประเด็นเก่ียวกบัการ

ประเมินความเส่ียงจากการลงทุน  ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ  และคาํนวณหา

ตน้ทุนทางการเงิน เพราะฉะนั้นในทฤษฎี CAPM ซ่ึงใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการ

ตดัสินใจของนกัลงทุนในงานวิจยัน้ีนกัลงทุนตอ้งพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนและความเส่ียงในการลงทุนเพื่อให้นกัลงทุนไดรั้บ

ผลตอบแทนตามเป้าหมาย (ไพบูลย ์ เสรีวิวฒันา, บทความทางการเงินเร่ือง "CAPM  

และ BETA  การนาํไปใชใ้นเมืองไทย)  

ในการวิจัยคร้ังน้ี จะศึกษาถึงอัตราผลตอบแทน, ค่าความเส่ียงและค่า

สัมประสิทธ์ิเบต้าจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ก่อสร้าง (PROP) ซ่ึงนกัลงทุนจะนิยมลงทุนกนัมากเม่ือพิจารณามูลค่าการซ้ือขายท่ีมี

มูลค่าสูงเม่ือเปรียบกบัหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆจึงเป็นหัวขอ้ท่ีน่าจะนาํมาศึกษาโดยใช้



   83  

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 

แนวคิดเร่ืองทฤษฎีการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model – 

CAPM) มาใช้ในการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทน และประเมินมูลค่าท่ี

เหมาะสมของหลักทรัพย์ในกลุ่มซ่ึงเป็นแนวคิดในการพิจารณาเพื่อใช้สําหรับ

ประกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเส่ียงของการลงทุนและอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดเ้กิดข้ึนจริงในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 

2. เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเ กิดข้ึนจริงกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

โดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 6 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ 

1. PRIN  : Prinsiri Public company Limited 

บริษทั ปริญสิริ จาํกดั (มหาชน)    

ราคาปิดแต่ละวันทําการ  

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม    อุตสา

หกรรอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง 
อั ต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น ข อ ง

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

และอัตราผลตอบแทนของ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย(SET INDEX) 

อตัราผลตอบตอบแทนท่ีไม่มี

ความเส่ียง 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าสมัประสิทธ์

เบตา้ 

1. เปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบ แทนท่ีเกิดข้ึนจริง

ข อ ง ห ลั ก ห ลั ก ท รั พ ย์ ก ลุ่ ม

อุตสาหกรรมมอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

2. เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์

เ บ ต้ า ข อ ง ห ลัก  ท รั พ ย์ก ลุ่ ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

3. เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวังของหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้างโดยใช้แบบ จาํลอง 

CAPM 

ราคาปิดแต่ละวนัทาํการของ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET INDEX) 

 

อตัราผลตอบตอบแทนของ

ตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 1 ปี 
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2. SIRI   : Sansiri Public Company Limited 

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  

3. CK   : CH. Karnchang Public Company Limited 

บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

4. CNT   : 1Christiani& Nielsen (Thai) Public CompanyLimited 

บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

5. CPN   : Central Pattana Public Company Limited 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

6. PRECHA  : Precha Group Public Company Limited 

บริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ช่วงเวลาท่ี

ทาํการศึกษาคือ ระหวา่ง วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 โดยเร่ิมตน้

นับตั้ งแต่วนัทาํการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 

ยอ้นกลบัไป 489 วนัทาํการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เขา้ใจถึงวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างและอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บของตลาดซ่ึงจะเป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนอยา่งมีเหตุผล 

2. ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทางในการ

ลงทุนสาํหรับผูล้งทุนวา่จะซ้ือหลกัทรัพย ์ขายหลกัทรัพย ์หรือถือครองหลกัทรัพยน์ั้น

ต่อไป จากการท่ีนาํมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบกบัราคาตลาด 
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2. แนวคิดและทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดเร่ืองความเส่ียงจากการลงทุน 

