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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมเหลก็ โดยใช้แบบจําลอง  CAPM: กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ BSBM, 

INOX, PERM, SSSC, TGPRO และ TWP 

(The  Comparision  of  Risk and Rate of Return of Securities in the Steels 

Industry’s  by Capital Asset Pricing Model (CAPM) : The case study of BSBM, 

INOX, PERM, SSSC, TGPRO and TWP)  

ปรีชายา พนัธ์ุพฒัน์  1 กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของแต่ละหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กกับความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

ภายใตแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) 

กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ซ่ึงมี

หลกัทรัพยใ์นการศึกษาคือ หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยโดยเลือกหลกัทรัพยม์าทั้งหมด 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BSBM, INOX, 

PERM, SSSC, TGPRO และ TWP ทาํการศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset 

Pricing Model) 

 

----------------------------------------------- 
1นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
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ผลการศึกษาพบว่าหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก มี 5 หลกัทรัพย ์คือ 

BSBM, INOX, PERM, SSSC และ TGPRO โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ี

ควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก มี 1 หลกัทรัพยคื์อ 

TWP โดยหลกัทรัพยน้ี์มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก, ทฤษฎีการตั้ง

ราคาหลกัทรัพย ์

Abstract 

The research aimed to study 1) to comparatively study risk and return in 

investing steel industry’s securities with the risk and return from the market 2) To 

compare expected rate of return under Capital Asset Pricing Model: CAPM with the 

real rate of return on steel industry’s securities which the scope in studying was 

securities under steel industry in the Stock Exchange of Thailand by selecting 6 

stocks i.e. BSBM, INOX, PERM, SSSC, TGPRO and TWP. The secondary data 

was implemented by daily data since 1 January 2011 to 31 December 2012, totally 

of 489 working days. The statistic tool in analysis was the analytical skills from 

Capital Asset Pricing Model: CAPM.  

The result showed that there were five stocks in steel industry that investors 

should buy which were BSBM, INOX, PERM, SSSC and TGPRO because those all 

were undervalued. Regarding its steel industry, there was one stock that 

recommended to sell which was TWP due to its overvaluation.  

Keywords: The Stock Exchange of Thailand, Steel Industry, Capital Asset Pricing 

Model 

1. ความเป็นมาและปัญหา  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีบทบาทสําคญัดา้นการเป็นศูนยก์ลางท่ี 

รวบรวมเงินทุนจากเงินออมมาจดัสรรให้กบัธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุนเพื่อนาํไปใช้ใน 

การขยายกิจการ โดยการออกหลกัทรัพยจ์าํหน่ายให้กบัผูมี้เงินออมหรือนักลงทุน 
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เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการถือหลักทรัพย์และรับผลตอบแทนทางการเงินใน 

หลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนถือหุ้นอยู่ เช่น เงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุ้นออกใหม่ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นตน้ ส่วนธุรกิจท่ีไดเ้งินทุนมาก็จะนาํเงินท่ีไดม้าไปใช่ไนการ 

ประกอบธุรกิจและขยายกิจการ ส่งผลต่อการพฒันาและขยายตวัทางเศรษฐกิจของ 

ประเทศ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดน้าํหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กมาเป็นกรณีศึกษา

โดยทาํการศึกษาเก่ียวกับค่าความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน จากการลงทุนใน

หลกัทรัพยว์่าผลตอบแทนควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อเป็นการชดเชย ความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ืน

จากการขยายการลงทุนของกิจการ โดยใช้แนวคิดเร่ืองทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์

(Capital Asset Pricing Model - CAPM) เป็นแนวคิดในการพิจารณา  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี จดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี :- 

 1. เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมเหล็กกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใตแ้บบจาํลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาดหวงัวา่จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี  

1. เพื่อทราบถึงระดบัความเส่ียง รวมถึงมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก  

 2. เพื่อใหน้กัลงทุนใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับประกอบการตดัสินใจพิจารณา

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 ผูว้ิจ ัยจะทําการศึกษาเฉพาะหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ ในช่วงระหว่าง 1 มกราคม 2554 ถึง 31 

