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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกจิขนส่ง โดยใช้ตัวแบบจําลองการกาํหนดราคา

หลกัทรัพย์ (CAPM) 

THE ANALYSIS OF RETURN AND RISK ON THE SERVICE INDUSTRY IN 

TRANSPORTATION SECTOR BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

(CAPM) 

  นิตยา  เวฬุวนารักษ์1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจขนส่งโดยพิจารณาถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพยก์ับอตัราผลตอบแทนของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ในการ

ตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน โดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital 

Asset Pricing Model : CAPM) โดยใชข้อ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ หมวดธุรกิจขนส่ง ท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย

ใชข้อ้มูลรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 และหลกัทรัพยท่ี์ใช้

ในการวิจยัจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ AOT: บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 

(มหาชน), ASIMAR: บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จาํกดั (มหาชน), BECL:  

บริษทั0 ทางด่วนกรุงเทพ0 จาํกดั (มหาชน), BMCL:  บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน)และ BTC: บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน)และใชข้อ้มูลอตัรา

ดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอาย ุ1 ปี เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทน 

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

รามคาํแหง 
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หลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง  

   ผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งท่ี

มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากว่าผลตอบแทนท่ีคาดหวงั มี 4 หลกัทรัพย ์เรียง

ตามลาํดบั คือ หลกัทรัพย ์BMCL,AOT, BECL  และ BIC  เรียงตามลาํดบั จึงทาํให้ทั้ง 

4 ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวด

ธุรกิจขนส่ง ท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั มี 1 

หลกัทรัพย ์คือหลกัทรัพย ์ASIMAR ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued    

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ,อุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจขนส่ง, 

ราคาหลกัทรัพย ์

ABSTRACT 

 This study aims to determine the rate of returns and risks of common stocks 

in service industry in transportation sector. By considering the relationship between 

the rate of return of the stocks and Stock Exchange of Thailand and using the 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) to estimate the expected rate of return of the 

stocks. They are estimated by the daily SET data from 1 January 2011 to 31 

December 2012. The study  selects  5 securities  are AOT:  Airports of Thailand 

Public Co., Ltd, ASIMAR:  Asian Marine Services Public Co., Ltd. , BECL:  

Bangkok Expressway Public Co., Ltd, BMCL: Bangkok Metro Public Co., Ltd  and  

BTC:  Bangpakong Terminal Public Co., Ltd. .The daily T-Bills interest rates from 

Bank of Thailand are represented as the risk-free rate of returns. 

  The result founded that, securities in the service industry in transportation 

sector  it has 4 securities  investors  should  be  invested  in . Include  BMCL,AOT, 

BECL and BIC, 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 ASIMAR This mean these securities are Overvalued securities. 
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Keyword :STOCK EXCHANGE OF THAILAND, CONSTRUCTION 

MATERIALS, STOCK PRICE 

  บทนํา 

การลงทุน  คือ การใช้สอยทรัพยากรในลักษณะต่างๆ เพื่อจะได้รับ

ผลตอบแทนกลบัมามากกว่าท่ีลงไป ในอตัราท่ีพอใจภายใตค้วามเส่ียงท่ีเหมาะสม 

โดยทัว่ไปหมายถึงการใช้เงินลงทุน เช่น การลงทุนในธุรกิจ  การลงทุนในบา้นและ

ท่ีดิน การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ฯลฯ ซ่ึงความเส่ียงสามารถออกไดเ้ป็น 4 ประเภท 

คือ ความเส่ียงทางธุรกิจ ความเส่ียงทางตลาด ความเส่ียงในอตัราดอกเบ้ีย และความ

เส่ียงจากอาํนาจซ้ือ ดงันั้นการลงทุน จึงกล่าวได้ว่าเป็นการกนัเงินไวจ้าํนวนหน่ึง

ในช่วงระยะเวลาหน่ึง  เพื่อตอ้งการไดรั้บกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงจะชดเชยให้แก่ผู ้

กันเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ีควรจะคุ้มค่ากับอตัราเงินเฟ้อ และคุ้มกับความไม่

แน่นอนท่ีจะเกิดแก่กระแสเงินสดรับในอนาคต  

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง เป็นอีกทางเลือกท่ี

น่าสนใจสาํหรับการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์เพราะธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เป็น

อุตสาหกรรมบริการชนิดหน่ึงท่ีสําคญัมากต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัและธุรกิจทุก

แขนง และการขนส่งเป็นกิจกรรมสําคญัในกระบวนการโลจิสติกส์ เพราะมูลค่าโลจิ

สติกส์ท่ีสําคญัท่ีสุด คือ กิจกรรมการขนส่ง ดังนั้นในปัจจุบนัการขนส่ง มีบทบาท

สาํคญักบัทุกอุตสาหกรรมทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก และแนวโนม้การขนส่ง

ของไทย  คาดวา่จะปรับตวัในทิศทางท่ีดีข้ึน จากแรงหนุนของการฟ้ืนตวัในภาคการ

ส่งออก  ทั้งน้ี ภาพรวมของการขนส่งทางเรือในปี 2555 ท่ีผา่นมานั้น 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

  1.เพื่อหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์(Intrinsic Value) เปรียบเทียบกบั

ราคาตลาด 

  2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง กบัความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด      
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 3.เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินราคาและการตดัสินใจเลือกลงทุนของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง    

 4.เพื่อศึกษาเปรียบอตัราผลตอบท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง 

ขอบเขตการวจัิย 

 การศึกษาน้ีไดเ้ลือกใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพยห์รือ CAPM ในการ

วเิคราะห์หลกัทรัพยเ์น่ืองจากแบบจาํลองน้ีเป็นแบบจาํลองพื้นฐานท่ีไดแ้สดงถึง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ทียบกบัอตัราผลตอบแทน

ของตลาดไดอ้ยา่งชดัเจนและง่ายแก่การทาํความเขา้ใจ โดยไดท้าํการศึกษาหุ้นสามญั

ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมทั้งส้ิน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

  1. AOT  :  บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

:  Airports of Thailand Public CO., LTD 

2. ASIMAR :  บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จาํกดั (มหาชน) 

:   Asian Marine Services Public Co., Ltd. 

  3. BECL :  บริษทั0 ทางด่วนกรุงเทพ0 จาํกดั (มหาชน) 

:  Bangkok Expressway Public  CO., LTD 

4. BMCL :  บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

   :   Bangkok  Metro  Public CO., LTD  

  5. BTC  :  บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) 

    :  Bangpakong Terminal Public CO., LTD 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะเป็นขอ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัของหลกัทรัพย ์

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 รวม

ระยะเวลา 489 วนัทาํการ 
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กรอบแนวคิดของการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เขา้ใจถึงวิธีการวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจลงทุนในการตดัสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผลและ

สามารถนาํแนวทางน้ีไปใชไ้ดใ้นอนาคต     

2. ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทางใน

การลงทุนสาํหรับผูล้งทุนวา่จะซ้ือหลกัทรัพย ์ขายหลกัทรัพย ์หรือถือครองหลกัทรัพย์

นั้นต่อไป จากการท่ีนาํมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบกบัราคาตลาด                                      

3. ทาํให้นักลงทุนมีประสิทธิภาพการตัดสินใจในการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง ท่ีดีข้ึน 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม การเปรียบเทียบ 

 

ราคาปิดแต่ละวนัทาํ

การของหลกัทรัพย ์

กลุ่มขนส่ง 

ดชันี SET Index 

อตัราผลตอบแทนของ

ตัว๋เงินคลงัท่ีมีอาย ุ1 ปี 

อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ขนส่งและอตัรา

ผลตอบแทนของ

ตลาด 

อตัราผลตอบแทนท่ี 

ไม่มีความเส่ียง 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าส่วนเบตา้ 

1.ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ขนส่ง 

2.ค่าเบตา้ของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่ง 

3. อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ขนส่ง 
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2.ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ทฤษฎกีลุ่มหลกัทรัพย์ของ Markowitz 

  เป็นแนวคิด การกระจายการลงทุนจะช่วยลดความเส่ียงเฉพาะในกรณีท่ีเป็น

การลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพย ์โดยหลกัทรัพยแ์ต่ละคู่มิไดมี้ความสัมพนัธ์ในลกัษณะ

ท่ีไปด้วยกันอย่างสมบูรณ์ จึงจะสามารถลดค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่ม

หลักทรัพย์ลงได้ แต่ถ้ากระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายชนิดท่ีมีลักษณะ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีไปดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์ จะไม่สามารถลด

ความเส่ียงของกลุ่มหลักทรัพย์ลงได้ นอกจากนั้ นทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ 

Markowitz ไดแ้สดงให้เห็นวา่ผูล้งทุนสามารถสร้างกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีให้อตัรา

ผลตอบแทนทีคาดหวงัและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกลุ่ม

หลกัทรัพยใ์นระดบัต่างๆ ได ้ทั้งน้ีจะมีกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ จาํนวนหน่ึงทีเหนือกว่า

หรือมีประสิทธิภาพกว่ากลุ่มหลักทรัพยอ่ื์นๆ กล่าวคือ เม่ือพิจารณา ณ ความเส่ียง

ระดบัหน่ึง กลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นกลุ่มหลกัทรัพย ์ท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงสุด 

ในทาํนองเดียวกนั ณ อตัราผลตอบแทนระดบัหน่ึง กลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี เป็นกลุ่ม

หลกัทรัพยที์มีความเสียงตํ่าสุด กลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี จะเรียงตวัตามขอบแนวระดบั

อตัราผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดกบัขอบแนวระดบัความเส่ียงท่ีตํ่า 

ทฤษฎีแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: 

CAPM) 

  เป็นตวัแบบท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อประเมินผลตอบแทนท่ีบ่งช้ี

ถึงผลการดาํเนินงานของหน่วยลงทุน การใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์

(Capital Asset Pricing Model: CAPM) ไดมี้การนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายโดยเฉพาะ

ในประเทศท่ีมีนักลงทุนสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ประเทศองักฤษ แบบจาํลอง CAPM  เป็นสมการ

แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัหรืออตัราผลตอบแทนท่ีนกั

ลงทุนตอ้งการกบัความเส่ียง เป็นมาตรวดัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ โดยแสดงดว้ยค่าสัม

ประสิทธ์เบตา้ (β: Beta Coefficient)ตามทฤษฏี CAPM ไดก้ล่าววา่หากมีการกระจาย
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การลงทุนเป็นอยา่งดีความเส่ียงส่วนท่ียงัคงอยูใ่นกลุ่มหลกัทรัพยจ์ะมีเพียงความเส่ียง

ท่ีเป็นระบบเท่านั้น  ดงันั้นสมการ CAPM เป็นแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ 

โดยวิเคราะห์ผ่านอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงหรือเบตา้ แบบจาํลอง  

CAPM  แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการจากการลงทุนในหลกัทรัพยห์น่ึง

จะเท่ากบั อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง บวกดว้ยผลคูณระหวา่งส่วนชดเชย

ความเส่ียงตามตลาดและค่าเบตา้ของหลกัทรัพยน์ั้น หรือแบบจาํลอง CAPM สามารถ

เขียนเป็นสมการได ้ดงัน้ี 

  ค่าเบตา้ เป็นมาตราวดัค่าท่ีความเส่ียงท่ีเป็นระบบของธุรกิจ  เม่ือเทียบกับ

ตลาดหลกัทรัพย ์ ค่าเบตา้จะเป็นดชันีช้ีระดบัและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์ด ๆ เทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาด ค่าเบตา้ท่ี

มีเคร่ืองหมายเป็นบวกหมายถึง ทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยใ์ด ๆ เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาด 

หากค่าเบต้ามีเคร่ืองหมายเป็นลบ หมายถึง ทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์ด ๆ เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราการ

เปล่ียนแปลงของตลาด        

 ค่าเบต้า มีค่าเท่ากับ 1 หมายความว่า หลกัทรัพย์ใด ๆ มีความเส่ียงเท่ากับ

ความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ หากอัตราผลตอบแทนของตลาด

เปล่ียนแปลง 100 เปอร์เซ็นต ์ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นจะเปล่ียนแปลงไป 

100 เปอร์เซ็นตเ์ท่ากนั        

 ค่าเบตา้ มีค่า มากกวา่ 1 หมายความว่า หลกัทรัพยใ์ด ๆ มีความเส่ียงมากกว่า

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวคือ หากค่าเบตา้เท่ากบั 1.25 อตัราผลตอบแทน

ของตลาดเปล่ียนแปลง 100 เปอร์เซ็นต์ อตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้ นจะ

เปล่ียนแปลงไป 125 เปอร์เซ็นต ์       

 ค่าเบตา้ มีค่า นอ้ยกวา่ 1 หมายความวา่ หลกัทรัพยใ์ด ๆ มีความเส่ียงนอ้ยกวา่

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวคือ หากค่าเบตา้เท่ากบั 0.75 อตัราผลตอบแทน
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ของตลาดเปล่ียนแปลง 100 เปอร์เซ็นต์ อตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้ นจะ

