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การศึกษาเปรียบเทยีบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์ 

ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ โดยใช้แบบจําลอง CAPM : 

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ JUBILE, KASET, SALEE, TRC, ILINK, TNH 

The Comparisions of Rate of Return and Risk on the Securities in the Market 

for Alternative Investment based on Capital Asset Pricing Model (CAPM) : 

Case Study JUBILE, KASET, SALEE, TRC, ILINK, TNH 

กิตติญารัตน์  อนัมงคลธวงศ ์1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

เปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย  ์ เอ็ม เอ ไอ       

2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั กบัอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง

ของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ โดยจะทาํการศึกษาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  JUBILE - บริษทั ยบิูลล่ี เอ็นเตอร์

ไพรส์ จาํกดั (มหาชน), KASET - บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน), SALEE - บริษทั 

สาล่ีอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน), TRC - บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จาํกดั 

(มหาชน), ILINK – บริษทั อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จาํกดั (มหาชน), TNH – 

บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จาํกดั (มหาชน) โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล      

ทุติยภูมิ (Secondary Data) จากราคาปิดรายวนัระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง        

31 ธนัวาคม 2555 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและอตัราผลตอบแทนตัว๋เงิน

คลงัอาย ุ1 ปีจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยโดยใชแ้บบจาํลอง CAPM 
 

 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

  สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการวิจยัพบว่า  หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด มีจาํนวน     

4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ JUBILE, SALEE, TRC และ ILINK  ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดมีจาํนวน 2 หลกัทรัพยคื์อ TNH และ KASET ดา้นความเส่ียง

พบวา่ หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ความเส่ียงสูงกวา่ตลาด, มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็น

บวกและมีค่านอ้ยกวา่ 1.0 กล่าวไดว้า่เป็น Defensive Stock ในส่วนของการประเมิน

มูลค่าหลกัทรัพยภ์ายใตแ้บบจาํลอง CAPM มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์เป็นหลกัทรัพยท่ี์มี

ราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น ไดแ้ก่ JUBILE, SALEE, TRC, ILINK, TNH  ดงันั้นผูล้งทุน

ควรลงทุนซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น ในทางตรงกนัขา้มมีเพียง 1 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์

มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็นคือ KASET ดงันั้น ผูล้งทุนไม่ควรลงทุนซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น

หรือควรจะขายออกไป 

คําสําคัญ:  ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ,  อตัราผลตอบแทน, ความเส่ียง, CAPM    

Abstract 

The purpose of this research is (1) to study the relationship of rate of return 

and risk on the securities in the Market for Alternative Investment and stock market 

and (2) to compare between expected rate of return with realized rate of return         

on the securities in the Market for Alternative Investment. The study of this research 

qualified 6 securities in the Market for Alternative Investment which are as 

following JUBILE, KASET, SALEE, TRC, ILINK, TNH by collecting secondary 

data from the daily closing price start using 1 January 2553 until 31 December 2555 

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

Bond Market Association (ThaiBMA) based on Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) 

 The results showed that securities which their realized rates of return are 

higher than the market included four securities: JUBILE, SALEE, TRC and ILINK.  

Securities which their realized rates of return is lower than the market included two 

securities: TNH and KASET. All securities has the risk higher  than the market, has 
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the positive beta coefficient and beta value is less than 1.0 as a Defensive Stock.     

In part of CAPM evaluation, it has 5 securities are priced lower than they should be 

such as JUBILE, SALEE, TRC, ILINK, TNH so investors should invest these 

securities. On the contrary, it has 1 securities is priced higher than it should be such 

as KASET so investors should not invest or sell this securities 

KEYWORDS: Market for Alternative Investment, rate of return, risk, CAPM   

1. บทนํา  

 การวางแผนการเงินนั้นมีความสาํคญัเพราะจะช่วยให้บุคคลนั้นมีการวางแผน

หารายได ้การใช้จ่าย การออม การลงทุน ซ่ึงจะทาํให้เกิดความมัน่คงทางการเงินใน

อนาคต  การลงทุนทางการเงินในปัจจุบนัมีหลายวิธี ไดแ้ก่ การฝากเงินกบัธนาคาร

พาณิชย ์การซ้ือตราสารหน้ี การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์การลงทุนในกองทุนรวม 

