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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรม หมวดธุรกจิเหลก็ โดยใช้แบบจําลอง CAPM 

THE COMPARISONS OF RISK AND RATES OF RETURN OF 

SECURITIES  IN THE STOCK OF INDUSTRIALS STEEL SECTOR           

BY CAPM 

ปัจดา  วฒันนาคะกุล 1     กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 

บทคัดย่อ 

               การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1)  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเส่ียงและ 

อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก

กบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลักทรัพย์กลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก ซ่ึงมีหลักทรัพย์ในการศึกษา คือ หลกัทรัพยก์ลุ่ม

สินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 6 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  PAP  PERM  RICH    SAM    SMIT   และ SSI   ทาํการศึกษาใช้

ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555  รวมเป็น

ระยะเวลา 489 วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์จาก

แบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model)  

               ผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 3 

หลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย PAP   SAM   และ SMIT เป็น หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ี 

 

1 นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง    
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5ควรจะเป็น (Undervalued)  ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่ม5สินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ

เหล็ก5 3 หลกัทรัพยท่ี์ไม่ควรลงทุนประกอบดว้ย PERM   RICH  และ SSI  เป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

5คําสําคัญ:  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,  กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ

เหล็ก, ราคาหลกัทรัพย ์

ABSTRACT 

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

return on securities  in the stock industrials steel sector  and market rates of return.  

2)  To comparison of the required  rate of return and expected rate of return for 

securities in the industrials steel sector.  The securities in the study are in the 

industrials steel sector on the stock exchange of  Thailand.  By selecting stocks with 

market 6 securities.  Include  PAP , PERM , RICH , SAM , SMIT  and  SSI.  The 

research was collected the secondary data from  January  01, 2011 till December  

31,  2012  and the totally 489 operational day on  CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) (CAPM). 

               The result founded that, securities in the property and construction sector  

it has 3 securities investors should be invested in.  Include PAP   SAM   and  SMIT.  

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

steel sector  it has 3 securities investors should not invested in.  Include PERM   

RICH  and SSI .  That mean these securities are overvalue securities. 

KEYWORDS :  STOCK EXCHANGE OF THAILAND,  THE STOCK OF 

INDUSTRIALS STEEL SECTOR, STOCK PRICE 

1.บทนํา 

               การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก เป็น

ทางเลือกหน่ึงของการลงทุนในตลาดทุนท่ีนบัวนัจะไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงทั้ งในเร่ืองของ
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ผลตอบแทนท่ีอาจไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนหรือเกิดสภาวะขาดทุนจากราคาหลกัทรัพยท่ี์

ลดลงจากการลงทุน และอาจเป็นไปไดเ้ช่นกนัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงจากการ

ลงทุน ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีนกัลงทุนทุกท่านจะตอ้งพิจารณาให้ถ่ีถว้นรอบคอบ เพื่อลด

ความเส่ียงและสร้างผลตอบแทนอยา่งมัง่คัง่ใหก้บัผูล้งทุนได ้ 

วตัถุประสงค์ 

               1. เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

สินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 

               2. เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใตแ้บบจาํลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพย์

ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

               1. เพื่อเป็นแนวทางให้ผูล้งทุนได้รับรู้ถึงวิธีการวิเคราะห์ระดบัความเส่ียง

และมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก

โดยสามารถนาํไปประยกุตไ์ดก้บัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนได ้

               2. เพื่อให้ผูล้งทุนสามารถนาํผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางประกอบการ

พิจารณาตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 

ขอบเขตการศึกษา 

            ทาํการสุ่มเลือกศึกษาหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก

จาํนวน 6 หลกัทรัพยป์ระกอบดว้ย PAP , PERM , RICH , SAM , SMIT และ SSI 

โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555  

รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ และขอ้มูลท่ีใชโ้ดยเลือกใชร้าคาปิดของหลกัทรัพย์

แต่ละตวัในแต่ละวนัมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแ5ทน 
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กรอบแนวความคิดการวจัิย 

ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม                    การเปรียบเทียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

               ความเส่ียงจากการลงทุน หมายถึง โอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บอตัราผลตอบแทน

ตามท่ีคาดไว ้ ซ่ึงถา้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมากข้ึน การ

อตัรา

ผลตอบแทน

ของ

หลกัทรัพย์

ของตลาด 

ราคาปิดแต่ละ

วนัทาํการของ

หลกัทรัพยก์ุล่ม

สินคา้

อุตสาหกรรม 

หมวดธุรกิจ

เหล็ก 

 

อตัรา

ผลตอบแทน

ของ

หลกัทรัพย์

กลุ่มสินคา้

อุตสาหกรรม 

หมวดธุรกิจ

เหล็ก 

ดชันี SET 

INDEX 

 

