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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และการตัดสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) โดยใช้แบบจําลอง CAPM:  

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ MBAX, MOONG, NBC, PYLON, CHUO, TPAC 

 Analysis of Rate of Return and Risk on the Securities in the Market for 

Alternative Investment by using Capital Asset Pricing Model (CAPM):  

Case Study MBAX, MOONG, NBC, PYLON, CHUO, TPAC 

ธนกฤต พิภพวฒันา 1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย ์   

เอ็ม เอ ไอ (MAI) 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหาอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมของ

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยจะทาํการศึกษาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ MBAX: บริษทั มลัติแบกซ์ 

จาํกดั (มหาชน), MOONG: บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน), 

NBC: บริษทั เนชัน่บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน), PYLON: บริษทั     

ไพลอน จาํกดั (มหาชน), CHUO: บริษทั ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน), 

TPAC: บริษทั พลาสติก และหีบห่อไทยจาํกดั (มหาชน) โดยจะทาํการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากราคาปิดรายวนัระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553   

ถึง  31 ธนัวาคม 2555 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและอตัราผลตอบแทน  

ตัว๋เงินคลังอายุ 1 ปีจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย โดยใช้แบบจาํลอง CAPM 

(Capital Asset Pricing Model) 

   
1นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   

 สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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  ผลการวิจัยพบว่า หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบต้าเป็นบวกและมีค่าน้อยกว่า 1.0  หรือจัดว่าเป็นหลักทรัพย์แบบ 

Defensive Stock หลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนมีจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

MBAX, MOONG, NBC, PYLON, CHUO, TPAC  เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคา

ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ดา้นความเส่ียงพบว่า 

หลกัทรัพยทุ์กตวัมีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด 

คําสําคัญ: แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย,์อตัราผลตอบแทน,ความเส่ียง  

Abstract 

 The purpose of this research is 1) a comparative study of rate of return and 

risk on the Securities in the Market for Alternative Investment and 2) a comparative 

study of the expected rate of return with the realized rate of return on the securities 

in the Market for Alternative Investment. The securities in the study are in the 

Market for Alternative Investment include MBAX: MULTIBAX PUBLIC 

COMPANY LIMITED, MOONG: MOONG PATTANA INTERNATIONAL 

PUBLIC COMPANY LIMITED, NBC: NATION BROADCASTING CORPO- 

RATION PUBLIC COMPANY LIMITED, PYLON: PYLON PUBLIC COMPANY 

LIMITED,CHUO: CHUO SENKO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED,  

TPAC: THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED by collecting secondary 

data from the daily closing price during the period of 1January 2553 to 31 December 

2555 from The Stock Exchange of Thailand (SET) and treasury bills1Y from The 

Thai Bond Market Association (ThaiBMA) by using CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) 

 The results founded that all securities in the Market for Alternative 

Investment have positive beta coefficient and less than 1.0 or interprets that the 

securities is “Defensive Stock”. The securities which investors should be invested 
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has 6 securities include MBAX MOONG NBC PYLON CHUO TPAC because such 

securities  are priced lower than they should be.  

KEYWORDS: CAPM, Rate of return, Risk  

1. บทนํา  

การออมถือไดว้า่มีบทบาทสาํคญัต่อการขยายตวัและการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศ ประชาชนจะนาํเงินออมนั้นไปลงทุนในผลิตภณัฑ์ทางการเงินต่างๆ เพื่อ0ให้

เกิดผลประโยชน์งอกเงย0และได้รับผลตอบแทนสูงสุด ในตลาดการเงินปัจจุบนัมี

ทางเลือกสําหรับการลงทุนให้เ ลือกมากมาย 0   ผู ้มี เ งินออมจํานวนไม่น้อยได้

เปล่ียนแปลงรูปแบบการออมเงินกับธนาคารพาณิชย์ไปสู่การลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยม์ากข้ึนเพราะใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่การฝากเงินทัว่ไป    

ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment : mai ) เป็น

องคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นตลาดรองอีกแห่งหน่ึง 

โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยด์งัน้ี 

1.   เพื่อเป็นช่องทางการระดมทุนใหแ้ก่บริษทัขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงไม่

เคยมีโอกาสในการเขา้ถึงตลาดทุนมาก่อนไดมี้โอกาสใชป้ระโยชนจากตลาดทุน 

2.   เพื่อสนบัสนุนการปรับโครงสร้างหน้ี  โดยการแปลงสภาพจากหน้ีเป็นทุน

ระหว่างสถาบนัการเงินและลูกหน้ี  ซ่ึงจะช่วยให้เกิดสภาพคล่องในหุ้นท่ีสถาบนั

การเงินไดเ้ขา้ไปถือครองทาํใหก้ารปรับโครงสร้างหน้ีเป็นไปไดม้ากข้ึน  

3.   เพื่อสนบัสนุนใหธุ้รกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) เกิดแรงจูงใจท่ีจะ

เขา้มาลงทุนมากข้ึนในธุรกิจท่ีอาจมีขนาดไม่ใหญ่นกัแต่มีศกัยภาพในการเติบโต  

 4.   เพื่อเพิ่มสินคา้ใหม่ให้เป็นทางเลือกแก่ผูล้งทุน  ทาํให้มีทางเลือกในการ

ลงทุนและสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนไดดี้ข้ึน 

การลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียง ดงันั้นในงานวิจยัคร้ังน้ีจะวิเคราะห์

โดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Asset Pricing Model หรือ 

CAPM)  ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย์

กบัความเส่ียงโดยการวดัค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เพื่อช่วยใหผู้ล้งทุนสามารถกาํหนดไดว้า่ 
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หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้นมีราคาตลาดสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคา

ตลาดตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Underpriced) เพื่อใช้ในการพิจารณาเลือกหลกัทรัพยท่ี์

เหมาะสมในการลงทุน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของ

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)   

 2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหาอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)   

ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษาหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์   

เอม็ เอ ไอ (MAI) จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ ดงัน้ี 

1.  MBAX   :  บริษทั มลัติแบกซ์ จาํกดั (มหาชน) 

    : MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED 

2.  MOONG  :  บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

    : MOONG PATTANA INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY  

     LIMITED 

3.  NBC  :   บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

     : NATION BROADCASTING CORPORATION PUBLIC  

      COMPANY LIMITED 

4.  PYLON   :  บริษทั ไพลอน จาํกดั (มหาชน) 

    : PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED  

5. CHUO   : บริษทั ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

    CHUO SENKO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

6. TPAC   : บริษทั พลาสติก และหีบห่อไทยจาํกดั (มหาชน) 

   THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED  
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 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ระยะเวลา

ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 จาํนวน 

731 วนัทาํการโดยใชร้าคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนัของแต่ละหลกัทรัพยม์าคาํนวณ   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ทาํให้ทราบถึงระดบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงและ

อตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ทาํใหน้กัลงทุนสามารถนาํไปใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด ้ 

 2.  ทาํให้นักวิชาการหรือผูท่ี้สนใจท่ีได้ทาํการวิจยัในหัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกัน 

สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปปรับใช ้อา้งอิง และวเิคราะห์ต่อไป 

2. แนวคิดและทฤษฎ ี

 ความเส่ียง คือ โอกาสท่ีผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างไป

จากท่ีไดค้าดการณ์ไว ้ ความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยป์ระกอบดว้ยความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากลกัษณะเฉพาะของหลกัทรัพย ์

สามารถลดหรือทาํให้หมดไปจากการลงทุนไดโ้ดยการกระจายการลงทุนในหลายๆ 

หลกัทรัพย ์และความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk)  คือ ความเส่ียงท่ีทาํให้ราคา

ของหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงไป อนัจะส่งผลกระทบถึงอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในหลกัทรัพยข์องผูล้งทุน ความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้ีเป็นความเส่ียงท่ีบริษทัไม่

สามารถควบคุมไดแ้ละส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพยทุ์กๆ หลกัทรัพยใ์นตลาด (สถาบนั

