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การวเิคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนใน

หลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกจิส่ือและส่ิงพมิพ์โดยใช้ตัวแบบจําลอง 

CAPM: กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ WAVE  WORK  GRAMMY  และ  MPIC  

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF RETURN AND RISK ON THE MEDIA & 

PUBLISHING  SERVICE SECTOR BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

(CAPM): THE CASE STUDY OF WAVE  WORK  GRAMMY AND  MPIC 

ชชัยโรจน์ แกว้มรกต1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลกัทรัพย ์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์และเพื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บโดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนด

ราคาหลกัทรัพย ์CAPM (Capital Asset Pricing Model) กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน

จริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์หลกัทรัพยท่ี์

นํามาทาํการศึกษา คือ หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและ

ส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ 

ไดแ้ก่ WAVE - บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) , WORK - บริษทั 

เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) , GRAMMY - บริษทั จีเอ็มเอ็ม 

แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) และ MPIC - บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 

(มหาชน) วธีิการวจิยั โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนัในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม   

2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ) และเคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ การวเิคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model)  

ผลการวจิยั พบวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพห์ลกัทรัพย ์

----------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
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ท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวา่ อตัราผลตอบแทนของตลาด มีจาํนวน 3 

หลกัทรัพย ์คือ WAVE, WORK และ GRAMMY โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่

ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและ

ส่ิงพิมพท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัโดย

หลกัทรัพยน้ี์มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) มีเพียง 1 หลกัทรัพยคื์อ MPIC 

คําสําคัญ : หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์,อตัราผลตอบแทน, ค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์

Abstract 

  The objectives of this study were: To compare the risk and return of 

investment of the media & publishing service sector by comparing the risk and 

compensation rate of overall market. And to compare the actual rate of return and 

the compensation rate estimated of the media & publishing sector under CAPM  

model. Sets of data used in the research were the four stocks listed on the Stock 

Exchange of Thailand : 1.WAVE : Wave Entertainment Public Company Limited  

2. WORK : Workpoint Entertainment Public Company Limited  3. GRAMMY : 

GMM Grammy Entertainment Public Company Limited  4. MPIC : M Pictures 

Entertainment Public Company Limited .The Methodology this analysis of 

secondary information based on Capital Asset Pricing Model (CAPM) theory was 

performed daily for 489 weekdays, starting from January 1st, 2011 to December 

31st, 2012.The result founded that, securities in the information and communication 

technology sector it has 3 securities investors should be invested in. Include WAVE  

WORK and GRAMMY. That mean these stocks are undervalued stocks. While, 

securities in the information and communication technology sector it has 1 security 

investors should not invest is MPIC . This mean these securities are overvalue 

securities. 
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Keywords : Security Media & Publishing Sector, Rate of Return, Beta Coefficient, 

Stock exchange of Thailand and CAPM 

บทนํา 

 มีหลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวนมาก ในการซ้ือขายหลกัทรัพยร์าคาของหลกัทรัพยจ์ะ

เปล่ียนแปลงไปตามความคาดหวงัของนักลงทุนท่ีมีต่อหลกัทรัพยน์ั้นๆ ทาํให้ราคา

หลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลง จึงทาํใหเ้กิดความเส่ียง (Risk) ดงันั้นนกัลงทุนจะตอ้งมีวิธีการ

ท่ีจะจดัการกบัความเส่ียง เพื่อการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ะไดอ้ตัราผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า

กบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้การกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างๆ ในแต่ละ

อุตสาหกรรมซ่ึงต่อมาไดมี้การนาํทฤษฎีน้ีมาพฒันาเป็นแบบจาํลอง CAPM (Capital 

Asset Pricing Model) ซ่ึงเป็นแบบจาํลองท่ีมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ทียบกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด 

 การศึกษาคร้ังน้ี ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัค่าความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน

จากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ ว่าผลตอบแทนควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อเป็นการชดเชย

ความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของกิจการ โดยใชแ้นวคิดเร่ืองทฤษฎีการ

ตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Asset Pricing Model - CAPM) เป็นแนวคิดในการ

พิจารณาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ภายใตแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์CAPM  

2. เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ 
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กรอบแนวความคิด 

  ตวัแปรอิสระ    ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ผูว้จิยัทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือ

และส่ิงพิมพ์ เพียง 4 หลกัทรัพย ์WAVE - บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั 

(มหาชน) ,WORK- บริษัท เวิ ร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ํากัด(มหาชน) , 

GRAMMY - บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) และ MPIC - บริษทั เอ็ม พิค

เจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวม

ระยะเวลา 489 วนัทาํการ   

  

 
      
 

 

ราคาปิดของ

หลกัทรพัย ์

อตัราผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้

จรงิ (Ri) 

ค่าสมัประสทิธิ ์เบตา้ (β) 

 

อตัราผลตอบแทนที่

คาดหวงั (E(Ri)) 

ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

อตัราผลตอบแทนของ

ตลาด (Rm) 

อตัราผลตอบแทนตัว๋เงนิคลงัอายุ 1 ปี 

การเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจ

ส่ือและส่ิงพิมพ ์ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงวธีิการวเิคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยเ์พื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนอยา่งมีเหตุผล 

2. เพื่อเป็นแนวทางการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทางในการ

ลงทุนสาํหรับผูล้งทุน  

3. เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางสําหรับประกอบการตดัสินใจพิจารณา

ลงทุนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพท่ี์ดียิ่งข้ึน เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า

จากการลงทุน 

แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

แนวคิดเกีย่วกบัการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 แนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียงจากการลงทุนเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัประการหน่ึง

ในการพิจารณาลงทุน ความหมายของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หมายถึง

โอกาสท่ีจะสูญเสียเงินลงทุนคือขาดทุน และโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการ

ลงทุนแตกต่างหรือเบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้ ความเบ่ียงเบนของ

รายไดย้ิ่งสูงก็แสดงว่าโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บแตกต่างไปจากท่ีคาดการณ์ไว้

สูงความเส่ียงสูง ถา้โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บแตกต่างจากท่ีคาดการณ์ไวน้อ้ยความ

เส่ียงตํ่าถ้าผลตอบแทนท่ีได้รับไม่แตกต่างจากท่ีคาดหวงัไวก้็ถือว่าไม่มีความเส่ียง 

(risk-free)(สิริวรรณ โฉมจาํรูญ, 2548, หนา้ 8-15) 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัแบบจําลองการตั้งราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 

 แนวคิดการวิเคราะห์การลงทุนน้ีเป็นการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวข้องหลกัทรัพย ์กบัสัมประสิทธ์ิ

ช้ีวดัความเส่ียงตวัหน่ึงท่ีเรียกว่า เบตา้ (beta) ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้และค่าเบตา้ไดแ้สดงในทฤษฎีหรือตวัแบบ (model) ท่ีเรียก

กนัวา่ ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ (capital asset pricing model) หรือท่ีเรียก

กนัโดยยอ่วา่ CAPM ซ่ึงเป็นตวัแบบการกาํหนดราคาของหลกัทรัพย ์โดยการวิเคราะห์

ผา่นอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเส่ียงหรือค่าเบตา้ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นท่ี
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ยอมรับในการวเิคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547, หนา้ 244) จากตวั

แบบ CAPM ผูล้งทุนสามารถกาํหนดไดว้า่ หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้นมีราคาตลาดสูง

กวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคาตลาดตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Underpriced)  

(สุพจน์ สกุลแกว้, 2553, หนา้ 168) 

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กรกนก วฎิัสุ (2548) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน

ความเส่ียงและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรมและบริการ

ท่องเท่ียว ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1) เพื่อ

ศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง จากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจ

โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึน โดยใชเ้ส้นตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นเคร่ืองมือใน

การแนะนํานักลงทุนว่าควรซ้ือหรือควรขายในแต่ละหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจ

โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียว โดยมีผลการวิจยัสรุป ดังน้ี อตัรา

ผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียวเท่ากบัร้อยละ 1.76 และร้อยละ 0.88 สําหรับความ

