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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลย ีหมวดช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ โดยใช้ตัวแบบจําลอง CAPM :                        

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ METCO, SMT, SPPT, SVI, TEAM และ CCET  

(The Comparative Study of Risk and Rate of Return on the Securities among               

the Electronic Components Sector in Technology Industry by CAPM :                                  

The Case Study of METCO, SMT, SPPT, SVI, TEAM and CCET) 

ฉววีรรณ คนยัรัมย์1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหาอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ กบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด และ 2. เพื่อศึกษา

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใต้แบบจาํลอง CAPM กบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพย ์ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคือ หลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ METCO : บริษทั มูราโมโต ้อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน), SMT : บริษทัสตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน), SPPT :บริษทั ซิงเก้ิลพอยทพ์าร์ท (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน), SVI : 

บริษทั6 เอส วีไอ จาํกดั (มหาชน), TEAM : บริษทั ทีมพรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ 

CCET:บริษัท 6  แคล -คอมพ์ อี เล็คโทรนิคส์  (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน)  

ทาํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี  31 

ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ 

การวเิคราะห์จากทฤษฏีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์Capital Asset Pricing Model (CAPM)   

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

รามคาํแหง 
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ผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพยใ์นหมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผู ้

ลงทุนควรจะลงทุนซ้ือมี 1 หลกัทรัพย ์คือ SPPT เพราะเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่

ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) มีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั  

หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกวา่ 1 มี 2 หลกัทรัพยคื์อ SMT และ SVI มี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียงมากกวา่ตลาด ซ่ึงแสดงว่า

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของ

ตลาดในสัดส่วนท่ีมากกวา่ กล่าวไดว้า่เป็น (Aggressive Stock) 

คําสําคัญ : หลกัทรัพย,์ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย,ี หมวดธุรกิจช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์, อตัราผลตอบแทน, ความเส่ียง, ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้, แบบจาํลองการ

กาํหนดราคาสินทรัพย ์

 

ABSTRACT 

This study aims to determine for 1. To compare the rate of returns and risks 

of common stocks with the rate of returns and market risks, and 2. To compare the 

expected rate of returns under CAPM with the actual rate of return of stocks. The 

stocks in this study are the electronic components sector listed in the Stock 

Exchange of Thailand by selecting 6 securities that include  Muramoto Electron 

Thailand Public Company Limited- METCO, Star  Microelectronics Thailand 

Public Company Limited - SMT, Single Point Part Thailand Public Company 

Limited - SPPT, SVI Public Company Limited - SVI, Team Precision Public 

Company Limited - TEAM and Cal-Com Electronics Thailand Public Company 

Limited - CCET. The research was collected the secondary data from January 1st, 

2011 till December 31st, 2012 and the total period of 489 official working days 

based on Capital Asset Pricing Model (CAPM).  
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The result found that, common stocks in the Electronic Components it has 1 

security investors should be invested in. Include SPPT. That mean these securities 

are undervalued stocks. That mean these securities are overvalued stocks. The SMT 

and SVI have a beta coefficient of more than, there is a positive relationship. 

Securities are hirer risky than the market which indicates that the returns of the 

securities subject to change in line with market returns proportion of more than. 

Securities such as aggressive stock.  

KEYWORDS : Security, Technology Industry, Electronic Components Sector, 

Rate of Return, Risk, Beta Coefficient, Capital Asset Pricing Model 

  1.บทนํา 

 1.1ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

จากส่ือต่างๆ ทาํให้กระแสการลงทุนมีความสําคญั เช่น การลงทุนในหุ้น 

ปัจจุบันราคาหุ้นกําลังเติบโต มีราคาสูงข้ึนต่อเน่ือง การลงทุนในหุ้นทําให้ได้

ผลตอบแทนท่ีดี มีสภาพคล่องในการซ้ือขายสูง และสามารถชนะอตัราเงินเฟ้อได ้นกั

ล ง ทุ น ห ล า ย ท่ า น ร่ํ า ร ว ย ม า จ า ก ก า ร ล ง ทุ น ใ น หุ้ น  ถื อ เ ป็ น ก า ร ส นับ ส นุ น

