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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หมวด

อสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจําลอง CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

(CAPM) 

(THE COMPARISONS OF RISK AND RATES OF RETURN OF SECURITIES 

IN THE PROPERTY DEVELOPMENT SECTOR BY CAPITAL ASSET 

PRICING MODEL (CAPM)) 

กุลภาค กิตติธามาธิป1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนท่ีได้รับของหลกัทรัพย ์หมวดอสังหาริมทรัพยก์บัความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนท่ีได้รับของตลาด 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการกับอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย์หมวดอสังหาริมทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงมีหลกัทรัพยใ์นการศึกษา คือ หลกัทรัพยห์มวด

อสังหาริมทรัพย ์ จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ A, AMATA, AP, BLAND, BROCK 

และ LPN ทาํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 

ถึงวนัท่ี 28 ธันวาคม 2555  รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศึกษา ไดแ้ก่ การวเิคราะห์จากทฤษฎี   CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยห์มวดอสังหาริมทรัพยท่ี์ผูล้งทุนควรจะลงทุน

ซ้ือมี 5 หลกัทรัพย ์คือ A, AP,BLAND, BROCK และ LPN  โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมี

มูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ควรจะขายมี 1 หลกัทรัพย ์

คือ AMATA โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี    มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

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

สาํหรับผูจ้ดัการรุ่นใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการรุ่นใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 



142 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, หลกัทรัพยห์มวดพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์    

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 

A, AMATA, AP, BLAND, BROCK และ LPN. 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 property development sector it has 

5 securities investors should be invested in. Include A, AP, BLAND, BROCK and 

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

property development sector it has 1 security investors should not invest. Include 

AMATA This mean these securities are overvalue securities. 

KEYWORDS : STOCK EXCHANGE OF THAILAND, THE PROPERTY 

DEVELOPMENT SECTOR, CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

1. บทนํา 

คนส่วนใหญ่มกัจะเข้าใจว่าเงินออม หมายถึงรายได้หักค่าใช้จ่ายอุปโภค

บริโภคและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นความหมายท่ีค่อนขา้งใกล้ตวัและนับเป็นความ

เขา้ใจท่ีถูกตอ้งเพียงส่วนหน่ึง เพราะเงินออมในระบบเศรษฐกิจมีความหมายกวา้ง

รวมถึง เงินออมทั้ งของภาครัฐ คือ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และเงินออมของ

ภาคเอกชนท่ีเป็นภาคธุรกิจและครัวเรือนทั้งหมด การออมนอกจากจะมีความสําคญั

ต่อประชาชนในแง่ ทาํให้เกิดความมั่นคงในอนาคตแล้ว ยงัมีความสําคญัต่อการ

พฒันาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะช่วยสนับสนุน การลงทุนและการผลิตของ
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ประเทศ หากประเทศมีเงินออมและเงินลงทุนค่อนขา้งสมดุล การลงทุนในประเทศก็

ไม่ตอ้งอาศยัเงินทุนจากต่างประเทศมากนัก  การแก้ปัญหาความไม่สมดุลของการ

ออมและการลงทุนในประเทศ นอกจากการพิจารณาโครงสร้างการลงทุนว่ามีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม่แลว้ ดา้นการออมก็ตอ้งพิจารณาว่าจะสามารถ

ผลกัดนัในส่วนใดใหเ้พิ่มข้ึนได ้

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกทาํการศึกษาหลกัทรัพยอ์สังหาริมทรัพยแ์ละ

วสัดุก่อสร้างในกุล่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PROP) มาเป็นกรณีศึกษาโดยทาํการศึกษา

เก่ียวกบัอตัราผลตอบแทนและค่าความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มดงักล่าว

โดยนกัลงทุนมีความสนใจท่ีจะทาํการลงทุนเพิ่มข้ึนเม่ือพิจารณา และวิเคราะห์มูลค่า

การซ้ือขายท่ีมีมูลค่าสูงเม่ือเปรียบกบัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอ่ืนๆ จึงเป็นหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ

ท่ีจะนาํมาศึกษาโดยใชแ้นวคิดเร่ืองทฤษฎีการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset 

Pricing Model – CAPM) มาใช้ในการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทน และ

ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มซ่ึงเป็นแนวคิดในการพิจารณาเพื่อใช้

สําหรับประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่

ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บของตลาด 

 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ภายใตแ้บบจาํลองการกาํหนด

ราคา (Capital Asset Pricing Model – CAPM)  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
ขอบเขตการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเลือกศึกษา กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยบริษทัท่ี

เลือกใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นบริษทั อสังหาริมทรัพยไ์ทยท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไดแ้ก่ 

 1.บริษทั อารียาพรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์(A)  

    AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED   

2.บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 0ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์(AMATA)   

 AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 
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3.บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)0  

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์(AP)ASIAN PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC 

 COMPANY LIMITED 

4.บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน)0 ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์(BLAND) 

 BANGKOK LAND  PUBLIC COMPANY LIMITED 

5.บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จาํกดั (มหาชน)0 ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์(BROCK)

 BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED 

 6.บริษทั แอล.พี.เอน็ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)0ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์(LPN)

  L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่อทราบถึงระดับความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีจะได้รับของ

หลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อใช้สําหรับการตดัสินใจในการเลือก

ลงทุน 

 2.เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจพิจารณาเลือกลงทุน

หลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2.แนวคิดและทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยใช้แบบจาํลอง CAPM : กรณีศึกษา

หลกัทรัพย ์A, AMATA, AP, BLAND, BROCK และ LPN ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด 

ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง   เพื่อนํามาใช้เป็นกรอบในการ

กาํหนดแนวทางการวิจยั ในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีนั้นสามารถจาํแนกประเด็น

ความสาํคญัไดด้งัน้ี 

2.1 แนวคิดเร่ืองความเส่ียงของหลกัทรัพย์ 

ความเส่ียงในการถือหรือการซ้ือหลักทรัพย์ท่ีอาจทําให้ผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัหรือตอ้งการนั้น ไดน้้อยกว่าผลตอบแทนท่ีรับจริง โดยท่ีอาจเกิดจากสาเหตุ

ของดอกเบ้ีย หรือเงินปันผลท่ีไดรั้บนั้น น้อยกวา่ท่ีคาดการณ์ หรืออาจเกิดผลกระทบ
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จากปัจจยัภายนอกซ่ึงกิจการไม่สามารถควบคุมได ้ในส่วนของการลงทุนนั้น ปัจจยั

ภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมไดน้ั้นเรียกวา่ systematic risk  ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ  

หมายถึง ความเส่ียงท่ีนักลงทุนได้รับอนัเน่ืองจากปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยโ์ดยรวมทั้งหมด ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบไดแ้ก่ ความเส่ียงจาก

อตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) ความเส่ียงในอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate Risk) 

ความเส่ียงของตลาด (Market Risk) ความเส่ียงในอาํนาจซ้ือ (Purchasing Power Risk) 

ความเส่ียงทางการเมือง (Political Risk ซ่ึงความเส่ียงประเภทน้ีนกัลงทุนไม่สามารถ

ขจดัหรือทาํใหล้ดลงได ้(เพชรี ขมุทรัพย.์ 2540) 

2.2 แนวคิดเร่ืองอตัราผลตอบแทน 

ผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง ดอกผลทั้งส้ินท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยท่ี์

ได้ลงทุนนั้ น ตลอดระยะเวลาหน่ึงท่ีผูล้งทุนครอบครองกรรมสิทธ์ิหรือถือครอง

หลกัทรัพยน์ั้นไวห้รือท่ีเรียกวา่ รายไดปั้จจุบนั (Current yield หรือ Income) รวมทั้ง