อตัราผลตอบแทน

ของตัว๋เงินคลงัระยะ

สั้น 1 ปี 

 

อตัราผลตอบแทนท่ี

ปราศจากความเส่ียง 

 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานหรือความ

เส่ียงรวมของ

หลกัทรัพย ์

ค่าสมัประสิทธ์ิ

ความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบ 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานหรือ

ความเส่ียงรวม

ของหลกัทรัพย์

ของตลาด 

 

ค่าสมัประสิทธ์ิ

ความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบ 

 

-  อตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

สินคา้อุตสาหกรรม 

หมวดธุรกิจเหลก็ และ

ผลตอบแทนของตลาด 

-  ความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรม หมวด

ธุรกิจเหลก็และตลาด 

-  อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการและผลตอบแทน

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจาก

หลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกิจเหลก็ 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ 

แสดงผลและ

สรุปผลการศึกษา

และนาํเสนอ

แนวทางในการ

ตดัสินใจลงทุน 
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ลงทุนนั้นก็ยิง่มีความเส่ียงมากข้ึน เคร่ืองหมายของค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ( β )  (กิตติยา

พร คชาอนนัตแ์ละกิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ,2555) ถา้ค่าเบตา้เป็นบวก บอกถึงทิศ

ทางการเปล่ียนแปลง ของอตัราผลตอบแทนของหุ้นท่ีไปในทิศทางเดียวกนักบัการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดโดยรวมและถา้ค่าเบตา้เป็นลบ บอกถึง

ทิศทางการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มโดยแบ่งค่าเบตา้ได ้3 กรณี คือ 

               1. ถา้ ß > 1 แสดงวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

จะเปล่ียนแปลงมากกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด หรือเรียกวา่ 

Aggressive Stock 

               2. ถา้ ß = 1 แสดงวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

จะเปล่ียนแปลงเท่ากบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด 

               3. ถา้ ß < 1 แสดงวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

จะเปล่ียนแปลงน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด หรือ

เรียกวา่ Defensive Stock  

การคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า 

การคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี   

                        

โดย 

βi   =   ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีแสดงถึงความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพย ์i (ค่าเบตา้) 

Covariance (Rit , Rmt )  =  ค่าความแปรปรวนร่วมระหวา่งผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็กและผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรัพย ์

Variance (Rmt)  =   ค่าความแปรปรวนของตลาดหลกัทรัพย ์

( กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติและคณะ,2556 ) 

ค่าแปรปรวนร่วม ( COV ) เป็นการวดัความเส่ียงโดยพิจารณาทิศทางความเคล่ือนไหว

ของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์2 ตวั ในท่ีน้ีคืออตัราผลตอบแทนของ
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หลกัทรัพยก์บัการตลาดโดยพิจารณาวา่เป็นไปทิศทางเดียวกนั ( ค่าท่ีไดแ้สดงค่าเป็น

บวก ) หรือตรงกนัขา้ม ( ค่าท่ีไดแ้สดงค่าเป็นลบ ) ค่าแปรปรวน ( VAR ) คือ การวดั

ความเส่ียงโดยพิจารณาความเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนของตลาด 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

               กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดศึ้กษาวิเคราะห์การลงทุนหลกัทรัพย์

ประเภทหุ้นสามญักลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยใช้รูปแบบจําลองการตั้ งราคาหลักทรัพย์(CAPM) และมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการ

ลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง และเพื่อเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง

กบัอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเพื่อ

เป็นแนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุน จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารทุน (หุน้สามญั) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

กลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างจาํนวน 18 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ CCP ,DCC 

DCON, DRT, GEN , KWH , Q-CON , RCI ,SCC ,SCCC ,SCP ,SUPER , TASCO 

TCMC , TGCI , TPIPL ,UMI และ VNG โดยมีระยะเวลาการศึกษาอยูใ่นช่วงระหวา่ง

วนัท่ี 1 มกราคม 25553 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา 731 วนัทาํการ 

และใช้ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 6 เดือน เป็นตวัแทนของอตัรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุ

ก่อสร้างท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 

หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ GEN,TASCO, TPIPL, KWH และ SCC ซ่ึงเป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ SCP, 

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

DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued 
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3. ระเบียบวธีิวจัิย 

                  การกําหนดกลุ่มประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือกลุ่มสินคา้

อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก โดยไดท้าํการสุ่มตวัอย่างมาเพื่อการศึกษาจาํนวน 6 

หลกัทรัพย ์โดยมีช่วงระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 1 มกราตม 2554 – 31 ธนัวาคม 2555 

รวมระยะเวลา 489 วนัทาํการ ประกอบดว้ยหลกัทรัพย ์PAP , PERM , RICH , SAM , 

SMIT และ SSI และการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยใช้ข้อมูลทุตติยภูมิ(Secondary 