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขนั ช่วยเพิ่มศกัยภาพ และ

ภาพลกัษณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีสําคญัของประเทศ  

และมีคุณประโยชน์อ่ืนๆ อีกนานปัการ ประกอบกบัปัจจุบนัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ สะดวกมากข้ึนดว้ยเทคโนโลยี ท่ีทนัสมยั ดงักล่าวมา

ทั้งหมดน้ีทาํให้การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยมี์ความสําคญั เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ

อย่างยิ่ ง  นอกเหนือไปจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอ่ืน เ ช่น ทองคํา 

อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ หลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจ

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ถือได้ว่าเป็นธุรกิจท่ีมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ  โดยสามารถทาํรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศจาํนวนมาก ธุรกิจ

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตวัอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองจากความตอ้งการของ
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ตลาดโลก เทคโนโลยีท่ีพฒันาอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ียงัมีบทบาทสําคญัในการ

รองรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.) จึงเป็นการ

ช่วยสนบัสนุนธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ใหพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ืองสามารถแข่งขนัได้

ในระดบัโลก พฒันาคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย ในแง่ของนกัลงทุนท่ีไดจ้ะไดรั้บ

ผลตอบแทนจากหลกัทรัพยใ์นธุรกิจน้ีจาํเป็นตอ้งทราบถึงประเภทความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน

จากการลงทุน ขนาดของความเส่ียง และการลดความเส่ียง ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษา

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เห็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษา ไดแ้ก่ การศึกษาเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีหมวด

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กบั อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนของตลาด

หลกัทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนท่ีคาดหวงั โดยใชเ้ส้น

ตลาดหลกัทรัพย ์Securities Market Line (SML) หรือแบบจาํลองการตั้งราคา

หลกัทรัพย ์(CAPM) เพื่อคน้หาขอ้เท็จจริงท่ีตอ้งการทราบ ในเบ้ืองตน้เหมาะแก่การ

นาํผลท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีมาเป็นขอ้เสนอแนะสาํหรับผูส้นใจต่อไป 

 1.2วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์

ก ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กับอัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 

2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใตแ้บบจาํลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ 

 1.3ขอบเขตการวจัิย 

 การวิจัยในคร้ังน้ีจะทาํการศึกษาเฉพาะหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 
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ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วนัทาํการ ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษาจะมีทั้งส้ิน

จาํนวน 6 หลกัทรัพยด์ว้ยกนั ไดแ้ก่ 

      1. METCO  : บริษทั มูราโมโต ้อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

                               : MURAMOTO ELECTRON THAILAND PUBLIC COMPANY   

LIMITED 

2. SMT       : บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั   

(มหาชน) 

                          : STAR MICROELECTRONICS THAILANDPUBLIC 

COMPANY LIMITED 

3. SPPT       : บริษทั ซิงเก้ิลพอยทพ์าร์ท (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

                      : SINGLE POINT PART THAILAND PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

4. SVI          : บริษทั 6เอสวไีอ จาํกดั (มหาชน7) 

            : S V I PUBLIC COMPANY LIMITED 

5. TEAM     : บริษทั ทีมพรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

            : TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED 

6. CCET      : บริษทั6 แคล-คอมพ ์อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน10) 

      : CAL-COM ELETRONICS THAILAND PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

 1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัคาดหวงัว่าจะสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้

ดงัน้ี  

1. เพื่อทราบถึงวิธีการวิเคราะห์ระดับความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน

รวมถึงมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจ

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์   
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 2. เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางสําหรับประกอบการตดัสินใจพิจารณา

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีหมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ท่ีดียิง่ข้ึน  

3. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทาง

ในการลงทุนสําหรับผูล้งทุนว่าจะซ้ือหลักทรัพย์ ขายหลักทรัพย์ หรือถือครอง

หลกัทรัพยน์ั้นต่อไป จากการท่ีนาํมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบกบั

ราคาตลาด 

 

 1.5 กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

 

 

1)  

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แผนภาพกรอบแนวความคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น                                                                                         ตัวแปรตาม 

เงินปันผล 

ราคาเปิด

ของดชันี

ตลาด 

ค่าเบตา้ อตัรา

ผลตอบแทน

เฉล่ีย 

ราคาเปิด

ของ 

หลกัทรัพย ์ อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั

(E(Ri)) 

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

เกิดขึ้นจริง 

(Ri) 

 

อตัรา

ผลตอบแทน

ของ

หลกัทรัพย ์

ค่าความเส่ียง 

อตัรา

ผลตอบแทน 

ของตลาด 

ตัว๋เงิน

คลงั 
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วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556) 

 

 

2. แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎกีลุ่มหลกัทรัพย์ลงทุน: Portfolio Investment  

Harry Markowitz เสนอความคิดแบ่งการลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพยอ์ยา่งมี

หลกัเกณฑจ์ะช่วยใหก้ารลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยสมมติฐานให้นกัลงทุน

ทุกคนหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk-Averse) จึงกระจายความเส่ียงโดยทาํการลงทุนใน

กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์แตกต่างกนัไปเน่ืองจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัยอ่ม

ถูกกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในระยะเวลาเดียวกันเหมือนๆ กัน และกลุ่ม

หลกัทรัพยน์ั้นจะเป็นกลุ่มหลกัทรัพยป์ระสิทธิภาพไดต้อ้งมีผลตอบแทนสูงกวา่กลุ่ม

หลกัทรัพยอ่ื์น ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั หรือมีระดบัความเส่ียงตํ่ากว่า ณ ระดบั

ผลตอบแทนท่ีเท่ากนั (ธีระ ลมัประเสริฐ, 2555) 

2.2 ทฤษฎีแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์: Capital Asset Pricing Model 

(CAPM)  

ความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยน์ั้นเป็นปัจจยัสําคญัในการวิเคราะห์ความ

เส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพยน์ั้นๆ ซ่ึงไดแ้ก่ความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์เป็นระบบโดยมี

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นตวับ่งบอก ฉะนั้นในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่าง

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพโดยดูท่ีค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้มากกว่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จึงได้มีการพฒันาทฤษฎีการกาํหนดราคา

หลกัทรัพยข้ึ์นมาเพื่อช่วยใหผู้ล้งทุนสามารถวเิคราะห์และวดัความเส่ียงระหวา่งอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงได้ซ่ึงทฤษฎี CAPM เป็นตวัแบบการกาํหนดราคา

หลกัทรัพย ์ต่างๆให้เหมาะสมกบัสภาพความเส่ียงของหลกัทรัพยน์ั้นๆ (จิรัตน์ สังข์

แกว้, 2543 : หนา้ 249) 

2.3 การทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ (2556) “การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย  ์ กลุ่มวสัดุก่อสร้างโดยใช้แบบจาํลองการตั้งราคา

หลกัทรัพย ์(CAPM)”  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์การลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภท
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วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556) 

 

 

หุ้นสามญักลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยใชรู้ปแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM) และมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน

หลักทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้าง และเพื่อเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง

กบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเพื่อ

เป็นแนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุน จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ในกลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างจาํนวน 18 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ CCP, DCC, 

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

TCMC, TGCI, TPIPL, UMI และ VNG โดยมีระยะเวลาการศึกษาอยูใ่นระหวา่งช่วง

วนัท่ี 1 มกราคม 25553 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 731 วนัทาํการ 

และใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 6 เดือน เป็นตวัแทนของอตัรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

นุสรา วีระสุนทร และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ เกียรติ (2556) “การศึกษา

เปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและ

ประกนัชีวิต โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM : กรณีศึกษาหลกัทรัพย ์MTI, THRE, BKI, 

