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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของ 

หลักทรัพย์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจําลอง CAPM : 

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ ESTAR, SIRI, HEMRAJ, ITD, AMATA และ QH         

(THE COMPARISONS RISK AND RATE OF RETURN OF SECURITIES IN 

THE PROPERTY DEVELOPMENT SECTOR BY CAPITAL ASSET 

PRICING MODEL (CAPM) : THE CASE STUDY OF   ESTAR, SIRI, 

HEMRAJ, ITD, AMATA AND QH)             

วนารัตน์ ศรีสุระ 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัความเส่ียง

และอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของตลาด  และ 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ภายใตแ้บบจาํลองการกาํหนดราคา (Capital Asset Pricing Model - 

CAPM) โดยเลือกทาํการศึกษาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 6 

หลกัทรัพย ์คือ บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่ ESTAR, 

บริษทั แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) ช่ือย่อ SIRI, บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกัด 

(มหาชน) ช่ือย่อ HEMRAJ, บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จาํกดั (มหาชน)      

ช่ือยอ่ ITD, บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่ AMATA และ บริษทั  

 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่     

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่ QHทาํการศึกษาโดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั

เป็นราคาปิดของหลกัทรัพยแ์ละดชันีราคาตลาด SET และอตัราผลตอบแทนของตัว๋

เงินคลงั อายุ 1 ปี แทนหลักทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงเพื่อตดัสินใจลงทุน 

ทาํการศึกษาขอ้มูลเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมเป็น

ระยะเวลา 489 วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จากทฤษฎี 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์ผูล้งทุนควรจะ

ลงทุนซ้ือมี 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ESTAR และ HEMRAJ โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่า

ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์

ผูล้งทุนไม่ควรลงทุนซ้ือมี 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SIRI, ITD, AMATA และ QH โดย

หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,หลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

Abstract 

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

return on securities in the property development 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 development sector on Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) by selecting stocks in the property development sector 6 securities. Include 

Eastern Star Real Estate Public Company Limited symbol ESTAR, Sansiri Public 

Company Limited symbol SIRI, Hemraj Land And Development Public Company 

Limited symbol HEMRAJ, Italian-Thai Development Public Company Limited 

symbol ITD, Amata Corporation Public Company Limited symbol AMATA and 

Quality Houses Public Company Limited symbol QH. 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) 
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The result founded that, securities in the property development sector it has 

2 securities investors should be invested in. Include ESTAR and HEMRAJ That 

mean these stocks are undervalued stocks. While, securities in the property 

development sector it has 4 security investors should not invest. Include SIRI, ITD, 

AMATA and QH. This mean these securities are overvalue securities. 

KEYWORDS : STOCK  EXCHANGE OF THAILAND, THE PROPERTY 

DEVELOPMENT SECTOR 

1. บทนํา 

การออมเงินไม่ใช่เร่ืองยาก หากแต่ตอ้งเร่ิมตน้ด้วยความตั้งใจท่ีแน่วแน่ว่า

อยากจะมีเงินเก็บ ความตั้งใจ ในช่วงแรกอาจเกิดจากการวางแผนวา่จะมีเงินเก็บไปทาํ

อะไร เช่น ซ้ือบา้น ซ้ือรถ หรือปลดหน้ี เป็นตน้ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะช่วยสร้างกาํลงัใจใน

การออมเงิน จากนั้นให้คาํนวณเงินออมจากรายรับในแต่ละเดือนท่ีจะไม่สร้างความ

เดือดร้อนต่อการใชจ้่ายในชีวิตประจาํวนัจนเกินไป โดยอาจจะจดัสรรเงินบางส่วน

เพื่อนาํมาลงทุนในตลาดทุนก็จะเป็นประโยชน์ แต่ตอ้งเขา้ใจก่อนวา่การลงทุนมีความ

เส่ียงและมีความผนัผวน ควรทาํการศึกษาขอ้มูลใหดี้ก่อนการลงทุน เพื่อหลีกเล่ียงการ

ขาดทุนจากการลงทุน  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีความสําคญักบัระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงจาํเป็นสําหรับมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กบั

ภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ เพราะมีการพึ่งพาปัจจยัการผลิตจากหลากหลายสาขาเศรษฐกิจ 