ความเส่ียงจากการลงทุนเป็นโอกาสท่ีจะไม่ได้รับอตัราผลตอบแทนตามท่ี

คาดไวซ่ึ้งถา้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมากข้ึนการลงทุนนั้นก็

ยิ่งมีความเส่ียงมากข้ึนในการวิเคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไปถือวา่ผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ี

ไม่ชอบความเส่ียง(Risk Averse) หรือตอ้งการหลีกหนีความเส่ียงหากการลงทุนใดมี

ความเส่ียงสูงผูล้งทุนย่อมตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเพื่อชดเชยความเส่ียง 

(โรจนา ธรรมจินดา, 2547)  

ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) คือความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัท่ี

บริษทัไม่สามารถควบคุมไดแ้ละส่งผลกระทบต่อทุกๆหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

2. ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) คือความเส่ียงท่ีทาํให้ธุรกิจ

นั้นเกิดการเปล่ียนแปลงผดิไปจากธุรกิจอ่ืนหรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกบัตวัธุรกิจ

นั้นๆไม่มีผลต่อธุรกิจอ่ืนซ่ึงประกอบด้วยหลายประการ อาทิเช่นความเส่ียงทาง

การเงิน (Financial Risk) หมายถึงโอกาสท่ีผูล้งทุนจะเสียรายไดแ้ละเงินลงทุนหาก

บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ม่มีเงินชาํระหน้ีหรือถึงกบัลม้ละลายความเส่ียงทางการเงิน

ของธุรกิจผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ะเพิ่มข้ึนดว้ยสาเหตุ (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2540)  

2. แนวคิดเร่ืองอตัราผลตอบแทน 

ผลตอบแทนจากการลงทุนหมายถึงผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการ

ลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นๆซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ส่วนดงัน้ี  

1. Yield  คือ กระแสเงินสดหรือรายไดท่ี้ผูล้งทุนไดรั้บระหวา่งช่วงระยะเวลา

ลงทุนอาจอยูใ่นรูปของเงินสดปันผลหรือดอกเบ้ียท่ีผูอ้อกตราสารหรือหลกัทรัพยจ์่าย

ใหแ้ก่ผูถื้อ 

2. Capital Gain (Loss) คือ กาํไร (ขาดทุน) จากการขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคา

ท่ีสูงข้ึน (หรือตํ่าลง) กวา่ราคาซ้ือหรือเรียกวา่เป็นการเปล่ียนแปลงของราคา (Price 
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Change) ของหลกัทรัพยน์ั่นเองในกรณีผูล้งทุนอยู่ในภาวะซ้ือเพื่อรอขาย (Long 

Position) ผลตอบแทนส่วนน้ีไดแ้ก่ค่าความแตกต่างระหว่างราคาท่ีจะขายหรือราคา

ขายหลกัทรัพยก์บัราคาซ้ือในกรณีท่ีผูล้งทุนอยูใ่นภาวะยืมหุ้นมาขาย (Short Position) 

(จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2540, หนา้ 155) 

 3.  แบบจําลองการประเมินราคาหลกัทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model) 

แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ CAPM เป็นตวัแบบท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ผลทางสถิติเพื่อประเมินผลตอบแทนบ่งช้ีถึงผลการดาํเนินงานของหน่วยลงทุนทฤษฎี

ดงักล่าวพฒันาโดย Markowitz คน้พบทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยส์มยัใหม่ใน ค.ศ.1952 

แบบจาํลองน้ีใช้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวข้อง

หลกัทรัพยก์บัความเส่ียงท่ีมีระบบของหลกัทรัพยโ์ดยแสดงดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

:βเน่ืองจากทฤษฎี CAPM นั้นกล่าวไวว้า่หากมีการกระจายการลงทุนเป็นอยา่งดีแลว้

ความเส่ียงส่วนท่ียงัคงเหลืออยู่ในกลุ่มหลกัทรัพย์จะมีเพียงความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

เท่านั้น (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2542) 