NKI, TIC และ BLA”  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนั

ชีวิตกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวด

ประกนัภยัและประกนัชีวิตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีหลกัทรัพยใ์น

การศึกษา คือ หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์

ไดแ้ก่ MTI, THRE, BKI, NKI, TIC และ BLA ทาํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็น

รายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 4มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 
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วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556) 

 

 

วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital 

Asset Pricing Model) 

Weera Weerakhajornsak (2008) “Asset Pricing in Energy Sector: The 

Evidence from Stock Exchange of Thailand” โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1.)เพื่อ

เปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2.)เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3.)เพื่อประเมินอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดว่าจะได้รับและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก CAPM โดยมี

ผลการวิจยัสรุปดงัน้ีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 10 

หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์น

ปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็นคือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, 

SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุน

มี 8 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงว่าราคาตลาดของ

หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็นคือ BAFS, BANPU, EGCOMP, 

GLOW, LANNA, PTT, RATCH, SCG 

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

3.1 การกาํหนดกลุ่มประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีคือ หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยทาํการสุ่มหลกัทรัพยม์าทาํการศึกษาเพียงจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์จากทั้งหมด 

11 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ บริษทั มูราโมโต ้อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

โดยใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย  ์ METCO, บริษทัสตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย  ์ SMT, บริษทั ซิงเก้ิลพอยท์พาร์ท 

(ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน) โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์SPPT, บริษทั6 เอส วีไอ จาํกดั 

(มหาชน7) โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์ SVI, บริษทั ทีมพรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยใช้
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วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556) 

 

 

ช่ือย่อหลกัทรัพย ์ TEAM  และ6บริษทั6 แคล-คอมพ ์อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน10) โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์CCET 

3.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ราคาปิดและเงินปันผลของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

สืบคน้จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

2. ดชันีตลาด (SET Index) สืบคน้จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 3. อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอายุ 1 ปี สืบคน้จากสมาคมตลาดตราสารหน้ี

ไทย ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

3.3 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

              เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา อธิบายกรอบแนวความคิด ทฤษฎี และ

คาํจาํกดัความ วเิคราะห์เชิงปริมาณ ใชสู้ตรคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน

ในหลักทรัพย์ ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าและอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยใช้รูป

แบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

4. ผลการวจัิย 

ส่วนที ่1: อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

 
-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

METCO

SPPT

TEAM

-0.09 
-0.06 

0.03 
0.07 

-0.07 
0.00 

อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ของหลกัทรัพย์เทียบกบัตลาด 
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วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556) 

 

 

รูปภาพที ่4.1 แสดงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555   

            จากรูปภาพท่ี 4.1 ผลการศึกษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

มีค่าเท่ากบั 0.07 เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 1) หลกัทรัพยท่ี์ให้

อตัราผลตอบแทนเท่ากบัตลาด มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ SVI ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.072) 

หลักทรัพย์ท่ีให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาด มีจาํนวน 5 หลักทรัพย์ คือ SPPT, 

CCET, SMT, TEAM และ METCO ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.03, 0.00, -0.06, -0.07 และ -0.09 

ตามลาํดบั 

 

 
 

รูปภาพที่ 4.2 แสดงความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวด

ธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 

จากรูปภาพท่ี 4.2 ผลการศึกษาพบว่า ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่า

เท่ากับ 1.15 เม่ือเปรียบเทียบกับความเส่ียงของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าทั้ง 6 หลกัทรัพย ์ มีความเส่ียงสูงกว่าตลาด ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มี

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

METCO

SPPT

TEAM

1.28 

3.16 

1.63 

2.36 

2.24 

1.80 

ความเส่ียงเฉลีย่ของหลกัทรัพย์เทียบกบัตลาด 
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ความเส่ียงสูงท่ีสุด คือ SMT มีค่าเท่ากบั 3.16 รองลงมาไดแ้ก่ SVI, TEAM, CCET 