รวมถึงเป็นธุรกิจท่ีสามารถดาํเนินการไดง่้ายและให้ผลตอบแทนท่ีสูงในระยะยาว ทาํ

ให้ผูท่ี้มีเงินทุนแมไ้ม่มีความชาํนาญก็ให้ความสนใจในการลงทุนและประกอบธุรกิจ

ในดา้นน้ีเป็นจาํนวนมาก ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยจึ์งมีทั้ง ผูซ้ื้อ และผูข้าย ทั้ง

ผูท่ี้มีความตอ้งการท่ีแทจ้ริงท่ีตอ้งการท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนและผูท่ี้ต้องการลงทุน 

ประกอบธุรกิจ หรือการเก็งกําไร ฉะนั้ น เ ม่ือเศรษฐกิจมีการขยายตัว ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยจ์ะมีอตัราการเติบโตท่ีดีและรวดเร็ว จนในบางช่วงเวลาก็เขา้สู่สภาวะ

ฟองสบู่ นัน่ คือ สภาวะท่ีมีการเก็งกาํไรหรือ มีการซ้ือเพียงแค่ตอ้งการขายต่อในราคา
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ท่ีสูงกว่าราคาทุน ซ่ึงไม่ใช่ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง และหากเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะ

ตกตํ่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์็จะตกตํ่าลงอย่างรวดเร็วเช่นกนั เน่ืองจากกาํลงัซ้ือของ

ทั้งคนท่ีตอ้งการท่ีแทจ้ริงและคนท่ีเขา้มาลงทุนจะหายไปนัน่เอง 

ในการวิจยัคร้ังน้ี จะศึกษาถึงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน

ในหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์หลกัทรัพยห์มวดน้ีเป็นทางเลือกหน่ึงของ

การลงทุนในตลาดทุนท่ีนับวนัจะได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆจึงเป็นหัวขอ้ท่ี

น่าสนใจและนาํมาศึกษาโดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset 

Pricing Model – CAPM) มาใช้ในการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทน และ

ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์นหมวดซ่ึงเป็นแนวคิดในการพิจารณาเพื่อ

ใชส้าํหรับประกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของ

หลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

ของตลาด 

2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง กบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ภายใตแ้บบจาํลองการกาํหนด

ราคา (Capital Asset Pricing Model – CAPM)  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย  

 ตัวแปรอสิระ                                        ตัวแปรตาม         การเปรียบเทยีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี จะเลือกศึกษาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์

โดยใช้ข้อมูลราคาปิดของหลักทรัพย์ในแต่ละวนัมาทาํการศึกษาวิเคราะห์อัตรา

ผลตอบแทน โดยทาํการศึกษาเฉพาะ6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

 1.บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่ ESTAR         

    EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 2.บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)ช่ือยอ่ SIRI   SANSIRI PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

 3.บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)ช่ือยอ่  HEMRAJ    HEMRAJ LAND 

AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 

ราคาปิดแต่ละวนัทาํ

การของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันา                                                                

อสงัหาริมทรัพย ์ 

 

ดชันี SET ณ ส้ินวนั

ทาํการในแต่ละวนั 

 

อตัราผลตอบแทน

ของตัว๋เงินคลงัระยะ

สั้น 1 ปี 

 

อตัราผลตอบแทนท่ี 

ไม่มีความเส่ียง 

 

อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันา

อสงัหาริมทรัพยแ์ละ

อตัราผลตอบแทน

ของตลาด 

 

ค่าส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 
ค่า

สมัประสิทธ์ิ

เบตา้ 

 

1.ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

ของหลกัทรัพยห์มวด

พฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์

 

2.ค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้

ของหลกัทรัพยห์มวด

พฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์

 
3.อตัราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริงกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาด 

หวงัของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์
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4.บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน)ช่ือยอ่ ITD   ITALIAN-THAI 

DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 

 5.บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่ AMATA  AMATA 

CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

 6.บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่ QH  QUALITY HOUSES PUBLIC 

COMPANY LIMITED 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ช่วงเวลา

ที่ทาํการศึกษาคือ ตั้ งแต่ว ันที่  4 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวม

เป็นระยะเวลา   489 วนัทาํการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อทราบระดับความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวด

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกลงทุน 

2.เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางสําหรับประกอบการตดัสินใจพิจารณา

ลงทุนหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2.แนวคิดและทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดยใชแ้บบจาํลองCAPM ผูว้ิจยัจะนาํเสนอหลกัการและ

ทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัอตัราผลตอบแทน 

ผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการ

ลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นๆ ผลตอบแทนจากกาลงทุนในหลกัทรัพยต์ามลกัษณะของ

ดอกผลท่ีได ้แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2540, หนา้155)  

1. ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน จะอยูใ่นรูปของ กาํไร เงินปันผล กาํไรส่วนทุน 

หรือสินทรัพยต์วัอ่ืนท่ีมีราคาและสามารถกาํหนดมูลค่าเป็นตวัเงินได ้                

2. ผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน จะอยูใ่นลกัษณะความพึงพอใจของนกัลงทุน  

รวมไปถึงความปลอดภยัของเงินท่ีนกัลงทุนนาํไปลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นๆ และมีการ
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เติบโตของมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนนาํไปลงทุน ซ่ึงไม่ใช่เป้าหมายหลกัของผูอ้อม

ท่ีคาดหวงัไวใ้นการลงทุน  (ทว ีวริิยะฑูรย ์และคณะ, 2532, หนา้ 428) 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัความเส่ียงของหลกัทรัพย์ 

ความเส่ียงเป็นปัจจัย ท่ีสําคัญอย่างหน่ึงท่ีทําให้นักลงทุนเลือกลงทุน 

ความหมายของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หมายถึง ความไม่แน่นอนของ

ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนพึงจะได้รับจากการลงทุนซ่ึงแตกต่างหรือเบ่ียงเบนไปจาก

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้ถา้ความเบ่ียงเบนของรายไดสู้ง โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะ

ไดรั้บก็จะแตกต่างไปจากท่ีคาดการณ์ไวสู้งความเส่ียงสูง แต่ถา้ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

แตกต่างกวา่ท่ีคาดการณ์ไวน้อ้ยความเส่ียงตํ่า และถา้ผลตอบแทนท่ีไดไ้ม่แตกต่างจาก

ท่ีคาดหวงัไว ้ถือไดว้า่ไม่มีความเส่ียง (สิริวรรณ โฉมจาํรูญ, 2548, หนา้ 8-15) 

2.3 แบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : 

CAPM) 

เป็นแบบจาํลองท่ีใช้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัไวข้องหลักทรัพย์กับสัมประสิทธ์ิช้ีวดัความเส่ียงตัวหน่ึงท่ีเรียกว่า เบต้า 

(beta) ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว้กับค่าเบต้าได้แสดงใน 

แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model) ช่ือยอ่ CAPM 

มีการพฒันาทฤษฎีดงักล่าวเพื่อให้ผูล้งทุนสามารถวิเคราะห์และวดัความเส่ียงของ

อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงได้ (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2548,หน้า 244)      จาก

แบบจาํลอง CAPM นกัลงทุนสามารถกาํหนดไดว้า่ หลกัทรัพยท่ี์นาํมาวิเคราะห์นั้นมี

ราคาตลาดสูงหรือตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (สุพจน์ สกุลแกว้, 2553, หนา้ 168) 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์การลงทุน

หลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชรู้ปแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM)” 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน และความเส่ียง

จากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้าง และเพื่อ
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เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

หมวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเพื่อเป็นแนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุน จากการศึกษาขอ้มูล

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

ระยะเวลาการศึกษาอยูใ่นระหวา่งช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 25553 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 รวมระยะเวลา 731 วนัทาํการ และใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาล

อายุ 6 เดือน เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง ผล

การศึกษาพบว่า หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกว่า

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพย ์ คือ GEN, TASCO, TPIPL, KWH และ 

SCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 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 

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

สัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 แต่มากกว่า 0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ ดงันั้นนกัลงทุน

ควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว ้ เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะ

ปรับตวัสูงข้ึน ในขณะท่ีหลกัทรัพย  ์ BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด มีอตัรา
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ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีน้อยกว่า นักลงทุนควรตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

ธีระ ลัมประเสริฐ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 

“การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวด

พลังงานและสาธารณูปโภคโดยใช้ตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์

(CAPM)” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลักทรัพย์ในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พื่อใชใ้นการตดัสินใจลงทุนของ

นกัลงทุน โดยใช้แบบจาํลอง CAPM โดยใช้ขอ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในหมวด

พลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    

ซ่ึงผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี หลกัทรัพย ์ PTT, BANPU, IRPC, ESSO และ TOP มีค่า