เปล่ียนแปลงไป 75 เปอร์เซ็นต ์

 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง        

 กฤตวร  ตงัประเสริฐผล (2553) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทน ความเส่ียง และการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร” การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

หลกัทรัพย ์(Intrinsic Value) เปรียบเทียบกบัราคาตลาดในกรณีศึกษากลุ่มธุรกิจ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จาํนวน 10 หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาดสูงสุด รวมถึง

ศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน หลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการตดัสินใจลงทุน โดยในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวม ขอ้มูล

ตั้งแต่ปี 2551-2553 เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อทาํการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยโ์ดยใช้

ปัจจยัพื้น ฐานซ่ึงประกอบดว้ยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ การศึกษาภาวะอุตสาหกรรม

และการวิเคราะห์บริษทั ตลอดจนการประเมินมูลค่าหุ้นสามญัดว้ยวิธีการคิดลดเงิน

ปันผล (Dividend discount model) และ คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

โดยใชท้ฤษฎี Capital Asset Pricing Model : CAPM และ ใชข้อ้มูลราคาปิดรายวนั

ของแต่ละหลกัทรัพยต์ั้งแต่ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  ถึงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 เพื่อ

นาํมาคาํนวณหามูลค่าความเส่ียงของการขาดทุน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดย ใช้

แนวคิดเทคนิค Value at Risk (VaR) ดว้ยวิธี Historical Simulation ผลการวิเคราะห์

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ากทฤษฎี CAPM  ของแต่ละบริษทัพบว่า เม่ือ 

พิจารณาความเส่ียงของหลกัทรัพยโ์ดยดูจากค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้พบวา่ หลกัทรัพยท่ี์มี

ค่าสัมประสิทธ์ เบตา้สูงกวา่ตลาดจะมี อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยสู์ง

กว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด ด้วย หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้สูงท่ีสุด 

ได้แก่ MINT และ STA โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 1.5837 และ 1.5152 

ตามลาํดบั ส่วนหลกัทรัพย ์CPF, TUF, TVO, KSL, SSC, TF, GFPT และ OISHI มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้ตํ่ากวา่ตลาดจึงมีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บตํ่ากวา่ตลาดดว้ย

ซ่ึง จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์แปรผนัตาม ความเส่ียงของ
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หลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นไปตามกฎ High Risk and High Return คือความเส่ียงสูง 

ผลตอบแทนท่ีควรไดรั้บจะตอ้งมีค่าสูงตามไปดว้ยเพื่อ ชดเชยกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

ผลการวิเคราะห์การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญพบว่า บริษัทนํ้ ามันพืชไทยจํากัด 

(มหาชน) บริษทัเสริมสุข จาํกดั (มหาชน) และบริษทัจีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) เม่ือนาํ

ราคาหุน้ท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบั ราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพย์

เกิด Undervalue คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาด ตํ่าเกินกว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ี

คาํนวณได้ นักลงทุนจึงควรซ้ือหุ้นของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวั สูงข้ึน 

ส่วนบริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหารจาํกดั (มหาชน) บริษทัไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปร

ดกัส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรีจาํกดั (มหาชน) บริษทัไมเนอร์

อินเตอร์เนชั่นแนลจาํกดั (มหาชน) บริษทั นํ้ าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) บริษทั

โออิชิกรุ๊ปจาํกดั (มหาชน) และบริษทัไทย เพรซิเดนทฟ์ูดส์จาํกดั (มหาชน) นั้น เม่ือนาํ

ราคาหุน้ท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาด หลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพย์

เกิด Overvalue คือ ราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดสูงเกินกว่ามูลค่าท่ี แท้จริงท่ี

คาํนวณได ้นกัลงทุนจึงควรขายหุ้นของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวัตํ่าลงมา 

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียง โดยใช ้Value at Risk (VaR) พบวา่ STA เป็นหลงัทรัพยท่ี์

ให้ผลตอบแทน มากท่ีสุด ซ่ึงเท่ากบั 0.63953% รองลงมาคือหลกัทรัพย ์SSC, GFPT, 

CPF, TUF, OISHI, TVO, TF, MINT และKSL มีผลตอบแทนเท่ากบั 0.35804% 

0.34019% 0.33514% 0.17054% 0.15946% 0.14898% 0.10907% 0.05519% และ -

0.01347% ตามลําดับ ถ้าพิจารณาระดับความเส่ียงและมูลค่า ความเส่ียงของ

หลกัทรัพย ์ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เรียงจากระดบัความเส่ียงตํ่าสุดไปสูงสุด ไดแ้ก่ 