4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์การลงทุน

หลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชรู้ปแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM)” 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน และความเส่ียง

จากการลงทุนหลักทรัพย์ก ลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวัสดุก่อสร้าง และเพื่อ

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

หมวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเพื่อเป็นแนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุน จากการศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั) ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างจาํนวน 18 

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

ระยะเวลาการศึกษาอยูใ่นระหวา่งช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 25553 จนถึงวนัท่ี    31 

ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 731 วนัทาํการ และใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงิน

คลงัรัฐบาลอายุ 6 เดือน เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจาก

ความเส่ียง  

ผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์กลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอัตราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพย ์คือ GEN, TASCO, 

TPIPL, KWH และ SCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุ

ก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 

หลกัทรัพย ์คือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, 

SUPER, VNG และ DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued 

กิตติยาพร คชาอนันต์ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ือง “การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฏีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM)” โดยมีวตัถุประสงค ์  

1.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 2.เพื่อศึกษา

และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ  

โดยผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี หลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มี

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 แต่มากกวา่ 0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกว่าตลาด กล่าวไดว้่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ ดงันั้นนกัลงทุน

ควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว ้เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะ

ปรับตวัสูงข้ึน ในขณะท่ีหลักทรัพย ์ BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด มีอตัรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ใน

สัดส่วนท่ีน้อยกว่า นักลงทุนควรตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลักทรัพย์นั้นเพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

ธีระ ลัมประเสริฐ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 

“การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวด



   88  

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 

พลังงานและสาธารณูปโภคโดยใช้ตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์

(CAPM)” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลักทรัพย์ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พื่อใชใ้นการตดัสินใจลงทุนของ

นกัลงทุน โดยใช้แบบจาํลอง CAPM โดยใช้ขอ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในหมวด

พลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี หลกัทรัพย ์PTT, BANPU, IRPC, ESSO และ TOP มี

ค่าเบตา้มีค่ามากกวา่ 1 และเม่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามแบบจาํลอง 

CAPM พบว่ามีหลกัทรัพยเ์พียง 1 หลกัทรัพยเ์ท่านั้นท่ีมีราคาตลาดตํ่ากวา่ความเป็น

จริง (Undervalued) คือ ESSO ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนสามารถลงทุนได ้

นอกนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตลาดสูงกวา่ความเป็นจริง (Overvalued) ไดแ้ก่PTT, 

BANPU, IRPC และTOP ซ่ึงนกัลงทุนควรหลีกเล่ียงท่ีจะซ้ือหรือถือครองหลกัทรัพย ์

ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ เกียรติ (2555) ได้

ศึกษาวิจัยเ ร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้แบบจาํลอง CAPM” 

โดยมีวตัถุประสงค ์1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กบัความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ

กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  

โดยผลการวิจยัสรุปดังน้ี หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารท่ีผูล้งทุนควรจะลงทุนซ้ือมี 9 หลกัทรัพย ์คือ ADVANCE, INTUCH, DTAC, 

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

มูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการส่ือสารท่ีผูล้งทุนไม่ควรลงทุนซ้ือมี 1 หลกัทรัพยคื์อ TRUE โดยหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued)  

ชานน ชูเกษมรัตน์ (2552) ไดท้าํการศึกษา การวิเคราะห์ผลตอบแทน ความ

เส่ียงและประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่โดยใช้แบบจาํลอง 

CAPM โดยทาํการศึกษาเฉพาะหุน้สามญัของกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ซ่ึงเร่ิมทาํการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 

2 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2551 รวมระยะเวลา 1 ปี ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

อัตราเฉล่ียผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทุกตัวมีค่าติดลบ โดยหลักทรัพย์ท่ีให้

ผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุด คือ BBL และหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนเฉล่ียตํ่าสุด คือ 

BAY ค่าหลกัทรัพยท่ี์มีค่า B มากท่ีสุด คือ BAY และหลกัทรัพยท่ี์มีค่า B นอ้ยท่ีสุด คือ 