เป็นตน้ การเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์  ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัในการวาง

แผนการออมเงินระยะยาวได ้ ผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและไดรั้บ

ผลตอบแทนจากราคาของหลกัทรัพยท่ี์เพิ่มสูงข้ึน จึงเป็นแนวทางเลือกหน่ึงท่ีไดรั้บ

ความสนใจเพราะใหผ้ลตอบแทนค่อนขา้งสูง (รัชนีกร วงศจ์นัทร์, 2554,หนา้3) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) 

ไดมี้การจดัตั้งตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment : mai) 

ข้ึนโดยมีเป้าหมาย 1) เพื่อเป็นช่องทางการระดมทุนให้แก่บริษทัขนาดกลางและขนาด

เล็กซ่ึงไม่เคยมีโอกาสในการเขา้ถึงตลาดทุน 2) เพื่อสนบัสนุนการปรับโครงสร้างหน้ี

โดยการแปลงสภาพจากหน้ีเป็นทุนระหวา่งสถาบนัการเงินและ 3) เพื่อสนบัสนุนให้

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน(Venture Capital) เกิดแรงจูงใจท่ีจะเขา้มาลงทุนมากข้ึนในธุรกิจท่ี

มีขนาดไม่ใหญ่นกัแต่มีศกัยภาพในการเติบโต 4) เพื่อเพิ่มสินคา้ใหม่ให้เป็นทางเลือก

แก่ผูล้งทุน ทาํให้มีทางเลือกและสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนได้ดีข้ึน 

(สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน,ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2554, หนา้ 85) 

 การลงทุนในหลกัทรัพยผ์ูล้งทุนตอ้งระลึกเสมอวา่ มีโอกาสท่ีจะเกิดความไม่

แน่นอนท่ีจะส่งผลกระทบต่อการได้รับผลตอบแทนต่างไปจากท่ีได้คาดการณ์ไว ้ 
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ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี จะทาํการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบั

การลงทุนในหลกัทรัพยภ์ายใตแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset 

Pricing Model : CAPM)  เป็นแบบจาํลองซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดหวงั ณ ระดบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบระดบัหน่ึงท่ีวดัจากค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้   ผูล้งทุนสามารถท่ีจะประเมินได้ว่า หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้นมี

ราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) หรือหลกัทรัพยน์ั้นอาจจะมีราคาตํ่ากวา่ท่ีควร

จะเป็น (Undervalued)    

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

 1.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน

ของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัอตัราผลตอบแทนท่ี

แทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ี จะทาํการศึกษาเฉพาะหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1.  JUBILE  :  บริษทั ยบิูลล่ี เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

   JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED 

2.  KASET  :  บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 

   THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED 

3.  SALEE  :  บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

   SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED 

4.  TRC  :  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

   TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED 

5. ILINK  : บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

   INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
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6.  TNH  : บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จาํกดั (มหาชน) 

   THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

ขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์คร้ังน้ีจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 731 วนัทาํการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ผูล้งทุนสามารถนาํผลการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน

ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย  ์เอ็ม เอ ไอ เป็นแนวทางในการพยากรณ์และ

ประกอบการลงทุน 

 2.   ผูล้งทุนสามารถนาํผลการศึกษาไปประยุกตใ์ชก้าํหนดกลยุทธ์แนวทางใน

การลงทุนหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ได ้

2.  แนวคิดและทฤษฎ ี

2.1  แนวคิดเ ร่ืองความเ ส่ียงจากการลงทุน  หมายถึง  ความไม่แน่นอนของ

ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างๆ ดงันั้นหากการลงทุน

ใดท่ีมีความไม่แน่นอนของอตัราผลตอบแทนสูง ส่งผลให้การลงทุนนั้นมีความเส่ียง

มากข้ึน  ความเส่ียงแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี (จิรัตน์  สังขแ์กว้, 2547, หนา้ 185) 