มูลค่าส่วนเพิ่มของราคาตลาดของหลกัทรัพย ์ณ วนัสุดทา้ยของระยะเวลาลงทุนท่ีสูง

กวา่ราคาทุนท่ีซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บในลกัษณะของตวัเงิน 

เช่น กาํไร เงินปันผล กาํไรส่วนทุน หรือในรูปของสินทรัพยอ่ื์นท่ีมีราคากาํหนดมูลค่า

เป็นเงินได ้ ผลตอบแทนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายการลงทุนของผูอ้อม ซ่ึงหวงัท่ี

จะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของรายได ้เงินปันผล ดอกเบ้ียและผลกาํไร เป็นตน้ 

2. ผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ ความพอใจ ของผูล้งทุนท่ีพึงไดรั้บจาก

การลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น ซ่ึงผลตอบแทนในลกัษณะน้ีอาจเป็นผลไดโ้ดยทางออ้ม 

หรืออาจเป็นเป้าหมายรองท่ีผูอ้อมคาดหวงัไวใ้นการลงทุน (ทว ีวิริยะฑูรย ์และคณะ, 

2532,หนา้ 428) 

2.3 แบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model; 

CAPM) 

ในปี ค.ศ.1952 Harry Markowiz ไดคิ้ดคน้ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยส์มยัใหม่ 

โดยท่ีต่อมา William F.Sharpe,John Lintner และ Jan Mossin ไดน้าํทฤษฎีของ 
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Markowiz มาประยกุตเ์ป็นทฤษฎีการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์จนกลายเป็นท่ีรู้จกัอยา่ง

กวา้งขวาง เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเลือกหลกัทรัพยก์ารลงทุน โดยทาํการพิจารณาจาก

ผลตอบแทนและความเส่ียง โดยแนวคิดน้ีมีขอ้สมมติฐานวา่ นกัลงทุนเป็นผูท่ี้มีเหตุผล

ในการเลือกลงทุน และตอ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียง ดงันั้นนกัลงทุนจะทาํการลงทุน

เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดในระดับความเส่ียงท่ีเท่ากัน หรือในระดับท่ีให้

ผลตอบแทนท่ีเท่ากนัแต่มีความเส่ียงท่ีตํ่ากวา่ (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2540: 204) 

2.4งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

กิตติยาพร คชาอนันต์ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ือง “การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฏีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM)” โดยมีวตัถุประสงค ์1)

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 2)เพื่อศึกษา

และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

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

สัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกวา่ 1 แต่มากกวา่ 0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ ดงันั้นนกัลงทุน

ควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว ้ เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะ

ปรับตวัสูงข้ึน ในขณะท่ีหลกัทรัพย  ์ BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด มีอตัรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ใน

สัดส่วนท่ีน้อยกว่า นักลงทุนควรตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

สว่างจิตร พุ่มมณีกร (2549) ได้ทาํการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเร่ิมทาํการศึกษาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2542 -2547 โดยจะแบ่งการศึกษาออกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ตามท่ีตลาด

หลกัทรัพย์กาํหนด จาํนวน 8 กลุ่ม แบ่งเป็น 27 หมวดอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่ายและแบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ซ่ึงทาํการสรุปผลการวิจัยได้ว่าหุ้นท่ีมีความเส่ียงเป็นระบบสูงจะมีการ
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เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด ดงันั้น จึงอาจ

สรุปไดว้า่ความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหุน้มีผลต่ออตัราผลตอบแทนโดยตรง 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลของราคาปิดของหุ้นสามญัใน

แต่ละวนัของหลกัทรัพยใ์นหมวด อสังหาริมทรัพยท์ั้งหมด 6 หลกัทรัพย ์ท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย ์โดยใช ้SET  INDEX และผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล อาย ุ

1 ปี โดยใชข้อ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (http://www.setsmart.com)  

มาใชใ้นการประมวลผลใชเ้วลาเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึง

วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 489 วนัทาํการ ซ่ึงหลกัทรัพยท์ั้ง 6 ไดแ้ก่ 

บริษทั อารียาพรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (A) 

 บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)0  (AMATA) 

 บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)0 (AP) 

 บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน)0 (BLAND) 

 บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จาํกดั (มหาชน)0 (BROCK) 

 บริษทั แอล.พี.เอน็ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)0 (LPN) 

2. ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET Index) เป็นแบบรายวนัในช่วงระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ว ันที่  4 

มกราคม 2554 ถึง  28 ธนัวาคม 2555 รวมทั้งส้ินจาํนวน 489 วนั ทาํการ 

3. อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะเวลา 1 ปี จากตลาดตราสารหน้ีไทย 

(The Thai Bond Market Association; ThaiBMA) แบบรายวนั ในช่วงระยะเวลา 2 ปี 

ตั้งแต่วนัท่ี 4   มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมทั้งส้ินจาํนวน 489 วนัทาํ

การ 
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4.การวเิคราะห์และสรุปผล 

 
ภาพ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

จากภาพ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนของตลาด ซ่ึงอตัราผลตอบแทน

ของตลาดมีค่าเท่ากบั 0.07 ส่วนกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์หมวดพัฒนาอสังหา ริมทรัพย์ ซ่ึ งหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทน

สูงกวา่อตัราผลตอบแทนตลาดมี  3 หลกัทรัพย ์คือ  AP, BLAND   และ LPN   ซ่ึงมี

อตัราผลตอบแทน เท่ากบั 0.10, 0.13 และ 0.17 ตามลาํดบั ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดไดแ้ก่ LPN  ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด 

มี 3 หลกัทรัพย ์คือ A,  AMATA และ BROCK ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทน เท่ากบั  0.03,  
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0.05 และ -0.33 ตามลาํดบั  ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ 

BROCK 

 
ภาพ  4.2 แสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

ภาพ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวด

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์และอตัราความเส่ียงของตลาด ซ่ึงอตัราความเส่ียงของตลาดมี

ค่าเท่ากบั 1.15 โดยกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอตัราความเส่ียงของหลักทรัพย์หมวด

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดมีอตัรา

ความเส่ียงสูงกว่าตลาด โดยหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราความเส่ียงสูงท่ีสุด คือ  BROCK มี

อตัราความเส่ียงเท่ากบั 6.82  รองลงมาคือ  BLAND AMATA  AP LPN และ A โดยมี
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อตัราความเส่ียงเท่ากบั  2.54, 2.49,  2.19,  2.14,  0.63 ตามลาํดบั โดยมีหลกัทรัพย ์ A 

เพียงหลกัทรัพยเ์ดียวท่ีมีความเส่ียงตํ่ากวา่ความเส่ียงตลาดท่ี 0.63 

ภาพ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยห์มวดพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

จากภาพ 4.3 หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้ามากกว่า 1 และมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 2 หลกัทรัพย  ์ คือ AMATA และ LPN ซ่ึงแสดงว่า

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้ นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ

ผลตอบแทนของตลาดและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากหลกัทรัพยน์ั้นมากกวา่ผลตอบแทน

ของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงมากกว่าความเส่ียงของตลาดในทิศทาง

เดียวกนั กล่าวไดว้่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive Stock) หลกัทรัพยท่ี์มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 4 หลกัทรัพย ์คือ A AP 

BLAND และ BROCK ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลง
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ไปในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของตลาด แต่ผลตอบแทนท่ีได้รับจาก

หลกัทรัพยน์ั้นจะนอ้ยกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงนอ้ย

กว่าความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกัน กล่าวได้ว่าเป็นหลักทรัพย์เชิงรับ

(Defensive Stock) 

 

ตาราง 1 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 4 มกราคม 2554 ถึง 28 