BBL ซ่ึงหลกัทรัพยทุ์กตวัมีค่า B  เป็นบวกและมีค่ามากกว่า 1 ซ่ึงหมายถึงอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัตลาดหลกัทรัพย์

และเปล่ียนแปลงมากกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

ทั้งน้ีหลกัทรัพย ์BAY, BBL, KBANK และ SCB มีค่า a <๐ คือให้อตัราผลตอบแทน

สูงกวา่ระดบัดุลยภาพหรือมีราคาตํ่ากวา่ราคาท่ีเหมาะสม แต่หลกัทรัพย ์KTB มีค่า a < 

๐ คือให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าระดบัดุลยภาพหรือมีราคาสูงกว่าราคาท่ีเหมาะสม 

ผลการประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการจากหลกัทรัพย ์BAY– 0.3457 % , 

BBL = – 0.2461 %, KBANK = – 0.2758 %, KTB = – 0.2878 %, SCB = – 0.2864 % 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 

1. ราคาปิด ณ เวลาทาํการของแต่วนัของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง จาํนวน 6 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ PRIN: บริษทั ปริญสิริ จาํกดั 

(มหาชน), SIRI: บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน), CK : บริษทั ช.การช่าง จาํกดั 

(มหาชน), CNT: บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน), CPN: บริษทั 

เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)และ PRACHA:บริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง

ขอ้มูลดงักล่าวไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วง
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ระยะเวลา2ปีเร่ิมตั้งแต่ว ันที่4 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 รวม

ทั้งส้ินจาํนวน 489 วนัทาํการ 

2. ดชันีราคาปิดตลาดหุ้น (SET INDEX) ในแต่ละวนัทาํการ ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระยะเวลา2ปี ตั้งแต่

ว ันท่ี4 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2555รวมทั้งส้ินจาํนวน489 วนัทาํการ 

3. อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 1 ปีจากสมาคมตลาดตราสาร

หน้ีไทย (The Thai Bond Market Association; Thai BMA)ในช่วงระยะเวลา2ปีเร่ิม

ตั้งแต่ว ันที่4 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมทั้งส้ินจาํนวน 489 

วนัทาํการ 

สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทาํการเปรียบเทียบเป็นการวิเคราะห์เชิง

พรรณนาอธิบายเก่ียวกับกรอบแนวคิดทฤษฎีและคาํจาํกัดความท่ีเก่ียวข้องและ

วิเคราะห์เชิงปริมาณใช้สูตรในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หลักทรัพย์ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าและอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการโดยการใช้รูป

แบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

4. การิเคราะห์และสรุปผล 

ตารางที่ 1 แสดงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทน(%) ความเส่ียง(%) 

SET INDEX 0.07  1.15  

PRIN   0.01 2.03  

SIRI  0.06 4.09 

CK  0.09 2.04  

CNT  0.18 2.69  

CPN  0.25 2.13  

PRECHA  0.08  2.55  
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จากตารางท่ี 1 เป็นผลวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากผลลัพธ์ท่ีได้จะได้ความสัมพนัธ์

ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ก ลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างดงัน้ี  

หลกัทรัพย ์PRIN มีอตัราผลตอบท่ี 0.01 และ มีความเส่ียงท่ี 2.03% 

หลกัทรัพย ์SIRI มีอตัราผลตอบท่ี 0.06 และ มีความเส่ียงท่ี 4.09% 

หลกัทรัพย ์CK มีอตัราผลตอบท่ี 0.09 และ มีความเส่ียงท่ี 2.04% 

หลกัทรัพย ์CNT มีอตัราผลตอบท่ี 0.18 และ มีความเส่ียงท่ี 2.69% 

หลกัทรัพย ์CPN มีอตัราผลตอบท่ี 0.25 และ มีความเส่ียงท่ี 2.13% 

หลกัทรัพย ์PRECHA มีอตัราผลตอบท่ี 0.08 และมีความเส่ียงท่ี 2.55% 

ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หลักทรัพย์กลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด 