พฒันาความรู้ตลาดทุน,ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2554 หนา้ 209-211) 

 แบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: 

CAPM)  เป็นแบบจาํลองซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีผู ้

ลงทุนตอ้งการ ณ  ระดบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบระดบัหน่ึงท่ีวดัจากค่าเบตา้    ผูล้งทุน

สามารถกาํหนดได้ว่าหลักทรัพย์ท่ีวิเคราะห์นั้ นมีราคาตลาดสูงกว่าท่ีควรจะเป็น 

(Overpriced) หรือมีราคาตลาดตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Underpriced) มีสมการดงัน้ี   

(จิรัตน์  สังขแ์กว้, 2547 หนา้ 244) 
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   E(Ri)   =  RF+   [E(RM) - RF] β i 

โดยท่ี 

E(Ri)   คือ อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากหลกัทรัพย ์i   

RF คือ  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง   

E(RM) คือ  อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการไดรั้บจากกลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด   

β i  คือ ค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์i   

โดยมีเกณฑก์ารตดัสินใจดงัน้ี  (Ri  คือ อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง) 

ถา้  Ri >E(Ri)  แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบ

กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความ

เส่ียงเดียวกนั ดงันั้นผูล้งทุนจะตดัสินใจลงทุนหลกัทรัพย ์

ถา้  Ri <E(Ri)  แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบ

กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความ

เส่ียงเดียวกนั ดงันั้นผูล้งทุนจะตดัสินใจไม่ลงทุนหลกัทรัพย ์

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

6กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มวสัดุก่อสร้างโดยใช้

แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์

ของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

หมวดวสัดุก่อสร้างและเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยท่ี์อตัรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลักทรัพย์เรียง

ตามลาํดบัคือ GEN, TASCO, TPIPL, KWH, และ SCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

Overvalued หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวา่อตัรา
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ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ SCP, Q-CON, DCON, 

CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ DCC ซ่ึงเป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued 

กิตติยาพร คชาอนันต์ (2555) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยโ์ดยใช้

ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย  ์(CAPM)  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยก์บั

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาด

ว่าจะได้รับกบัอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการโดยใช้เส้นตลาดหลักทรัพย์ Securities 

Market Line (SML) หรือแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM) ผลการศึกษา

พบวา่หลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีค่าเบตา้นอ้ยกวา่ 1 แต่มากกวา่ 

0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก ซ่ึงแสดงว่าผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้ นมีการ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาดในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ กล่าว

ไดว้่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Security) โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

มากกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการ ดังนั้ นนักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนใน

หลกัทรัพยน์ั้น และตดัสินใจไม่ลงทุนในหลกัทรัพย ์BAY  

 กฤตวร ตงัประเสริฐผล (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ผลตอบแทน 

ความเส่ียงและการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร  ผลการวิเคราะห์พบวา่ หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้สูงท่ีสุด ไดแ้ก่ MINT และ STA 

ส่วนหลกัทรัพย ์CPF, TUF, TVO, KSL, SSC, TF, GFPT และ OISHI มีค่าเบตา้ตํ่า

กวา่ตลาด และยงัพบวา่ TVO, SSC, GFPT ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Undervalue คือ ราคา

หุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดตํ่าเกินกว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณได ้จึงควรซ้ือหุ้นของ

บริษทัเหล่าน้ี ส่วน CPF, TUF, STA, MINT, KSL, OISHI, TF ราคาหลกัทรัพยเ์กิด 

Overvalue คือ ราคาหุน้สามญัท่ีซ้ือขายในตลาดสูงเกินกวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณได ้

จึงควรขายหุน้ของบริษทัเหล่าน้ี   
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 วิไลพรรณ ตาริชกุล (2551) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองรูปแบบจาํลอง CAPM : 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร  

ผลการศึกษาพบว่า 1) อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารมีทั้งท่ีสูงกว่า

และตํ่ากวา่ตลาดแต่ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารสูงกวา่ความเส่ียงของตลาด