 1. ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน

จากปัจจยัภายในของบริษทั สามารถลดหรือทาํให้หมดไปได้โดยการกระจายการ

ลงทุนในหลาย ๆ หลกัทรัพย ์เช่น ความเส่ียงทางธุรกิจ ความเส่ียงทางการเงิน  

 2. ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัท่ี

บริษัทไม่สามารถควบคุมได้และส่งผลกระทบต่อทุกหลักทรัพย์ในตลาด ได้แก่       

การเปล่ียนแปลงในระดบัอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากภาวะเงินเฟ้อ  

2.2 แบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model; 

CAPM)   เป็นแบบจาํลองซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ี         

ผูล้งทุนตอ้งการ ณ ระดบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ีวดัจากค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ผูล้งทุน

สามารถท่ีจะประเมินได้ว่าหลักทรัพย์ท่ีวิเคราะห์นั้ นมีราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น 

(Overvalued) หรือหลกัทรัพยน์ั้นอาจจะมีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) 
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. 
  ราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น Rf 

 

. 

 

. ราคาเหมาะสม 

  ราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

2.3 การประยุกต์ใช้ CAPM ในการประเมินราคาหลกัทรัพย์ 

 ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท์ั้งหมดควรจะอยู่บน Security Market Line: 

SML แต่ในความเป็นจริงทุกหลกัทรัพยจ์ะไม่ไดอ้ยูบ่นเส้น SML อธิบายไดด้งัน้ี 

 1. ถา้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัอยูสู่งกว่าเส้น SML หมายความวา่ อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจะไดรั้บมีค่านอ้ยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง แสดงว่า 

ราคาของหลักทรัพย์มีราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (undervalued) ดังนั้นผูล้งทุนจะ

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์  

  2. ถา้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัอยู่ต ํ่ากว่าเส้น SML หมายความว่า อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจะไดรั้บมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง แสดงวา่ ราคา

ของหลกัทรัพยมี์ราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (overvalued) ดงันั้น ผูล้งทุนจะตดัสินใจไม่

ลงทุนในหลกัทรัพย ์(จิรัตน์  สังขแ์กว้, 2547, หนา้ 244)  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 การประเมินราคาหลกัทรัพยเ์ม่ือเทียบกบัแบบจาํลอง  CAPM 

ท่ีมา. จาก CISA ระดบั 1 : ทฤษฎีตลาดทุน กลุ่มวิชาการบริหารกลุ่มสินทรัพยล์งทุน 

(พิมพค์ร้ังท่ี 3) (หน้า 93), โดย สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย, 2552, กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.  

βi   

SML 

E(Ri) 

0 
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2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

5กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มวสัดุก่อสร้างโดยใช้

แบบจาํลองการตั้ งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง  และเพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยท่ี์

มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพยเ์รียง

ตามลาํดบัคือ GEN, TASCO, TPIPL, KWH, และSCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

Overvalued หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมี 13 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, 

TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

Undervalued 

ธีระ ลมัประเสริฐและ5กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ5 (2555) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง

การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวด

พลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้ตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์

(CAPM) โดยใชข้อ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจด

ทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาได้สรุปดังน้ี อตัรา

ผลตอบแทนของ PTT  BANPU  IRPC มีค่านอ้ยกวา่ตลาด ส่วน ESSO และ TOP 

มากกวา่ตลาด ผูล้งทุนสามารถลงทุนในหลกัทรัพย ์ESSO 

ฐิติพงศ ์ พรลิลิตประเสริฐ (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย:์ ศึกษากลุ่มขนส่งสินคา้ทาง

ทะเลภายใตแ้บบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) ผลการศึกษาพบวา่ค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้ของทั้ง 4 หลกัทรัพย ์มีค่าเป็นบวกและมากกวา่ 1 ทั้งหมด ซ่ึงแสดง

ให้ เห็นว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มขนส่งสินค้าทางทะเลมีการเปล่ียนแปลงอัตรา
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ผลตอบแทนท่ีมากกว่าอตัราผลตอบแทนตลาดหรือท่ีเรียกว่าเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคา

ปรับตวัเร็ว (aggressive stock) และทุกหลกัทรัพยมี์อตัราผลตอบแทนท่ีอยูสู่งกวา่เส้น 

SML แสดงว่ามีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็นและเป็นหลกัทรัพยท่ี์ราคาจะปรับตวัเพิ่ม

สูงข้ึนในอนาคต ดงันั้นนกัลงทุนควรจะเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์ 

         วชัรพล  บูระชาติ  (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการศึกษาอตัราผลตอบแทน 

ความเส่ียงและผลการดาํเนินงานของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์mai ปี พ.ศ. 