เบตา้มีค่ามากกวา่ 1 และเม่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามแบบจาํลอง 

CAPM พบวา่มีหลกัทรัพยเ์พียง 1 หลกัทรัพยเ์ท่านั้นท่ีมีราคาตลาดตํ่ากว่าความเป็น

จริง (Undervalued) คือ ESSO ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนสามารถลงทุนได ้

นอกนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตลาดสูงกวา่ความเป็นจริง (Overvalued) ไดแ้ก่PTT, 

BANPU, IRPC และTOP ซ่ึงนกัลงทุนควรหลีกเล่ียงท่ีจะซ้ือหรือถือครองหลกัทรัพย ์ 

ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และ กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM” โดยมีวตัถุประสงค ์

1)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

ของตลาด 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยผลการวิจยั

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

SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะ

เป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผู ้

ลงทุนไม่ควรลงทุนซ้ือมี 1 หลกัทรัพยคื์อ TRUE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่

ท่ีควรจะเป็น (Overvalued)  

วิไลพรรณ ตาริชกุล (2551) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง รูปแบบจาํลอง CAPM 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 

โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1)ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน

ท่ีไดรั้บของตลาด 2)เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 3)ศึกษาแนวทางการตดัสินใจลงทุน โดยใช้

แบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี 

หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารท่ีควรตัดสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 7 หลักทรัพย์เรียง

ตามลาํดับเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม overvalued แสดงว่าราคาตลาดหลักทรัพย์ใน

ปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ BT, TMB, SCIB, KTB, ACL, KK และ BBL 

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 5 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบั 

เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่

ราคาท่ีควรจะเป็น คือ TBANK, BAY, SCB, KBANK และ TISCO 

ปนิฏฐา ชีสังวรณ์ (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทนความเส่ียงและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

1)เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัของตลาดหลกัทรัพย ์  2)เพื่อเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีได้รับจริงเฉล่ียกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 3)เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ

ราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี มี



130 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 

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

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงเฉล่ียมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ ส่วนท่ี

เหลืออีก 30 หลักทรัพย์ให้อัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจริงเฉล่ียน้อยกว่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ 

พลทัต ล้ออุทัย (2550) ไดท้าํการศึกษาวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานโดยใช้แบบจาํลอง CAPM มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

ผลตอบแทนและความเ ส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานพร้อมประเมิน

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพยโ์ดยทาํการศึกษาทั้งหมด 20 

หลักทรัพย ์ใช้ขอ้มูลราคาปิดของหลักทรัพย์รายสัปดาห์ รวมทั้งส้ิน 52 สัปดาห์ 

เร่ิมตน้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2550 จากการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่า β เป็นบวก มี 

9 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AI, AKR, BAFS, BANPU, BCP, EASTW, EGCO, GROW, 

IRPC, LANNA, PICNI, PTT, PTTEP, RATCH, RPC, SCG, SOLAR, SUSCO และ 

TOP ซ่ึงหมายความว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่า β 

เ ป็นลบ ได้แก่  STRD ซ่ึ งหมายความว่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ี

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด 

วีระ  วีรขจรศักดิ์ (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “กรณีศึกษาราคาหุ้นราย

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม พลงังาน หลกัฐานจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”โดยมี

วตัถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม

พลงังานกบัตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

กบัตลาดหลกัทรัพย ์ และ เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีควรไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ตามทฤษฎีแบบจาํลอง เพื่อการ

ประเมินราคาสินทรัพยทุ์น (CAPM) งานวิจยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลทุติยภูมิตั้งแต่เร่ิมนาํ     

SET 100 Index มาใช ้วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2548 จนถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2549 โดยเก็บ

ขอ้มูลจากรายงาน การซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

ตัว๋เงินคลงัจากธนาคารแห่ง ประเทศไทย โดยใช้สูตรในการคาํนวณหาอตัรา



131 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 

ผลตอบแทน ความเส่ียง สัมประสิทธ์ิเบตา้ และการหาอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ

ดว้ยทฤษฎีแบบจาํลองเพื่อการประเมินราคาสินทรัพยทุ์น (CAPM) ผลการวิจยัพบวา่ 

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีเคล่ือนไหวไปในทิศทาง เดียวกนั และ

ตรงกนัขา้มกนักบัตลาดหลกัทรัพย ์หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