ทุกหลักทรัพย์ 2)  การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพบว่า มีบางหลักทรัพย์อตัรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั บางหลักทรัพย์มีผล

การศึกษาตรงกนัขา้ม  

 Weera Weerakhajornsak, Kittiphun Khongsawatkiat and Thasana 

Boonkwan (2008) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง Asset Pricing in Energy Sector: The 

evidence from Stock Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1) เพื่อ

เปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2)เพื่อเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3)เพื่อประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีคาด

วา่จะไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก CAPM  ผลการวิจยัพบวา่

หลกัทรัพยท่ี์ไม่ควรลงทุนมี 10 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยก์ลุ่ม overvalued แสดงว่า

ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ AI, BCP, EASTW, 

PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, TOP และ IRPC หลกัทรัพยท่ี์ควรตดัสินใจ

ลงทุนมี 8 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued  แสดงวา่ราคาตลาดของ

หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็น คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, 

GLOW, LANNA, PTT, RATCH และ SCG 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ MBAX, MOONG, NBC, 

PYLON, CHUO, TPAC ส่วนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้แบบจาํลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM)โดยใชรู้ปแบบสมการ
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ในการคาํนวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์, ค่าความเส่ียง,        

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้และอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

   

  การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมทั้งส้ิน731วนัทาํการ จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 

ในตาราง 1 

 

ตาราง 1 แสดงถึงขอ้มูล และแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา  

ขอ้มูล แหล่งขอ้มูล 

ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์  

เอม็ เอ ไอ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

เงินปันผลของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ 

เอม็ เอ ไอ   

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

ราคาปิดของตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 ปี สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
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4. การวเิคราะห์และสรุปผล 

ส่วนที่ 1: การนําเสนอผลการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) กบัอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของตลาด 

ภาพ 1  แสดงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  

จากภาพ 1 แสดงถึงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ (MAI) กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

(MAI)  ในช่วงระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555            

ผลการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีค่า

เท่ากบั 0.10 เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ (MAI) สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  

1) หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดมีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์

คือ CHUO, PYLON, MOONG  และ MBAX ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของ CHUO และ 

0.17 

0.12 

0.09 

0.13 

0.17 

0.04 

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

MBAX

MOONG

NBC
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TPAC

อตัราผลตอบแทน 
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MBAX  มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 0.17 รองลงมาไดแ้ก่ PYLON และ MOONG โดยมีค่า

อตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.13 และ 0.12  ตามลาํดบั  

2) หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาดมีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์

คือ NBC และ TPACโดยอตัราผลตอบแทนมีค่าเท่ากบั 0.09 และ 0.04 ตามลาํดบั  

 
ภาพ 2  แสดงความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในช่วง

ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  

        ภาพ 2  แสดงถึงการเปรียบเทียบความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

(MAI) กบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในช่วง

ระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบว่า

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) มีค่าเท่ากบั 1.01ซ่ึงหากเปรียบเทียบ

กบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) สามารถสรุปไดว้า่

หลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ในกลุ่มมีความเส่ียงสูงกว่าตลาด  โดยท่ีความเส่ียงของ 

CHUO มีค่ามากสุด คือ 4.25 รองลงมา คือ  MBAX, MOONG, PYLON, NBC และ 

TPAC โดยความเส่ียงของหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 3.10, 2.46, 2.36,  2.13  และ 2.04 

ตามลาํดบั 
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ส่วนที ่2: การนําเสนอผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าและการแบ่งแยกความเส่ียง

รวมของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) 

 
ภาพ 3  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

(MAI) ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  

       ภาพ 3 แสดงถึงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 

ธนัวาคม 2555  ผลการศึกษาพบวา่ ทุกหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก โดย

มีค่าน้อยกวา่ 1.0  ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ NBC เท่ากบั 

0.67 รองลงมาไดแ้ก่  PYLON, CHUO, MOONG, MBAX, และ TPAC มีค่าเท่ากบั 

0.54, 0.50, 0.40, 0.32  และ 0.26 ตามลาํดบั  
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ตาราง 2  แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)  ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 