2550-2552 เปรียบเทียบกบัดชันีตลาดหลกัทรัพย ์mai, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET Index), SET50 Index, พนัธบตัรรัฐบาล (Treasury Bond), ทองคาํแท่ง 

(Gold Bullion) ผลการศึกษาพบวา่ ในปีพ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET) มีการปรับตวัน้อย ผูล้งทุนท่ีตอ้งการอตัราผลตอบแทนสูงในปีน้ีตอ้งลงทุน 

ตลาดหลกัทรัพย ์mai  เม่ือมองเป็นรายหลกัทรัพยมี์หลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจลงทุน

จาํนวน 13 หลักทรัพย  ์หรือคิดเป็นร้อยละ32.5 ส่วนหลักทรัพย์ท่ีไม่ควรลงทุนมี

จาํนวน 27 หลกัทรัพยห์รือคิดเป็นร้อยละ67.5  

ทชัชาพร จาํนงวงษ์ (2552)ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset 

Pricing Model : CAPM)  ผลการศึกษาพบว่าในปี 2549 หลักทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีทั้งหมด 9 หลกัทรัพย ์และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงสูง

กวา่ตลาดมีทั้งหมด 5 หลกัทรัพย ์ในปี 2550 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่

ตลาดมีทั้งหมด 5 หลกัทรัพย ์และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงสูงกวา่ตลาดมีทั้งหมด 2 

หลกัทรัพย ์ในปี 2551 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด มีทั้งหมด 12 

หลกัทรัพย ์ และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงสูงกวา่ตลาดมีทั้งหมด 5 หลกัทรัพย ์

 Weera Weerakhajornsak,Kittiphun Khongsawatkiat and Thasana Boonkwan  

(2008) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง Asset Pricing in Energy Sector:The evidence from Stock 

Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 1)เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ
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ตลาด 2) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและความ

เส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3) เพื่อประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บและความ

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก CAPM โดยมีผลการวิจยัสรุปดงัน้ี หลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 10 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยก์ลุ่ม 

overvalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ 

AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, TOP และ IRPC  

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 8 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์

ในกลุ่ม undervalued  แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่ราคาท่ีควร

จะเป็น คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, GLOW, LANNA, PTT, RATCH และ SCG 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

3.1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ JUBILE, KASET, SALEE, TRC, 

ILINK, TNH   

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ในการศึกษาจะอาศัยเคร่ืองมือในการวิจัย 

ไดแ้ก่ วิธีการหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม 

เอ ไอ  ในการศึกษาจะอาศยัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset 

Pricing Model : CAPM) โดยใชรู้ปแบบสมการ 

  3.3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในช่วง

ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมทั้งส้ิน 731วนัทาํการ 

มีรายละเอียดดงัน้ี  

  1) ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

  2) เงินปันผลของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

  3) ราคาปิดของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  

  4) อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 ปี จากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
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  3.4. การวิเคราะห์และแปรผลขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้สูตรใน

การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์  ค่าความเส่ียง              

ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าและอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัโดยการใช้แบบจาํลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM)   

4. การวเิคราะห์และสรุปผล 

ส่วนที ่1 ผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ใน

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ กบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 

 
ภาพ 2  แสดงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ในช่วง

ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

ท่ีมา. จากการคาํนวณ  

จากภาพ 2 แสดงถึงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในช่วง

ระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบว่า 

อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีค่าเท่ากบั 0.10 เม่ือเปรียบเทียบ

กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ สามารถจาํแนก

ออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1)  หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดมีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ 

JUBILE, SALEE, TRC และ ILINK ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของ JUBILE มีค่าสูงท่ีสุด
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เท่ากบั 0.31 รองลงมาไดแ้ก่ TRC, SALEE  และ ILINK โดยมีค่าเท่ากบั 0.20, 0.16 

และ 0.12  ตามลาํดบั 

 2)  หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดมีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ 