เส่ียงเฉล่ียจากการลงทุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ละดชันีหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรม

และบริการท่องเท่ียวเท่ากบัร้อยละ 8.66 และร้อยละ 5.27 ตามลาํดบั โดยหลกัทรัพย ์

MANRIN เป็นหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนเฉล่ียและค่าความเส่ียงเฉล่ียสูงสุดซ่ึง

เท่ากบัร้อยละ 4.05 และ 17.70 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ พบวา่

หลกัทรัพยท์ั้ง 9 หลกัทรัพยมี์อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับมากกว่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการ แสดงว่าหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์

สมควรลงทุน 

กิตติยาพร คชาอนนัต ์และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษางานวิจยั

เร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
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ศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์

กลุ่มธนาคารพาณิชยก์บัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด และเปรียบเทียบ

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ในการชดเชย

ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดยใชเ้ส้นตลาดหลกัทรัพย ์Securities 

Market Line (SML) หรือแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM) ผลการศึกษา

พบวา่หลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 

แต่มากกวา่ 0 มี ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกว่า

ตลาด โดยมีอตัราตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่า อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ใน

ขณะเดียวกนั หลกัทรัพย ์ BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทน

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ย

กวา่ โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 Weera Weerakhajornsak (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง Asset Pricing in 

Energy sector: The Evidence from Stock Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อ 1) เปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

และอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2) เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3) เพื่อประเมินอตัราผลตอบ

ท่ีจะไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก CAPM ผลการศึกษาพบวา่ 

หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 10 หลกัทรัพย์ เป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalue คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, 

SUSCO, TOP, IRPC และหลกัทรัพยท่ี์ควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 8 หลกัทรัพย ์

เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalue คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, GLOW, 

LANNA, PTT, RATCH, SCG 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการ

ของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย โดยทําการสุ่มหลักทรัพย์หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ จ ํานวน 4 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  

1.WAVE -บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 2. WORK - บริษทั เวิร์คพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 3. GRAMMY - บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 4. MPIC - บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

จากการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆดงัน้ี 

 1. ดชันีตลาด (SET Index) สืบคน้จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วนั 

 2. ราคาปิดของหลักทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ สืบค้นจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 

2555 รวมระยะเวลา 489 วนั 

 3. เงินปันผลของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ สืบคน้จากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 

2555 รวมระยะเวลา 489 วนั 

 4. อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอายุ 1 ปี สืบคน้จากสมาคมตลาดตราสารหน้ี

ไทยในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 

วนั 

สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้สูตรในการคาํนวณหา

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าและอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยการใชรู้ปแบบจาํลอง (CAPM) 
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สรุปผลการวจัิย 

 

 
 

รูปภาพที ่1 แสดงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ 

ผลการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.07 

เม่ือเปรียบเทียบกับอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์

สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

 1. หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดมีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ 

WORK และ WAVE 

  2. หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ 

GRAMMY และ MPIC 



324 

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

 

 
 

รูปภาพที ่2 แสดงความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์  

ผลการศึกษาพบว่า ความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์ มีค่าเท่ากับ 1.1 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์เป็นหลกัทรัพย์

ท่ีมีความเส่ียงสูงกว่าตลาดจาํนวนทั้งหมด 4 หลกัทรัพย ์โดย WAVE มีความเส่ียง

สูงสุด มีค่าเท่ากบั 3.15 รองลงมาคือ WORK ,GRAMMY และ MPIC 
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รูปภาพที ่3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient) ของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

ส่ือและส่ิงพิมพ ์ 

 ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก

โดยมีค่านอ้ยกวา่ 1.0 ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ WORK มีค่า

เท่ากบั 0.81 รองลงมาไดแ้ก่ MPIC, GRAMMY และ WAVE โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้เท่ากบั 0.78, 0.51 และ 0.37 ตามลาํดบั  

ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ 

 
 

ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์WAVE มีค่าสูงสุด

เท่ากบั9.77 รองลงมาไดแ้ก่ WORK, GRAMMY และ MPIC 6.83 , 5.68 ,และ 4.65

ตามลาํดบั และจากการแบ่งแยกความเส่ียงรวม หลกัทรัพยท์ั้งหมดมีค่าความเส่ียงท่ี

เป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 
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ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ เพื่อการตดัสินใจสําหรับการ

ลงทุน  

 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงถึงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใต้

แบบจาํลอง CAPM  

กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ผลการศึกษาพบว่า สามารถแยกออกได้

เป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง มากกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลอง CAPM มี 3 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ GRAMMY  

WORK และ WAVE 

 2. กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง น้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลอง CAPM มี 1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่   

MPIC 
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รูปภาพที่  4 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ด้วยกราฟเส้น 

Security Market Line (SML)  

 จากภาพแสดงให้เห็นวา่ หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ

ส่ือและส่ิงพิมพ ์ท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

ซ่ึงจะอยูเ่หนือเส้น Security Market Line (SML)ไดแ้ก่ WORK , WAVE และ 

GRAMMY โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น แสดงว่าหลกัทรัพย์

ดงักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน 

ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพยด์งักล่าว

มีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึนส่วนหลกัทรัพยมี์ค่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีค่าน้อย

กวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการซ่ึงจะตํ่ากวา่เส้น Security Market Line ( SML ) คือ 

หลกัทรัพย ์ MPIC  เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แสดงวา่หลกัทรัพย์

ดงักล่าวน้ีมีค่า overvalue ทาํให้ไม่มีความเหมาะสมและไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน นกัลุง

ทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่า

สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 
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สรุปผลการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้แบ่งผลการศึกษาตามผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 

ส่วน ดงัน้ี 

 1. จากการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม 

หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพย ์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient; β) เป็นบวก 

กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด และการท่ีมีค่า β < 1 แสดงว่า การเปล่ียนแปลงของอตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด การแบ่งแยกความเส่ียงรวม (Total Risk) จาํแนกตามสัดส่วน

ของค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ สามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 กลุ่ม คือ หลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบ และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้อยกว่าค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบ จากการศึกษาพบว่าค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์  WAVE มีค่าสูงสุด 

รองลงมาไดแ้ก่ WORK, GRAMMY และ MPIC ตามลาํดบั และจากการแบ่งแยก

ความเส่ียงรวม พบว่าหลกัทรัพยท์ั้งหมดเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

นอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ        

2. ผลการศึกษาปรากฏวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 

0.07 โดยเม่ือทาํการเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ใน สามารถ

จาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดมีจาํนวน 

2 หลกัทรัพย ์คือ WORK และ WAVE ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่า

กว่าตลาด คือ GRAMMY และ MPIC ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 

1.15โดยเม่ือทาํการเปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ  หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพโ์ดยหลกัทรัพยท์ั้งหมดมีความเส่ียงสูงกว่าตลาด 

ทั้ง 4 หลกัทรัพย ์คือ WAVE, WORK, GRAMMY และ MPIC  
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 3. เม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามแบบจาํลองการกาํหนด

ราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพย ์ ผลการศึกษาปรากฎว่า หลกัทรัพยท่ี์นักลงทุนตดัสินใจ

ลงทุน มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์WAVE , WORK และ GRAMMY เน่ืองจากหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์

นกัลงทุนไม่ตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 1หลกัทรัพย ์คือ MPIC เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพย์

ท่ีมีราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบั

ความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้สําหรับเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจ

ลงทุนหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์เท่านั้ น โดยพิจารณาจากอัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงในแต่ละหลกัทรัพย ์อยา่งไรก็ตาม ในการลงทุนควรท่ีจะ

กระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อลดความเส่ียงในการ

ลงทุน     

2.  การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพโ์ดยใชแ้บบจาํลอง CAPM คร้ังน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของ

การวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ชิงปริมาณเท่านั้น การวิเคราะห์น้ีเป็นเพียงการวิเคราะห์ขั้น

พื้นฐานซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง

ประกอบการตดัสินใจ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมากพอในประกอบการตดัสินใจลงทุน 
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