 
 

จากภาพท่ี 1 เม่ือทาํการเปรียบเทียบเฉพาะอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกับอตัราผลตอบแทนของตลาด ท่ี

สอดคลอ้งกบัตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดมีค่าเท่ากบั 0.07 

% หลกัทรัพยห์ลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างจากกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีศึกษาท่ีมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด มี 4 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PRECHA มีค่าเท่ากบั 0.08%, CK มีค่าเท่ากบั 0.09%, CNT มีค่า

0.07 
0.01 

0.06 0.09 

0.18 
0.25 

0.08 
0.00

0.10

0.20

0.30

SET INDEX PRIN SIRI CK CNT CPN PRECHA

กราฟเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอตุสาหกรม 

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างกับอตัราผลตอบแทนตลาด 
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เท่ากบั 0.18%และ CPN มีค่าเท่ากบั 0.25%ส่วนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด มี 2 หลกัทรัพย ์ได้แก่ PRIN มีค่า

เท่ากบั 0.01%และ SIRI มีค่าเท่ากบั 0.06% 

ภาพที่  2 แสดงการเปรียบเทียบความเ ส่ียงของหลักทรัพย์หลักทรัพย์ก ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกบัความเส่ียงของตลาด 

 

 
 

จากภาพท่ี 2 เม่ือทาํการเปรียบเทียบเฉพาะความเส่ียงของหลกัทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และความเส่ียงของตลาด ท่ีสอดคล้องกบัตารางท่ี 2

แสดงให้เห็นวา่ความเส่ียงของตลาดมีค่าเท่ากบั 1.15% ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัความ

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ศึกษาพบวา่ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

มีความเส่ียงสูงกว่าความเส่ียงของตลาดทุกหลกัหลกัทรัพยโ์ดยเรียงลาํดบัจากความ

เส่ียงสูงสุดถึงความเส่ียงตํ่าสุดไดด้งัน้ี SIRI มีค่าเท่ากบั 4.09%, CNT มีค่าเท่ากบั 

2.69%, PRECHA มีค่าเท่ากบั 2.55%, CPN มีค่าเท่ากบั 2.13%, CK มีค่าเท่ากบั 2.03% 

และ PRIN มีค่าเท่ากบั 2.03% 

 

 1.15  
 2.03  

 4.09  

 2.04  
 2.69  

 2.13  
 2.55  

 -

 1.00

 2.00

 3.00

 4.00

 5.00

SET INDEX PRIN SIRI CK CNT CPN PRECHA

กราฟเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม 

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างกบัความเส่ียงของตลาด 
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ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกบัค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของตลาด 

 
 

จากภาพท่ี 3 เม่ือทาํการเปรียบเทียบเฉพาะค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างกบัค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้ของตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัตารางท่ี  2แสดงให้เห็นวา่ค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ศึกษาทั้ง 6 หลกัทรัพย ์นั้นมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกวา่ 1โดยเรียงลาํดบัจากค่าสัม

ประสัมประสิทธ์ิเบตา้สูงสุดถึงตํ่าสุดไดด้งัน้ี CPN  มีค่าเท่ากบั 0.861%, CK มีค่า

เท่ากบั 0.844%, SIRI มีค่าเท่ากบั 0.737%, PRIN มีค่าเท่ากบั 0.699%, CNT มีค่า

เท่ากบั 0.590% และ PRECHA มีค่าเท่ากบั 0.330% ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่หลกัทรัพยท์ั้ง 6 

กลุ่ม มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกทุกหลกัทรัพย ์ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

นั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด แต่ผลตอบแทน

ท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยน์ั้นจะนอ้ยกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความ

เส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ 

(Defensive Stock) 

1.000 

0.699 0.737 
0.844 

0.590 

0.861 

0.330 
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SET INDEX PRIN SIRI CK CNT CPN PRECHA