ธนัวาคม 2555 รวม 489 วนัทาํการ 

 ในการน้ี ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

เพียง 6 หลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

 1. SSSC  บมจ. ศูนยบ์ริการเหล็กสยาม   

SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

2. TWP  บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท ์  

THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

3. BSBM  บมจ.บางสะพานบาร์มิล   

BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

4. INOX บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์   

    POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED 

5. PERM บมจ.เพิ่มสินสตีลเวร์ิค   

PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

6. TGPRO บมจ.ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์   

THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

2. แนวคิดและทฤษฎี 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวความคิด และทฤษฎี รวมถึงผลงาน

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี  
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 1. แนวคิดเก่ียวกบัการลงทุน 

 2. แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียง 

3. แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM) 

4. วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดเกีย่วกบัการลงทุน (Investment) 

ก่อนการลงทุนในหลกัทรัพยน์ักลงทุนควรทาํการวิเคราะห์หลกัทรัพยก่์อน 

เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนได้ถูกต้องมากข้ึน การวิเคราะห์หลักทรัพย์แบ่งเป็น 2 

แนวคิด คือ 

การวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน (Fundamental Analysis)  

เป็นการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ท่ีประเมินหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยโ์ดย

พิจารณาถึงกระแสเงินสดท่ีนกัลงทุน คาดวา่จะไดรั้บเช่น เงินสดปันผล ราคาหุ้นท่ีคาด

ว่าจะขายได้ และพิจารณาถึงความเส่ียง จากการลงทุนในหลักทรัพย์ผลจากการ

วิเคราะห์สามารถนํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจ ซ้ือหรือขายหลักทรัพย ์การ

วเิคราะห์แนวคิดน้ีเช่ือวา่กระแสเงินสดรับ เช่น เงินปันผล และความเส่ียงท่ีคาดไวจ้าก

การลงทุนมีปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ เป็นตวักาํหนด ไดแ้ก่ ภาวะ เศรษฐกิจ ภาวะการเมือง 

ภาวะอุตสาหกรรม และผลการดาํเนินงาน รวมทั้งฐานะการเงิน ของบริษทัท่ีออก

หลกัทรัพย ์(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ฝ่ายส่ือส่ิงพิมพ,์ 2546, หนา้ 4) 

การวเิคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)  

เป็นการวิเคราะห์หลกัทรัพยจ์าก การเคล่ือนไหวของราคา และปริมาณการ

ซ้ือขายของหลักทรัพย์ในอดีต เพื่อประมาณการ ราคาหลักทรัพยใ์นอนาคต (วิไล

พรรณ ตาริชกุล. 2551) 

นักลงทุนจึงควรใช้การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ ง 2 วิธี คือ วิเคราะห์จาก

ปัจจยัพื้นฐาน ควบคู่กบัการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อให้สามารถตดัสินใจลงทุนไดดี้

ข้ึน 
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2. แนวคิดเกีย่วกบัความเส่ียง (Risk) 

ความเส่ียง (Risk) หรือ ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) หมายถึง 

ความ ไม่แน่นอนในการได้รับเงินลงทุนคืนและได้รับอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนตามท่ี คาดหวงัไว ้เป็นความเส่ียงจากการท่ีไดรั้บอตัราผลตอบแทนเป็น 0 หรือ 

ตํ่ากว่า หรือสูง กว่าท่ีประมาณการไว ้หรือไม่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายความ

เส่ียงจากการลงทุนซ่ึง กล่าวถึงในท่ีน้ี คือ ความเส่ียงดา้นราคา (price risk) หมายถึง 

โอกาสท่ีราคาของ หลกัทรัพย์ท่ีลงทุนจะเปล่ียนแปลงและให้อตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บต่างจากอตัรา ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

3. Capital Asset Pricing Model (CAPM) คือ รูปแบบจาํลองในการกาํหนด

ราคา หลกัทรัพยซ่ึ์งแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการ  

6 ข้อสมมติฐานของ CAPM ขอ้สมมติฐานของ CAPM มีดงัต่อไปน้ี  

(Seitz .1990 อา้งใน ชาํนาญ ดอนสินเพิ่ม. 2552)  

 1. นกัลงทุนมีช่วงเวลาในการลงทุนตรงกนั การลงทุนตอ้งการใหไ้ดรั้บอรรถ- 

ประโยชน์สูงสุด และเลือกลงทุนกลุ่มหลกัทรัพยโ์ดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนท่ี 

คาดหวงัและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

 2. นกัลงทุนมีความเห็นเหมือนกนัเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและ

ค่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั และค่าความแปรปรวน

ร่วม (covariance) ของอตัราผลตอบแทนระหวา่งสินทรัพยท่ี์จบัคู่กนั 

 3. นกัลงทุนสามารถใหกู้ย้มืและกูย้มืเงินโดยไม่จาํกดัจาํนวนในอตัราดอกเบ้ีย

ท่ี ปราศจากความเส่ียง 

 4. ไม่พิจารณาเร่ืองภาร 

 5. ไม่มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขาย 

 6. ไม่มีนกัลงทุนรายใดท่ีลงทุนในหลกัทรัพยม์ากจนทาํให้มีผลกระทบต่อ

ราคาท่ี ซ้ือหรือขายกนัในตลาดหลกัทรัพย ์

 7. การลงทุนมีจาํนวนท่ีแน่นอน 
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 ขอ้สมมติฐานดงักล่าวเป็นการสมมติใหต้ลาดหลกัทรัพยเ์ป็นตลาดท่ีสมบูรณ์ 

(Perfect Market) ไม่มีส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์ไม่วา่จะ8เป็น

ภาษี 8ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์การแบ่งเงินลงทุนได ้และอตัราดอกเบ้ียท่ี

เท่ากนั ทาํใหมุ้่งสู่การวเิคราะห์การมีดุลยภาพในตลาดหลกัทรัพยไ์ดง้่ายข้ึน 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ เกียรติ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย์ กลุ่มวสัดุก่อสร้างโดยใช้

แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM)  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์การ

ลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นสามญักลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้รูปแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM) 

และมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน และความเส่ียง

จากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้าง และเพื่อ

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

หมวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเพื่อเป็นแนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุน จากการศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั) ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างจาํนวน 18 

หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 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

อาย ุ6 เดือน เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

 กรวินย์ ประสมทอง (2547) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการช้ือขายสมํ่า

เสมอ 6 หลกัทรัพย ์ตั้งแต่มกราคม 2544 - ธันวาคม 2545 สรุปผลการศึกษาพบว่า

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยน์ั้น หลกัทรัพย ์AMATA, AP, LH, 
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MK และ ROJANA ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดและมี

ความเส่ียงสูงกว่าตลาดด้วย มีเพียงหลักทรัพย์เดียว คือ HEMRAJ ท่ีให้อัตรา

ผลตอบแทนตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดและมีความเส่ียงสูงกว่าตลาด เม่ือ

พิจารณาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยแ์ละประมาณการรายได้ท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยพ์บว่าทุกหลกัทรัพยมี์

ศกัยภาพในการทาํกาํไรสูงในอนาคต ทาํให้คาดว่าจะมีอตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ

สูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการมาก 

 วิรัญญา ก่อเกษมสุข (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ผลตอบแทน

หลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่ง ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยแบบ จาํลองการตั้ง

ราคาหลกัทรัพย ์ศึกษาหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งจาํนวน 8 หลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูล ราคา

ปิดรายวนัของหลกัทรัพยจ์าํนวน 1066 วนั เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 29 มิถุนายน 2544 

ถึงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2548 ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพย ์JUTHA PSL THAI และ 

TTA น้ันมีค่าสัมประสิทธิ (β ) ที่มากกว่า 1 จดัว่าเป็นหลกัทรัพยแ์บบ aggressive 

stock ส่วนหลกัทรัพย ์ASIMAR BECL RCL และ AOT มีค่าสัมประสิทธ์ิ (β ) ท่ี

น้อยกว่า 1 จดัว่าเป็นหลกัทรัพยก์ลุ่ม defensive stock อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยท่ี์คาํนวณไดจ้ากปัจจยัพื้นฐานซ่ึงใช ้P/E ratio เป็นตวั แปรแทน ไดผ้ลดงัน้ี 