เป็นบวก และค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ส่วนใหญ่ (ประมาณ 2 ใน 3 ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

พลงังาน) มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานเป็นตลาดขาลง 

นอกจากน้ี หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานบางรายหลกัทรัพยย์งัคงมีความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 

1.ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์

จาํนวน6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 1)บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือย่อ ESTAR, 2)บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ช่ือย่อ SIRI, 3)บริษทั เหมราช

พฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่ HEMRAJ, 4)บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์

จาํกดั (มหาชน) ช่ือย่อ ITD, 5)บริษทั อมตะคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ช่ือย่อ 

AMATA และ 6.บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่ QH 

2.ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย  ์(SET Index) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย    (The Stock Exchange of Thailand) เป็นแบบรายวนัในช่วงระยะเวลา 2 

ปี ตั้งแต่ว ันที่  4 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 28 ธนัวาคม  2555 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 489 

วนัทาํการ 

3.อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะเวลา 1 ปี จากสมาคมตราสารหน้ี

ไทย (The Thai Bond Market Association; ThaiBMA) แบบรายวนั ในช่วงระยะเวลา 

2 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือน    มกราคม 2554 ถึง เดือนธนัวาคม  2555 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 

489 วนัทาํการ 

สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกบั

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใชสู้ตร
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ในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

และอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยการใช้รูปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 

4.การิเคราะห์และสรุปผล 

 

 
 

ภาพ 4.1 แสดงถึงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดพฒันา

อสังหาริมทรัพยก์บัผลตอบแทนของตลาด 

จากภาพ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนของตลาด ซ่ึงอตัราผลตอบแทน

ของตลาดมีค่าเท่ากบั 0.07 ส่วนกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย ์หมวดพัฒนาอสังหา ริมทรัพย์ ซ่ึ งหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทน

สูงกวา่อตัราผลตอบแทนตลาดมี 2 หลกัทรัพยห์ลกัทรัพย ์คือ ESTAR และ HEMRAJ 

มีอตัราผลตอบแทน เท่ากบั 0.18 และ 0.12 ตามลาํดบั ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา

0.07 
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ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุด คือ ESTAR  รองลงมา คือ SIRI, AMATA, QH  และ ITD ซ่ึงมี

อตัราผลตอบแทน เท่ากบั  0.06,  0.05, 0.02 และ 0.01 ตามลาํดบั   

 

 
ภาพ  4.2 แสดงถึงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพยก์บัอตัราความเส่ียงของตลาด 

จากภาพ 4.2 แสดงถึงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราความเส่ียงของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัอตัราความเส่ียงของตลาด ซ่ึงอตัราความเส่ียงของ

ตลาดมีค่าเท่ากบั 1.15 โดยกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอตัราความเส่ียงของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดมี

อตัราความเส่ียงสูงกว่าตลาด โดยหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราความเส่ียงสูงท่ีสุด คือ SIRIมี

อตัราความเส่ียงเท่ากบั 4.09 รองลงมาคือ ESTAR, AMATA, ITD, HEMRAJ และ 

QH  โดยมีอตัราความเส่ียงเท่ากบั  2.99, 2.49,  2.47,  2.14,  2.11 ตามลาํดบั 

 

 

 

1.15 
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ภาพ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของหลกัทรัพยห์มวดพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

จากภาพ 4.3 หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้ามากกว่า 1 และมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 3 หลกัทรัพย ์ คือ AMATA , ITD และ QH  ซ่ึงแสดงวา่

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้ นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ

ผลตอบแทนของตลาดและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากหลกัทรัพยน์ั้นมากกว่าผลตอบแทน

ของตลาด คือ หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงมากกว่าความเส่ียงของตลาดในทิศทาง

เดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็น หลักทรัพย์เชิงรุก (Aggressive Stock) หลกัทรัพยท่ี์มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกว่า 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 3 หลกัทรัพย ์ คือ 

HEMRAJ, ESTAR และ SIRI ซ่ึงแสดงว่าผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด แต่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

จากหลกัทรัพยน์ั้นจะนอ้ยกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียง

น้อยกว่าความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวได้ว่าเป็นหลักทรัพย์เชิงรับ 

(Defensive Stock) 

1.0
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ตาราง 1 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยห์มวด

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระยะเวลาระหว่าง วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 28 