กราฟเปรียบเทยีบค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของหลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้างกบัค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของตลาด 
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ตาราง 2 แสดงการแบ่งค่าความเส่ียงรวมของหลักทรัพย์ก ลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในช่วงระยะเวลา ระหวา่งวนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 

28 ธนัวาคม 2555 รวม 489 วนัทาํการ 

หลกัทรัพย์ 
ความเส่ียงรวม         

(σ2
i) 

ความเส่ียงที่เป็นระบบ 

( β2
i σ2

m) 

ความเส่ียงที่ไม่เป็นเป็น

ระบบ   ( σ2
ei) 

PRIN   4.14 % 2.02 % 2.12 % 

SIRI  16.74 % 9.10 % 7.64 % 

CK  4.15 % 2.96 % 1.19 % 

CNT  7.26 % 2.52 % 4.73 % 

CPN  4.52 % 3.35 % 1.17 % 

PRECHA  6.49 % 0.71 % 5.79 % 

จากตารางท่ี 2 แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ในช่วงระยะระหวา่งวนัท่ี 4 มกราคม 

2554 ถึง วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555พบวา่ ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์SIRI  มี

ค่าสูงสุดอยูท่ี่ 16.74% ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ี 9.10% และความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบท่ี 7.64%  ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงรวมตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ PRIN มีค่าตํ่าสุด

อยูท่ี่ 4.14% ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ี 2.02% และความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบท่ี 

2.12%  นอกจากน้ีหลกัทรัพย ์ท่ีมีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกวา่ ค่าความเส่ียงท่ีไม่

เป็นระบบมีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SIRI มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบอยูท่ี่ 9.10% 

และค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบอยูท่ี่ 7.64% , CPN  มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบอยูท่ี่ 

3.35% และค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบอยู่ท่ี 1.17% และ CK มีค่าความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบอยูท่ี่ 2.96% และค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบอยูท่ี่ 1.19% ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่า

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้อยกว่า ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบมีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์

ไดแ้ก่ CNT มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบอยูท่ี่ 2.52% และค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ

อยูท่ี่ 4.74% , PRIN  มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบอยู่ท่ี 2.02% และค่าความเส่ียงท่ีไม่

เป็นระบบอยูท่ี่ 2.12% และ PRECHA มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบอยูท่ี่ 0.71% และค่า

ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบอยูท่ี่ 5.79% 
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ตารางที ่3 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเพื่อการตัดสินใจ

สาํหรับการลงทุน 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทนที่เกดิขึน้

จริง (R i ) 

อตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั 

(E(R i ) 
การตัดสินใจ 

PRIN   2.33 % 16.17 % Overvalued 

SIRI  -19.51 % 16.09 % Overvalued 

CK  20.11 % 15.87 % Undervalued 

CNT  49.67 % 16.39 % Undervalued 

CPN  74.47 % 15.84 % Undervalued 

PRECHA  42.13 % 16.92 % Undervalued 

จากตารางที ่3 แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (R i) กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบกันโดย

หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจซ้ือนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน

จริง (R i) สูงกวา่กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั แสดงว่าเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่า

กว่าท่ีควรจะเป็น(Undervalued) เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ณ ระดบั

ความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดบน

เส้นตลาดทรัพย์ ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกัน ขณะท่ีหลกัทรัพย์ท่ีนักลงทุนไม่ควร

ตดัสินใจซ้ือหรืถือครองไวน้ั้น เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (R i) 

ต ํ่ากวา่กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากว่าท่ีควร

จะเป็น(Overvalued) ซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

1. หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ได้แก่ CPN, CNT, PRECHA และ CK โดย

หลกัทรัพย์เหล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ดงันั้น นักลงทุนควร

ตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวั

สูงข้ึน 
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2. หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์PRIN และ SIRIโดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ี

ควรจะเป็น (Overvalued) ดังนั้น นักลงทุนควรตัดสินใจขายหลักทรัพย์นั้นเพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโนม้จะปรับตวัลดลง 