หลกัทรัพย ์ASIMAR มีค่าร้อยละ 0.10 หลกัทรัพย ์BECL มีค่าร้อยละ 0.03 หลกัทรัพย ์

JUTHA มีค่าร้อยละ0.12 หลกัทรัพย ์PSL มีค่าร้อยละ -0.14 หลกัทรัพย ์RCL มีค่าร้อย

ละ -0.10 หลกัทรัพย ์THAI มีค่าร้อยละ0.23 หลกัทรัพย ์TTA มีค่าร้อยละ-0.13 และ

หลกัทรัพย ์AOT มีค่าร้อยละ0.07 อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์นเส้น SML เม่ือ

นกัลงทุนเลือกตดัสินใจลงทุนใน 7 หลกัทรัพย ์คือ ASIMAR BECL JUTHA PSL 

RCL THAI และ TTA ในระยะเวลา 1 ปี ถึง ระยะเวลา 5 ปี ไดผ้ลตอบแทนหลกัทรัพย์

อยูใ่นช่วงร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 0.01 ต่อวนั ซ่ึงสูงกวา่ อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจาก

ความเส่ียง (อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล) ส่วนหลักทรัพย์ AOT นั้ น มีอตัรา

ผลตอบแทนบนเส้น SML อยู่ท่ีร้อยละ 0.00 เม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนในอนาคต ของหลกัทรัพยบ์นเส้น SML 
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แลว้พบวา่หลกัทรัพย ์ASIMAR BECL JUTHA THAI และ AOT อยู ่เหนือเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์แสดงว่ามีราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็นในอนาคตราคาหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีจะ 

ปรับตวัสูงข้ึนส่งผลให้ผลตอบแทนหลกัทรัพยล์ดลงจนเท่าระดบัเดียวกบัเส้นตลาด

หลักทรัพย์ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรลงทุนก่อนท่ีราคาจะปรับข้ึน โดยสรุปความ

แตกต่างระหว่างแบบจาํลองการตั้ งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) และแบบจาํลอง 

ประยุกตก์ารตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ประกอบการใชปั้จจยัพื้นฐาน (P/E ratio) 

คือ แบบจาํลองการ ตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) นั้นใชข้อ้มูลในอดีตเพียงอยา่งเดียว

ในการพยากรณ์ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ในอนาคต หากแต่แบบจาํลองประยุกตก์ารตั้ง

ราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ประกอบการใชปั้จจยัพื้นฐาน (P/E ratio) นั้นใชข้อ้มูลใน

อดีตร่วมกบัการวิเคราะห์ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัล่วงหนา้จากอตัราการเติบโตของผล

กาํไรต่อหลกัทรัพยใ์นการพยากรณ์ผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นอนาคต ซ่ึงควรทาํให้

การพยากรณ์ผลตอบแทนมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากข้ึน 

 ศิริธร กาญจนาประเสริฐ  และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ เกียรติ  (2555)  ได้

ทาํการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยใช้แบบจาํลอง CAPM ตั้งแต่วนัท่ี 13 

พฤษภาคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ การ

วิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model) ผลการศึกษาพบว่า 

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีผูล้งทุนควรจะลงทุนซ้ือมี 9 

หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, INTUCH, DTAC, JAS, THCOM, SMART, SIM, 

SAMTEL และ JMART โดยหลักทรัพย์เหล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น 

(Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผูล้งทุน

ไม่ควรลงทุนซ้ือมี 1 หลกัทรัพย ์คือ TRUE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควร

จะเป็น (Overvalued) 

 

 

 



 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

189 

วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 

       1.) ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือกหลกัทรัพยม์า 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

 1. SSSC  บมจ. ศูนยบ์ริการเหล็กสยาม   

SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

2. TWP  บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท ์  

THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

3. BSBM  บมจ.บางสะพานบาร์มิล   

BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

4. INOX บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์   

    POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED 

5. PERM บมจ.เพิ่มสินสตีลเวร์ิค   

PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

6. TGPRO บมจ.ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์   

THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

2.) ดชันี SET INDEX จากรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 

           3.) อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 3 เดือน รวบรวมจาก

ฐานขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกนั 
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สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวเิคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกบั

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวเิคราะห์เชิงปริมาณ ใชสู้ตร

ในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

และอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยการใชรู้ปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 

 

4. การวเิคราะห์และสรุปผล 

ตารางที ่4.1 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมเหล็กกบัตลาด 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ 

(%) 