TNH  และ KASET โดยมีค่าเท่ากบั 0.08 และ -0.07 ตามลาํดบั  

 
ภาพ 3 แสดงความเส่ียงของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วง

ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555  

ท่ีมา จากการคาํนวณ  

       จากภาพ 3 แสดงถึงการเปรียบเทียบความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ 

ไอ กับความเส่ียงของหลักทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา

ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวา่ ความเส่ียง

ของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ มีค่าเท่ากบั 1.01  ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัค่าความเส่ียง

ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

- หลกัทรัพยทุ์กตวัมีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด  ความเส่ียงของ TRC มีค่ามาก

สุด คือ 2.45 รองลงมา คือ JUBILE, KASET, ILINK, SALEE, TNH โดยความเส่ียง

ของหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 2.30, 2.28, 2.15,  2.02  และ 1.63 ตามลาํดบั 
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ส่วนที ่2 ผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม

ของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

 

 
ภาพ 4  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในช่วง

ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555  

ท่ีมา. จากการคาํนวณ  

 จากภาพ 4 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม 

เอ ไอ ในช่วงระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 พบว่า 

หลกัทรัพยท์ั้งหมด 6 หลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวกโดยมีค่านอ้ยกว่า 1.0 

แสดงว่า อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด  และการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะ

เปล่ียนแปลงนอ้ยกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด ซ่ึงหลกัทรัพย์

ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ TRC มีค่าเท่ากบั 0.88  รองลงมาไดแ้ก่ JUBILE, 

KASET, ILINK, SALEE และ TNH  มีค่าเท่ากบั 0.80, 0.74, 0.66, 0.44  และ 0.35 

ตามลาํดบั  
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ตาราง 1 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 

2555  

หลกัทรัพย ์ ค่าความเส่ียงรวม 

(σ2
i) 

ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 

(β2
i σ2

m) 

ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

(σ2
ei) 

JUBILE 5.31 0.65 4.66 

KASET 5.18 0.56 4.62 

SALEE 4.09 0.20 3.89 

TRC 6.00 0.79 5.21 

ILINK 4.61 0.45 4.16 

TNH 2.65 0.13 2.52 

ท่ีมา. จากการคาํนวณ  

         จากตาราง 1  พบวา่ ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์ TRC  มีค่าสูงสุดเท่ากบั 

6.00 รองลงมาไดแ้ก่  JUBILE, KASET, ILINK, SALEE  และ TNH โดยมีค่าความ

เส่ียงรวมเท่ากบั 5.31, 5.18, 4.61, 4.09  และ 2.65  ตามลาํดบั  และจากการแบ่งแยก

ความเส่ียงรวม หลกัทรัพยทุ์กตวัมีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่

เป็นระบบ   

 

ตาราง 2 แสดงสัดส่วนค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

หลกัทรัพย ์ ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

(β2
i σ2

m) (%) (σ2
ei) (%) 

JUBILE 12.24 87.76 

KASET 10.81 89.19 

SALEE 4.89 95.11 

TRC 13.17 86.83 

ILINK 9.76 90.24 

TNH 4.91 95.09 
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ท่ีมา. จากการคาํนวณ  

 จากตาราง 2  แสดงสัดส่วนค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบ พบวา่ หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ท่ีมีค่าสัดส่วนความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบสูงสุด คือ TRC รองลงมาไดแ้ก่ JUBILE, KASET, ILINK, TNH และ SALEE 

และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัดส่วนความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบสูงสุด  คือ  SALEE  รองลงมา

ไดแ้ก่  TNH, ILINK, KASET, JUBILE  และ TRC 

ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใต้

แบบจาํลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ  

 

  

ภาพ 5  แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลอง 

CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์บนเส้น Security Market Line  

ท่ีมา. จากการคาํนวณ  
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จากภาพ 5 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใต้

แบบจาํลอง CAPM  พบวา่ มี 5 หลกัทรัพยท่ี์อยูสู่งกวา่เส้น SML และมี 1 หลกัทรัพยท่ี์

อยูต่ ํ่ากวา่เส้น SML โดยมีเกณฑก์ารตดัสินใจดงัน้ี   

1. ถา้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัอยูสู่งกว่าเส้น SML หมายความวา่ อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจะไดรั้บมีค่านอ้ยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงแสดงว่า