ธนัวาคม 2555 

หลกัทรัพย์ 
ค่าความเส่ียงรวม 

ค่าความเส่ียงทีเ่ป็น

ระบบ 

ค่าความเส่ียงทีไ่ม่

เป็นระบบ 

(σ2
i) (β2

i σ2
m) (σ2

ei) 

A  0.39 0.01 0.39 

AMATA 6.18 2.74 3.45 

AP 4.81 1.31 3.50 

BLAND 6.45 1.05 5.41 

BRPCK 46.53 0.33 46.20 

LPN 4.58 1.35 3.23 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

ตารางท่ี 1 แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระยะเวลา 4 มกราคม 2554 – 28 ธนัวาคม 2555 พบวา่ ค่า

ความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์BROCK  มีค่าสูงสุดเท่ากบั 46.53 รองลงมาไดแ้ก่ 

BLAND, AMATA, AP, LPN และ A โดยมีค่าความเส่ียงรวมเท่ากบั 6.45, 6.18, 4.81, 

4.58 และ 0.39 ตามลาํดบั โดยหลกัทรัพยท์ั้ง 6 หลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

นอ้ยกวา่ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

เพื่อการตดัสินใจสาํหรับการลงทุน 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทน

ทีเ่กดิขึน้จริง 

อตัราผลตอบแทนที่

คาดหวงั  
การตัดสินใจ 

A  7.76 3.93 Undervalued 

AMATA 6.70 20.98 Overvalued 

AP 23.07 15.49 Undervalued 

BLAND 29.10 14.16 Undervalued 

BRPCK 17.67 9.32 Undervalued 

LPN 48.75 15.65 Undervalued 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่า เม่ือนําอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri) กับอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบกนั โดยหลกัทรัพย์

ท่ีนกัลงทุนตดัสินใจลงทุนนั้น เป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri > E(Ri) แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์

มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น(Undervalued) เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกว่า

ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่

ตดัสินใจลงทุนเป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri < E(Ri) ซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนได้

ดงัน้ี 

 1) หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ A, AP, BLAND, BROCK, และ LPN โดย

หลกัทรัพย์เหล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ดงันั้น นักลงทุนควร

ตดัสินใจลงทุนซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน 

2) หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงนอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AMATA โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่
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ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) ดงันั้น นกัลงทุนควรตดัสินใจไม่ซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์

นั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโนม้จะปรับตวัลดลง 

5.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั 

ภายใตแ้บบจาํลอง (Capital Asset Pricing Model : CAPM) กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

แท้จริงของหลักทรัพย์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 4 

มกราคม 2554 ถึง 28 ธนัวาคม 2555 ผลการศึกษาปรากฏวา่ 

หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ A, 

AP, BLAND BROCK และ LPN เน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคา

ตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียง

เดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่ตดัสินใจลงทุน มี

จาํนวน 1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AMATA เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ีควร

เม่ือเทียบกับอัตราผลตอบแทนจริง  ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ได้

ทาํการพิจารณาเฉพาะภาพรวม คือ พิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความ

เส่ียงท่ีไม่เป็นระบบโดยยงัมิไดท้าํการศึกษาลงไปในรายละเอียดวา่ความเส่ียงประเภท

ใดในความเส่ียงทั้ งสองท่ีส่งผลต่อธุรกิจ ดังนั้ นการศึกษาในคร้ังต่อไปอาจ

ทาํการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเส่ียงของการลงทุนเพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ี

เฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน 

2. การกาํหนดช่วงระยะเวลาในการคาํนวณอตัราผลตอบแทนอาจจะเป็นราย

สัปดาห์ รายเดือนรายไตรมาส หรือ รายปี ซ่ึงอาจจะให้ผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งหรือ

แตกต่างจากศึกษาน้ี 
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3. ควรทาํการเปรียบเทียบและวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของบริษทั กบั

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์พื่อให้เห็นแนวโนม้การดาํเนินงานและการตดัสินใจใน

การลงทุน  
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