ความเส่ียงรวม (%) 

SET Index 0.07 1.33 

BSBM -0.05 1.50 

INOX 0.09 11.35 

PERM 0.02 4.25 

SSSC 0.11 3.35 

TGPRO 0.37 30.80 

TWP 0.10 7.88 

 จากตารางท่ี 4.1 เป็นผลการศึกษาเพื่อเรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการคาํนวณแสดงในภาพ

ท่ี 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมเหล็กในทางบวกและทางลบ 

 



 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

191 

1.50

11.35

4.25

3.35

30.80

7.88

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

BSBM

INOX

PERM

SSSC

TGPRO

TWP

 
รูปภาพที่ 4.1 แสดงความเส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กในช่วง

ระยะเวลาระหวา่ง 1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2555 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

รูปภาพท่ี 4.1 แสดงถึงการเปรียบเทียบความเส่ียงของตลาดกบัความเส่ียงของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กในช่วงระยะเวลาระหวา่ง 1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 

2555 ผลการศึกษาพบว่า ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.33 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กพบวา่ หลกัทรัพย์

ท่ีมีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์คือ TGPRO, INOX, TWP, PERM, 

SSSC และ BSBM โดยความเส่ียงของทั้งหกหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั ร้อยละ 30.80, ร้อย

ละ 11.35, ร้อยละ 7.88, ร้อยละ 4.25, ร้อยละ 3.35 และ ร้อยละ 1.50 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมเหล็กในช่วงระยะเวลาระหวา่ง 1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2555 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทน

ทีแ่ท้จริง (Ri) (%) 

อตัราผลตอบแทนที่

คาดหวงัตามทฤษฎ ี

CAPM (E(R i)) (%) 

การตัดสินใจ 

BSBM 163.32 16.30 Undervalue 

INOX 93.90 39.46 Undervalue 

PERM 111.00 25.39 Undervalue 

SSSC 33.14 22.90 Undervalue 

TGPRO 284.06 63.11 Undervalue 

TWP 24.82 33.748 Overvalue 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

จากตารางท่ี 4.3 จะเห็นไดว้า่ เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri) กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบกนั โดย

หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจซ้ือนั้น เป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri > E(Ri) แสดงว่าเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกว่า

ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่

ตดัสินใจซ้ือเป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri < E(Ri) แสดงวา่ หลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโนม้จะ

ปรับตวัลดลง ซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

        1) หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BSBM, 

INOX, PERM, SSSC และ TGPRO เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสปรับตวัสูงข้ึน 

        2) หลกัทรัพยท่ี์มีนกัลงทุนตดัสินใจขาย มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ TWP เพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโนม้จะปรับตวัลดลง 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 1. การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมเหล็กในช่วงระยะเวลาระหวา่ง 1 มกราคม 2554 – 31 มกราคม 2555 ผล

การศึกษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรม

เหล็ก ส่วนใหญ่ตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงตลาด ซ่ึงมี 2 หลกัทรัพย ์

ได้แก่  BSBM และ PERM ส่วนหลักทรัพย์ก ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ท่ี มีอัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงสูงกวา่ตลาดมีเพียง 4 หลกัทรัพย ์คือ INOX, TWP , SSSC 

และ TGPRO  

 2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า

มากกว่า 1.0 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 6 หลกัทรัพย ์คือ TGPRO, INOX, 

TWP, PERM, SSSC และ BSBM 

 3. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวา่อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพย ์คือ BSBM, INOX, PERM, SSSC และ 

TGPRO ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกวา่

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 1 หลกัทรัพย ์คือ TWP 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1. การกาํหนดขอบเขตการวิจยัท่ีแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม 

และ/หรือระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา อาจทาํให้ผลการศึกษาท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งหรือ

แตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี 

2. การศึกษามูลค่าของหลกัทรัพย ์ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM จดัไดว้า่เป็นการ

วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของ

หลกัทรัพย์ และนําไปใช้วิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยส์ําหรับเป็น

แนวทางในการตดัสินใจลงทุนต่อไป ทั้งน้ีเพื่อให้ผลการวิจยัมีความถูกตอ้งและความ

น่าเช่ือถือมากข้ึน ควรท่ีจะทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่

ไปดว้ย 
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