ธนัวาคม 2555 

หลกัทรัพย์ 
ค่าความเส่ียงรวม ค่าความเส่ียงทีเ่ป็นระบบ 

ค่าความเส่ียงทีไ่ม่เป็น

ระบบ 

(σ2
i) (β2

i σ2
m) (σ2

ei) 

ESTAR 8.91 0.96 7.95 

SIRI 16.74 0.72 16.02 

HEMRAJ 4.59 1.16 3.43 

ITD 6.08 2.05 4.03 

AMATA 6.18 2.73 3.45 

QH 4.47 1.49 2.99 

จากตาราง 1 แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลักทรัพย์หมวดพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ ในช่วงระยะเวลาระหว่าง วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 28 

ธนัวาคม 2555 พบวา่ ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์SIRI มีค่าสูงสุดเท่ากบั 16.74 

รองลงมาไดแ้ก่ ESTAR , AMATA, ITD, HEMRAJ  และ QH โดยมีค่าความเส่ียงรวม

เท่ากบั 8.91, 6.18, 6.08, 4.59 และ 4.47 ตามลาํดบั โดยหลกัทรัพยท์ั้ง 6 หลกัทรัพยมี์

ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัเพื่อการตดัสินใจสาํหรับการลงทุน 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทนท่ี

เกดิขึน้จริง 

อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวัง  
การตัดสินใจ 

ESTAR 39.10 13.70 Undervalued 

SIRI -19.51 12.28 Overvalued 

HEMRAJ 30.03 14.76 Undervalued 

ITD -4.09 18.58 Overvalued 

AMATA 7.18 20.97 Overvalued 

QH 2.97 16.28 Overvalued 

จากตาราง 2 สามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

1) หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ESTAR และ HEMRAJ โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี

มีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ดงันั้น นกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือ

ซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน 

2) หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงนอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SIRI , ITD , AMATA และ QH โดยหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีมีมูลค่าสูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalued) ดงันั้น นักลงทุนควรตดัสินใจไม่

ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโนม้จะปรับตวัลดลง 
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ภาพ  4.4 แสดงถึงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

จากภาพ 4.4 สรุปไดว้่าหลกัทรัพยท่ี์อยูเ่หนือเส้น SML ไดแ้ก่ ESTAR และ 

HEMRAJ เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น ค่าของอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดวา่จะไดรั้บสูงกวา่ค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ นกัลงทุนควรตดัสินใจเลือก

ลงทุน ส่วนหลกัทรัพยท่ี์อยูต่ ํ่ากวา่เส้น SML ไดแ้ก่  AMATA, QH, ITD และ SIRI 

เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น นกัลงทุนจึงควรตดัสินใจไม่เลือกลงทุน 

5.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1.การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์หมวด

พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ผลการศึกษาพบว่าอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มีหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่

ตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ESTAR และ HEMRAJ และมีหลกัทรัพยท่ี์ให้

อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SIRI, ITD, AMATA และ 

QH 
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2.การวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิเบตา้ หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกวา่ 

1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 3 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AMATA , ITD และ QH  ส่วน

หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี   มี  

3 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ HEMRAJ, ESTAR และ SIRI  

3.การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอัตราตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง

มากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีจาํนวน 2 หลักทรัพย ์ได้แก่ ESTAR และ 

HEMRAJ ดังนั้ นนักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนหรือซ้ือหลักทรัพย์นั้ นไว้ โดย

หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงนอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี

จาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SIRI, ITD, AMATA และ QH นกัลงทุนควรตดัสินใจไม่

ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้น 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะทาํการศึกษาขอ้มูลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ในการประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์ทาํให้การตดัสินใจในการลงทุนมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน เช่น การวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศไทยและทัว่โลก นโยบายของรัฐบาล 

ส่วนแบ่งทางการตลาด และงบการเงินของหลกัทรัพยน์ั้นๆ 

2. ควรท่ีจะศึกษาวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

กลุ่มอ่ืนๆ เพื่อกระจายความเ ส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์โดยไปลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นๆดว้ย 

3. ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะทาํการศึกษาขอ้มูลกาํหนดเป็นช่วง ราย

สัปดาห์ รายไตรมาศ หรือรายปี ซ่ึงอาจจะทาํให้ผลการวิจยัท่ีไดส้อดคลอ้งหรือ

แตกต่างจากการศึกษาคร้ังต่อไป 
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