และ METCO โดยมีค่าความเส่ียงเท่ากบั 2.36, 2.24, 1.63 และ 1.28 ตามลาํดบั 

ส่วนที่ 2: ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าและการแบ่งแยกความเส่ียงรวม 

 
 

รูปภาพที่ 4.3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient) ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555   

จากรูปภาพท่ี 4.3 ผลการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ เบต้าของตลาด

หลักทรัพย์มีค่าเท่ากับ 1.00 เม่ือเปรียบเทียบกับหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ ทุกหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก 

สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  1) หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้สูงกวา่

ตลาด มี 2 หลกัทรัพย ์คือ SMT และSVI ซ่ึง SMT มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้สูงท่ีสุด

เท่ากบั 1.28 รองลงมาคือ SVI มีค่าเท่ากบั 1.07  2) หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

ตํ่ากวา่ตลาด มี 4 หลกัทรัพย ์คือ CCET, TEAM, SPPT และ METCO ซ่ึง TEAM มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้สูงท่ีสุดเท่ากบั 0.68 รองลงมาไดแ้ก่ CCET, METCO และ SPPT 

โดยมีค่าเท่ากบั 0.65, 0.32 และ 0.23 ตามลาํดบั 

 

 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

METCO

SPPT

TEAM

0.32 
1.28 

0.23 
1.07 

0.68 
0.65 

ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า 
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ตารางที่ 1 การแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  

 

จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์SMT มี

ค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 รองลงมาไดแ้ก่ SVI, TEAM, CCET, SPPT และ METCO โดย

มีค่าความเส่ียงรวมเท่ากบั 5.55, 5.03, 3.23, 2.65 และ 1.65 ตามลาํดบั และจากการ

แบ่งแยกความเส่ียงรวม พบว่าหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

นอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 

หลกัทรัพย์ ค่าความ

เส่ียงรวม 

(σ2
i) 

ค่าความเส่ียงทีเ่ป็น

ระบบค่าความเส่ียงที่

เป็นระบบ (β2
i σ2

m) 

ค่าความ

เส่ียงทีไ่ม่

เป็นระบบ 

(σ2
ei) 

METCO 1.65 0.14 1.51 

SMT 10.00 2.16 7.85 

SPPT 2.65 0.07 2.58 

SVI 5.55 1.53 4.02 

TEAM 5.03 0.62 4.41 

CCET 3.23 0.55 2.68 
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ส่วนที ่3: อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั ตามทฤษฎ ีCAPM กบัอตัราผลตอบแทนที่

เกดิขึน้จริง 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

หลกัทรัพย์ อตัรา

ผลตอบแทนที่

เกดิขึน้จริง 

(Ri) 

อตัราผลตอบแทน

ทีค่าดหวงัตาม

ทฤษฎี CAPM 

(E(Ri)) 

การตัดสินใจ 

METCO -17.07 7.09 Overvalue 

SMT -20.47 18.98 Overvalue 

SPPT 9.16 5.98 Undervalue 

SVI 11.15 16.47 Overvalue 

TEAM -16.33 11.63 Overvalue 

CCET 1.44 11.14 Overvalue 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามทฤษฎี 

CAPM (E(Ri))กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง(Ri) ของหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลย ีหมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการตดัสินใจสําหรับ

การลงทุน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 

พบว่าเม่ือมาเปรียบเทียบกันโดยหลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนตัดสินใจลงทุนนั้ น เป็น

หลกัทรัพยท่ี์ Ri> E(Ri) แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบ

กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงเพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดบนเส้น

ตลาดทรัพย์ ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนัขณะท่ีหลกัทรัพย์ท่ีนักลงทุนไม่ตดัสินใจ

ลงทุนเป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri< E(Ri) แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะ



15 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556) 

 

 

เป็นเม่ือเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนมีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดบนเส้นตลาด

ทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนัซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

1) หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ SPP 

2) หลกัทรัพยท่ี์มีนกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุน มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่

METCO, SMT, SVI, TEAM และ CCET 

5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 1. จากการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาปรากฎว่า อัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.07 โดยเม่ือทาํการเปรียบเทียบกบั

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจ

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนเท่ากบัตลาดมีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ SVI และหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์CCET, TEAM, SPPT, SMT และ 

METCO  

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.15 โดยเม่ือทาํการเปรียบเทียบ

กบัความเส่ียงของหลกัทรัพย ์หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่หลกัทรัพยท์ั้ง 

6 หลกัทรัพยมี์ความเส่ียงสูงกวา่ตลาด 

 2. จากการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และการแบ่งแยกความเส่ียงรวมของ

หลักทรัพย์ หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการศึกษาปรากฎวา่ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

ของตลาดหลักทรัพย์มีค่าเท่ากับ 1.00 เม่ือเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นได้ว่า ทุก

หลกัทรัพยมี์ค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก หรือมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก  
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การแบ่งแยกความเส่ียงรวม (Total Risk) พบวา่ หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่า

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

 3. จากการศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามแบบจาํลอง

การกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจ

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 

ธนัวาคม 2555 ผลการศึกษาปรากฎวา่หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 

1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SPPT เน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ี

ควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั

กบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีนกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุน  มีจาํนวน 5 

หลกัทรัพย ์คือ METCO, SMT, SVI, TEAM และ CCET เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มี

ราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความ

เส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์

5.2 ข้อเสนอแนะการวจัิย 

5.2.1) ข้อเสนอแนะสําหรับนักลงทุน 

1. ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้สําหรับเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจ

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในแต่ละ

หลกัทรัพย ์อยา่งไรก็ตาม ในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน  

2. ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาภายใตแ้บบจาํลอง CAPM เป็นขอ้มูลในอดีต 

(Historical Data) ซ่ึงถูกนาํมาใช้ในการประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใน

อนาคต ทั้งน้ีอตัราผลตอบแทนท่ีประเมินไดม้านั้นตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่ เหตุการณ์

ในอนาคตมีลกัษณะเช่นเดียวกบัเหตุการณ์ในอดีต จึงอาจไม่ไดผ้ลท่ีตรงมากนกัเพราะ

อาจมีปัจจยัหลายอย่างท่ีกระทบได ้ดงันั้น การตดัสินใจลงทุนควรท่ีจะศึกษาขอ้มูล
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อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม เช่น การวเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 

การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของบริษทั รวมไปถึงการวเิคราะห์อ่ืนๆ เป็นตน้ 

5.2.2) ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การกาํหนดขอบเขตการวจิยัท่ีแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม 

และ/หรือระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา อาจทาํให้ผลการศึกษาท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งหรือ

แตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี  

2. การศึกษามูลค่าของหลกัทรัพย ์ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM จดัไดว้า่เป็น

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของ

หลักทรัพย์ และนําไปใช้วิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์สําหรับเป็น

แนวทางในการตดัสินใจลงทุนต่อไป ทั้งน้ีเพื่อให้ผลการวิจยัมีความถูกตอ้งและความ

น่าเช่ือถือมากข้ึน ควรท่ีจะทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่

ไปดว้ย  

3. ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM จะพิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ี

เป็นเคร่ืองช้ีนาํเพียงตวัเดียวเท่านั้น จึงเรียกวิธีการศึกษาเช่นน้ีวา่ Single Factor Model 

อย่างไรก็ตามในเชิงปฏิบติัพบว่า มีหลายปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์

ดงันั้นควรท่ีจะทาํการศึกษาแบบจาํลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) และ 

Multiple Factor Model ซ่ึงเป็นแบบจาํลองท่ีนาํปัจจยัความเส่ียงอ่ืนร่วมใช้ในการ

พิจารณาตดัสินใจลงทุนดว้ย 
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