ธนัวาคม 2555 

 

หลกัทรัพย ์

ค่าความเส่ียงรวม 

(σ2
i) 

ค่าความเส่ียง 

ท่ีเป็นระบบ 

(β2
i σ2

m) 

ค่าความเส่ียง 

ท่ีไม่เป็นระบบ 

(σ2
ei) 

MBAX 9.63 0.10 9.53 

MOONG 6.04 0.16 5.88 

NBC 4.53 0.46 4.07 

PYLON 5.59 0.30 5.29 

CHUO 18.10 0.26 17.84 

TPAC 4.16 0.07 4.09 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  

         จากตาราง 2  แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 

ธันวาคม 2555 พบว่า ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์CHUO มีค่าสูงสุดเท่ากบั 

18.10 รองลงมาไดแ้ก่ MBAX, MOONG, PYLON, NBC และ TPAC โดยมีค่าความ

เส่ียงรวมเท่ากบั 9.63, 6.04, 5.59, 4.53 และ 4.16 ตามลาํดบั และจากการแบ่งแยก

ความเส่ียงรวม  หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความ

เส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  
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ตาราง 3  แสดงสัดส่วนค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

 

หลกัทรัพย ์

ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

(β2
i σ2

m) (%) (σ2
ei) (%) 

MBAX 1.04 98.96 

MOONG 2.65 97.35 

NBC 10.15 89.85 

PYLON 5.37 94.63 

CHUO 1.44 98.56 

TPAC 1.68 98.32 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  

ตาราง 3  แสดงสัดส่วนค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบ พบว่าหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI)  ท่ีมีค่าสัดส่วนความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบสูงสุด คือ NBC รองลงมาไดแ้ก่  PYLON, MOONG, TPAC, CHUO 

และ MBAX และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัดส่วนความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบสูงสุด  คือ   

MBAX รองลงมาไดแ้ก่  CHUO, TPAC, MOONG, PYLON, NBC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



264 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

ส่วนที่ 3: การนําเสนอผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนที่

คาดหวงั ภายใต้แบบจําลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จริงของหลกัทรัพย์  

ตาราง 4  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังภายใต้

แบบจาํลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ 

 

หลกัทรัพย ์

อตัราผลตอบแทน 

ท่ีเกิดข้ึนจริง  

Ri 

อตัราผลตอบแทน 

ท่ีคาดหวงั 

E(Ri) 

 

การตดัสินใจ 

MBAX 36.56 9.58 ลงทุน 

MOONG 27.39 11.47 ลงทุน 

NBC 25.30 17.41 ลงทุน 

PYLON 32.62 14.55 ลงทุน 

CHUO 25.23 13.66 ลงทุน 

TPAC 17.62 8.42 ลงทุน 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  

จากตาราง 4  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์โดยมีเกณฑ์

การตดัสินใจดงัน้ี   

ถา้  Ri > E(Ri) แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบ

กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความ

เส่ียงเดียวกนั ดงันั้นผูล้งทุนจะตดัสินใจลงทุนหลกัทรัพย ์

ถา้ Ri  < E(Ri) แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบ

กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความ

เส่ียงเดียวกนั ดงันั้น  ผูล้งทุนจะตดัสินใจไม่ลงทุนหลกัทรัพย ์

ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่  ผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพย ์
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ตาราง 5  แสดงสรุปอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลอง CAPM กบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบัค่าเบตา้ 

หลกัทรัพย ์ ค่า

สัมประสิทธ์ิ

เบตา้ 

(β) 

อตัรา

ผลตอบแทน 

ท่ีปราศจาก

ความเส่ียง (RF) 

อตัราผลตอบแทน

จากกลุ่ม

หลกัทรัพยต์ลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ 

ไอ  (MAI) E(RM) 

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั 

E(Ri ) 

MBAX 0.32 2.68 24.58 9.58 

MOONG 0.40 2.68 24.58 11.47 

NBC 0.67 2.68 24.58 17.41 

PYLON 0.54 2.68 24.58 14.55 

CHUO 0.50 2.68 24.58 13.66 

TPAC 0.26 2.68 24.58 8.42 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  

 จากตาราง 5  แสดงสรุปอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใต้แบบจาํลอง 

CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบัค่าเบตา้ พบว่า 

หลักทรัพย์ทั้ ง 6 หลักทรัพย์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าน้อยกว่า1.0 แสดงว่า การ

เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงน้อยกว่าการ

เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด จึงกล่าวได้ว่า การประเมินมูลค่า

หลกัทรัพยส์อดคลอ้งกบัทฤษฎี CAPM  คือ หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงจะให้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัสูงตามไปด้วย ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่าจะให้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตํ่าตามไปด้วยเช่นกนั  หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัสูงท่ีสุดไดแ้ก่  NBC และมีค่าเบตา้สูงท่ีสุดเช่นกนั ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ TPAC  และมีค่าเบตา้ตํ่าท่ีสุดเช่นกนั  
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5. สรุปผลการวจัิย  

ส่วนที ่1  อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 

เอม็ เอ ไอ  

 ผลการศึกษาปรากฏว่า อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

(MAI) มีค่าเท่ากบั 0.10 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดมีจาํนวน          

4 หลกัทรัพย ์คือ CHUO, PYLON, MOONG และ MBAX  หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ NBCและ TPAC  

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีค่าเท่ากบั 1.01 โดยท่ี

หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยใ์นกลุ่มมีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด  

ส่วนที ่2  ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงของหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

  ผลการศึกษาปรากฏว่า หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็น

บวก กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบั

อตัราผลตอบแทนของตลาดและมีค่านอ้ยกว่า 1.0 แสดงวา่การเปล่ียนแปลงของอตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหรือเป็น Defensive Stock 

การแบ่งแยกความเส่ียงรวมจาํแนกตามสัดส่วนของค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

และค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ พบว่า หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยใ์นกลุ่มมีค่าความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

ส่วนที ่3  อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังภายใต้แบบจําลอง CAPM กับอัตรา

ผลตอบแทนทีแ่ท้จริงของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

ผลการศึกษาพบว่า ผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์ทุกหลักทรัพย ์

เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์  
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ข้อเสนอแนะสําหรับนักลงทุน 

 1.  ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจลงทุน

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)  เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม 

ในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน  

 2. การประเมินอตัราผลตอบแทนตามแบบจาํลอง CAPM  เป็นการใชข้อ้มูล

ในอดีตเพื่อประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมในอนาคต  ค่าท่ีไดอ้าจจะไม่ไดผ้ลท่ี

ตรงมากนกัเพราะอาจมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีกระทบได ้ดงันั้นการตดัสินใจลงทุนควรท่ี

จะศึกษาข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติม เช่น การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ การ

วเิคราะห์อุตสาหกรรม เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษามูลค่าของหลกัทรัพยภ์ายใตแ้บบจาํลอง CAPM  จดัไดว้า่เป็น

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทั้งน้ีเพื่อให้ผลการวิจยัมีความถูกตอ้ง

และความน่าเช่ือถือมากข้ึนควรท่ีจะทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ควบคู่ไปดว้ย 

 2. การกาํหนดช่วงระยะเวลาในการคาํนวณสามารถปรับเป็นรายเดือน หรือ

รายปี ซ่ึงอาจจะใหผ้ลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งหรือแตกต่างจากการศึกษาคร้ังน้ี 

 3. ควรวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัประกอบการพิจารณาเพื่อ

สามารถคาดการณ์แนวโนม้การดาํเนินงานของบริษทันั้น ๆ ได ้

 4. ปัจจยัในสมการแบบจาํลอง CAPM  จะพิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบเพียงตวัเดียวเท่านั้น ในเชิงปฏิบติัพบว่ามีหลายปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพย ์ดงันั้นควรท่ีจะทาํการศึกษาแบบจาํลองท่ีนาํปัจจยัความเส่ียงอ่ืนร่วมใชใ้น

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนดว้ย 
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