ราคาของหลักทรัพย์มีราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น(undervalued) ดังนั้นผูล้งทุนจะ

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์

2.  ถา้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัอยูต่ ํ่ากว่าเส้น SML หมายความว่า อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจะไดรั้บมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง แสดงวา่ราคา

ของหลกัทรัพยมี์ราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (overvalued)  ดงันั้น ผูล้งทุนจะตดัสินใจไม่

ลงทุนในหลกัทรัพย ์

สามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

         1. หลักทรัพย์ท่ีผู ้ลงทุนตัดสินใจลงทุน  มีจ ํานวน  5 หลักทรัพย์ ได้แก่ 

JUBILE, SALEE, TRC, ILINK, TNH          

2. หลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนไม่ตดัสินใจลงทุนมี 1 หลกัทรัพย ์ คือ KASET  

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

           ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ศึกษาอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียง 2) ศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้และการแบ่งแยกความเส่ียง

รวม และ3) ศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามแบบจาํลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model :CAPM) กบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

ส่วนที ่1  อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 

เอม็ เอ ไอ  

 ผลการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีค่า

เท่ากบั 0.10 จาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด 

มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ JUBILE, SALEE, TRC และ ILINK  ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์
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ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ TNH  และ KASET 

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ มีค่าเท่ากบั 1.01 โดยท่ีหลกัทรัพยใ์นกลุ่มมี

ความเส่ียงสูงกวา่ตลาด  

ส่วนที ่2  ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงของหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

ผลการศึกษาพบว่า  หลักทรัพย์ในกลุ่มมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าเป็นบวก 

กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดและมีค่าสัมประสิทธ์ิ เบต้าน้อยกว่า 1.0  แสดงว่า  การ

เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงน้อยกว่า            

การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็น Defensive 

Stock  การแบ่งแยกความเส่ียงรวม (Total Risk) จาํแนกตามสัดส่วนของค่าความเส่ียง

ท่ีเป็นระบบและค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ พบวา่หลกัทรัพยใ์นกลุ่มมีค่าความเส่ียง

ท่ีเป็นระบบน้อยกว่าค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบได้แก่ TRC, JUBILE, KASET, 

ILINK, SALEE  และ TNH 

ส่วนที ่3  อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังภายใต้แบบจําลอง CAPM กับอัตรา

ผลตอบแทนทีแ่ท้จริงของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

ผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนมีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์

ไดแ้ก่ JUBILE, SALEE, TRC, ILINK, TNH  เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่

ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั

กบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นักลงทุนไม่ตดัสินใจลงทุนมีเพียง 1 

หลกัทรัพย ์คือ KASET เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบ

กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง  ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์ 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ลงทุน 

 1. การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ภายใต้

แบบจาํลอง CAPM  เป็นการวจิยัเชิงปริมาณเท่านั้น  ผูล้งทุนควรท่ีจะทาํการวจิยัเชิง 
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คุณภาพควบคู่ไปดว้ย   

 2.  ในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาเฉพาะหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย ์    

เอ็ม เอ ไอ เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามควรท่ีจะศึกษาหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืน ๆ 

เพราะในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรม

อ่ืนๆ เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรปรับเปล่ียนระยะเวลาในการศึกษาเป็นรายเดือน  รายไตรมาสหรือ    

รายปี เพราะอาจจะใหผ้ลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งหรือแตกต่างจากการวจิยัคร้ังน้ี 

 2. ควรจะพิจารณาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย เช่น อตัรา

เงินเฟ้อ, อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GNP) และควรมอง

ถึงอตัราการเติบโตและอตัราส่วนทางการเงินของบริษทั เพื่อคาดการณ์แนวโนม้การ

ดาํเนินงานของบริษทัได ้

 3. การกาํหนดปัจจยัในสมการแบบจาํลอง CAPM  จะพิจารณาเฉพาะความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบเพียงตวัเดียวเท่านั้น ในเชิงปฏิบติัพบวา่มีหลายปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ

ต่อราคาหลกัทรัพย ์ดงันั้นควรท่ีจะทาํการศึกษาแบบจาํลองท่ีนาํปัจจยัอ่ืนร่วมใช้ใน

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนดว้ย เช่น แบบจาํลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) 
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