ภาพที ่4 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั 

 

 
 

จากภาพที่ 4 สามารถนาํมาสร้างเป็นเส้น Security Market Line (SML) ได้

แสดงในภาพท่ี 4 จากภาพแสดงให้เห็นว่าหลกัทรัพยท่ี์อยู่เหนือเส้น SML ได้แก่ 

PRECHA, CK, CNT และ CPN เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น และนกั

ลงทุนควรตดัสินใจซ้ือ ส่วนหลกัทรัพยท่ี์อยูต่ ํ่ากวา่เส้น SML ไดแ้ก่ PRIN และ SIRI 

เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น นกัลงทุนจึงควรตดัสินใจขายหลกัทรัพย์

นั้น  
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ความเส่ียงทีเ่ป็นระบบ 

กราฟเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนที่เกดิขึน้จริงกบัอตัราผลตอบแทนที่คาดหวัง 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 สรุปผลการศึกษา 

1.การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างผลการศึกษาพบวา่อตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของหลักทรัพย์ก ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  มี

หลักทรัพย์ท่ีให้อตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดจาํนวน 4 

หลกัทรัพย ์ได้แก่ PRECHA, CK, CNT และ CPN และมีหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์ได้แก่ PRIN 

และ SIRI 

2.การวิ เคราะห์สัมประสิทธ์ิ เบต้า  หลักทรัพย์จากกลุ่มตัวอย่างทั้ ง  6 

หลกัทรัพย ์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกว่าค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของตลาด (เท่ากบั1) 

ทุกหลกัทรัพย ์และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกทั้งหมด 

3.การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอัตราตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างท่ีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

CPN, CNT, PRECHA และ CK ดงันั้นนักลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือ

หลักทรัพย์นั้นไว ้ส่วนหลักทรัพย์ท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงตํ่ากว่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PRINและ SIRI นักลงทุนควร

ตดัสินใจขายหลกัทรัพยน์ั้น 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน

ในหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างได้ทาํการพิจารณา

เฉพาะภาพรวมคือพิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ

โดยยงัมิไดท้าํการศึกษาลงไปในรายละเอียดวา่ความเส่ียงประเภทใดท่ีส่งผลต่อธุรกิจ

และแต่ละประเภทของความเส่ียงดงักล่าวมีระดบัของผลกระทบต่อธุรกิจมากน้อย
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เพียงใดดงันั้นการศึกษาในคร้ังต่อไปอาจทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียงของ

การลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน 

2. การกาํหนดประเภทดชันีตลาดหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีเพื่อเป็นตวัเปรียบเทียบ

นั้นเป็นประเภท SET INDEX เท่านั้น ผลท่ีไดรั้บจึงเป็นเพียงรูปแบบเดียว ดงันั้นใน

โอกาสต่อไปอาจทาํการศึกษาโดยใชด้ชันีหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน อาทิ SET 50 หรือ 

SET 100 มาใชเ้ป็นตวัเปรียบเทียบในการศึกษาวิจยั เพื่อให้ไดผ้ลท่ีมีความแตกต่าง

และมีมุมมองดา้นอ่ืนเพิ่มเติม 

3. การกาํหนดช่วงระยะเวลาในการคาํนวณอตัราผลตอบแทนในการศึกษา

และวิจยัคร้ังต่อไปนั้นอาจจะมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายสัปดาห์รายเดือนราย

ไตรมาสหรือรายปีซ่ึงอาจจะใหผ้ลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งหรือแตกต่างจากศึกษาน้ี 

4. ผูศึ้กษาวิจยัอาจกาํหนดให้มีการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของบริษทั

กลุ่มตวัอยา่งหลกัทรัพยเ์พิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกลงทุนไดดี้ยิ่งข้ึน

เพราะผูล้งทุนสามารถคาดการณ์แนวโนม้การดาํเนินงานของบริษทันั้นๆไดว้า่เป็นไป

ในทิศทางใด 
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