Data) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย 1.ราคาปิดและเงินปันผล

ของหลกัทรัพยในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 2.ราคาปิดของตลาด

หลกัทรัพย ์และขอ้มูลอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 1 ปี จากสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย 

4,ผลการวจัิย 

                   ส่วนที่ 1: อัตราผลตอบแทนและความเส่ียง  ผลการศึกษาพบว่า อตัรา

ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ มีค่าเท่ากับ 0.07 เ ม่ือเปรียบเทียบกับอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก สามารถ

จาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  1) หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด  มี

จาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ SAM และ SMIT  ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของ SAM มีค่าสูง

ท่ีสุดเท่ากบั 0.16 รองลงมาไดแ้ก่ SMIT มีค่าเท่ากบั 0.13   2) หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ PAP , PERM , RICH และ SSI 

โดยอตัราผลตอบแทนของทั้ง 4 หลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.06 , 0.00 , 0.05  และ  - 0.16 

ตามลาํดบั ส่วนความเส่ียงของหลกัทรัพย์เฉล่ียผลการศึกษาพบว่า ความเส่ียงของ

ตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.15 เม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก พบวา่หลกัทรัพยท์ั้ง 6 หลกัทรัพย ์คือ PAP  

PERM , RICH , SAM , SMIT และ SSI มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด โดยมีค่าเท่ากบั 2.30  

2.03 , 5.04 , 2.53 , 1.53 และ 2.26 ตามลาํดบั 
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                 ส่วนที่ 2: ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม แสดงค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient) ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก โดยมีค่ามากกวา่ 0.00 แต่นอ้ยกวา่ 1.0 ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มี

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ SSI มีค่าเท่ากบั 0.98 รองลงมาไดแ้ก่ PERM , SAM 

PAP , SMIT และ RICH มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบั 0.65 , 0.61 , 0.53 , 0.36 และ 

0.35 ตามลาํดบั ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์RICH มีค่าสูงสุดเท่ากบั 25.36 

รองลงมาไดแ้ก่ SAM , PAP , SSI , PERM และ SMIT โดยมีค่าความเส่ียงรวมเท่ากบั 

6.41 , 5.30 , 5.11 , 4.14 และ 2.35 ตามลาํดบั และจากการแบ่งแยกความเส่ียงรวม

ออกเป็น 2 ประเภท คือ1.ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และ 2.ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ และ

เม่ือเทียบค่าความเส่ียงรวมของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวด

ธุรกิจเหล็ก เป็น 1.0 แลว้นั้น สามารถคิดเป็นสัดส่วนไดค้่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบของ

หลกัทรัพยสู์งสุดไดแ้ก่ SSI มีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.22 รองลงมาไดแ้ก่ PERM , SAM , 

SMIT และ PAP ซ่ึงมีค่าเท่ากนั ,  RICH มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบเท่ากบัร้อยละ 0.12  

0.07 ,  0.06  , 0.01 ตามลาํดบั สําหรับความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบของหลกัทรัพยสู์งสุด

ไดแ้ก่ RICH มีค่าเท่ากบั 0.99 รองลงมาได ้SMIT  และ PAP ซ่ึงมีค่าเท่ากนั , SAM , 

PERM , SSI  มีค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบเท่ากบัร้อยละ 0.94 , 0.93 , 0.88 , 0.78 

ตามลาํดบั 

                    ส่วนที่ 3: อัตราผลตอบแทน ตามทฤษฎี CAPM กับอัตราผลตอบแทนที่

แท้จริง เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri) กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

ตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบกนั โดยหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจ

ลงทุนนั้น เป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri > E(Ri) แสดงวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 

หมวดธุรกิจเหล็ก ไดแ้ก่ PAP, SAM และ SMIT เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควร

จะเป็น แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวมีค่า Undervalue  เน่ืองจากมีความเหมาะสมและ

คุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้นนักลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลักทรัพย์นั้นไว้

เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่
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ตดัสินใจลงทุนเป็นหลักทรัพย์ท่ี Ri < E(Ri) แสดงว่าหลักทรัพย์กลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก ไดแ้ก่ PERM , RICH และ SSI  เป็นหลกัทรัพยท่ี์มี

ราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงแสดงว่า

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีค่า Overvalue ทาํให้ไม่มีความเหมาะสมและไม่คุม้ค่าต่อการ

ลงทุน นกัลงทุนควรจะตดัสินใจขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยมี์มูลค่าสูงกวา่ท่ี

ควรจะเป็น ผลการศึกษากบั Security Market Line (SML)สรุปไดว้า่ หลกัทรัพย ์PAP, 

SAM และ SMIT ท่ีมีค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บสูงกวา่ค่าของอตัรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ จึงทาํให้ทั้ง 3 หลกัทรัพยป์รากฏอยู่เหนือเส้น SML โดย

หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น และผูล้งทุนจึงควรตดัสินใจยอมรับและ

เลือกลงทุน แต่ไม่ควรพิจารณาเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์3 หลกัทรัพยป์ระกอบดว้ย 

PERM , RICH และ SSI  ซ่ึงมีค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บตํ่ากวา่ค่าของ

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ โดยปรากฏอยูใ่ตเ้ส้น SML นกัลงทุนจึงควรตดัสินใจไม่

ลงทุนในหลกัทรัพย ์

5.สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ สรุปผลการวจัิย 

               หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

SAM และ SMIT ขณะท่ีหลกัทรัพยใ์ห้อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาด มีจาํนวน 4 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PAP , PERM , RICH และ SSI ซ่ึงหลกัทรัพยท์ั้ง 6 หลกัทรัพยมี์

ความเส่ียงสูงกวา่ตลาดทั้งส้ิน การศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และการแบ่งแยกความ

เส่ียงรวมของหลกัทรัพยพ์บว่าหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ SSI 

รองลงมาไดแ้ก่ PERM , SAM , PAP , SMIT และ RICH  และจากการศึกษา

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์

CAPM หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PAP , 

SAM และ SMIT เน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะ

เป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้น

ตลาดหลักทรัพย์ ขณะท่ีหลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนไม่ตัดสินใจลงทุน มีจํานวน 3 

หลกัทรัพย ์เช่นกนั คือ PERM , RICH และ SSI เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูง
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กว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดับความเส่ียง

เดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ 

อภิปรายผลการวจัิย  

               ผลการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้พบว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก ให้ผลตอบแทนทั้งสูงกว่าและตํ่ากว่าอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด แต่ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวด

ธุรกิจเหล็กทุกหลกัทรัพยสู์งกวา่ความเส่ียงของตลาด ซ่ึงขดัแยง้กบัทฤษฎีการลงทุน 

คือ หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงอตัราผลตอบแทนจะสูงตรงกนัขา้มหลกัทรัพยท่ี์มี

ความเส่ียงตํ่าอตัราผลตอบแทนจะตํ่าหรือเรียกว่า high risk high return(loss)                                                                                                               

ข้อเสนอแนะการวจัิย: ข้อเสนอแนะสําหรับนักลงทุน  

               1.ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้สําหรับเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจ

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น 

โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในแต่ละหลกัทรัพย ์อยา่งไรก็ตาม 

ในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยอ่ื์นๆ 

เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน  

               2.ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาภายใตแ้บบจาํลอง CAPM เป็นข้อมูลในอดีต 

(Historical Data) ซ่ึงถูกนาํมาใช้ในการประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใน

อนาคต ทั้งน้ีอตัราผลตอบแทนท่ีประเมินไดม้านั้นตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่ เหตุการณ์

ในอนาคตมีลกัษณะเช่นเดียวกบัเหตุการณ์ในอดีต จึงอาจไม่ไดผ้ลท่ีตรงมากนกัเพราะ

อาจมีปัจจยัหลายอย่างท่ีกระทบได้ ดงันั้นการตดัสินใจลงทุนควรท่ีจะศึกษาขอ้มูล

อ่ืนๆ ท่ี เ ก่ียวข้อง เพิ่ม เ ติม  เ ช่น การวิ เคราะห์สภาพเศรษฐกิจ การวิ เคราะห์

อุตหสาหกรรมเหล็ก การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของบริษทั รวมไปถึง การวิเคราะห์

อ่ืนๆ เป็นตน้  

ข้อเสนอแนะการวจัิย: ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  
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                    1. การกาํหนดขอบเขตการวิจยัท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก และ/หรือระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา อาจทาํให้ผล

การศึกษาท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งหรือแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี  

                2. การศึกษามูลค่าของหลกัทรัพย ์ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM จดัไดว้า่เป็น

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของ

หลักทรัพย์ และนําไปใช้วิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์สําหรับเป็น

แนวทางในการตดัสินใจลงทุนต่อไป ทั้งน้ีเพื่อให้ผลการวิจยัมีความถูกตอ้งและความ

น่าเช่ือถือมากข้ึน ควรท่ีจะทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่

ไปดว้ย  

               3. ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM จะพิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ีเป็น

เคร่ืองช้ีนาํเพียงตวัเดียวเท่านั้น เรียกว่า Single Factor Model อยา่งไรก็ตามในเชิง

ปฏิบัติพบว่ามีหลายปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ดังนั้ นควรท่ีจะ

ทาํการศึกษาแบบจาํลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) และ Multiple Factor 

Model ซ่ึงเป็นแบบจาํลองท่ีนาํปัจจยั  ความเส่ียงอ่ืนร่วมใช้ในการพิจารณาตดัสินใจ

ลงทุนดว้ย 
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