TF, GFPT, CPF, MINT, OISHI, TVO, TUF, SSC, KSL และSTA ตามลาํดบั ซ่ึง

หลกัทรัพย ์TF เป็น หลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุนมากท่ีสุด เน่ืองจากมีระดบัความเส่ียงของ

การขาดทุนตํ่าสุด โดยมีมูลค่าความ เส่ียงของการขาดทุนเท่ากบั 12,620 บาท ส่วนท่ี 

ณ ระดับความเช่ือมั่น 99% เรียงจากระดับความเส่ียง ตํ่าสุดไปสูงสุด ได้แก่ TF, 

GFPT, TUF, KSL, CPF, MINT, TVO, OISHI, SSC และ STA ตามลาํดบั ซ่ึง

หลกัทรัพย ์TF เป็นหลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุนมากท่ีสุด เน่ืองจากมีระดบัความเส่ียงของ
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การขาดทุนตํ่า โดยมีมูลค่าความเส่ียงของการขาดทุนเท่ากบั 37,233 บาท  

 วษิณุ แท่นมาก (2551) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงในการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งทางเรือ จาํนวน 3 หลกัทรัพย ์

ไดแ้ก่บริษทั PSL, RCL และ TTA  โดยใชท้ฤษฎี Capital Asset Pricing Model และ

ใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยในการประมาณค่าความเส่ียงจากสมการ CAPM ผลการศึกษา

พบวา่ ค่าเบตา้ ของหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งทางเรือ มีค่ามากกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์

ในเชิงบวกกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์และเม่ือ

นาํอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยม์าเปรียบเทียบกบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์(SML) 

หลักทรัพย์ PSL และ TTAอยู่ เหนือเ ส้นตลาดหลักทรัพย์ (SML)แสดงว่า  มี

ผลตอบแทนมากกวา่ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหลกัทรัพย ์RCL อยูบ่น

เส้นตลาดหลกัทรัพย ์(SML) แสดงว่า มีผลตอบแทนเท่ากบัผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรัพย ์

  บญัชา คลงัผา (2550)ไดท้าํการศึกษาการวเิคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

โดยประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง  CAPM  และ APT เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์  และใช้

การทดสอบกบัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าการซ้ือขายสูงสุดใน

ปี  25549  จาํนวน  15 หลักทรัพย์  ระยะเวลา 42 เดือน จากผลการศึกษาพบว่า 

หลกัทรัพยท่ี์นาํมาวิเคราะห์มีค่าเบตา้ (β) เป็นบวก  ซ่ึงแสดงถึงความสอดคลอ้งกบั

แบบจาํลอง CAPM เม่ือประยกุตแ์บบจาํลอง CAPM เพื่อศึกษาผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลักทรัพย์ท่ีได้เทียบเคียงกับ เส้นตลาดหลักทรัพย์  พบว่าหลักทรัพย ์

SICCO,SCBL  และ TCAP  ใหผ้ลตอบแทนมากกวา่ผลตอบแทนตลาด ณ ระดบัความ

เส่ียงเดียวกนั  ตลาดหลักทรัพย์ในขณะท่ี หลักทรัพย ์KTC,FNS, ASL, BGIT, 

ZMICO, KGI, NVL, TNITY, KEST และ ASP มีอตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัตลาดหลกัทรัพย ์

ทั้ ง น้ี เ ม่ือพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยเปรียบเทียบกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง พบว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด มีค่าเท่ากับ  
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0.1912  ซ่ึงมีค่าตํ่ากว่าผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง ซ่ึงมีค่าเท่ากับ  0.3432

  ผลการศึกษาวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประยุกต์ใช้

แบบจาํลอง  CAPM  และ APT เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า

หลกัทรัพย ์ SICCO,  SCBL, และ TCAPใหผ้ลตอบแทนมากกวา่ผลตอบแทนตลาด ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัตลาดหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภท พบว่าผลตอบแทนของ

กลุ่มหลักทรัพย์บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์ จ ํานวน 9 หลักทรัพย์ มี

ความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงระดบัมหาภาคอยา่งนอ้ย  1 ปัจจยั 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ

ขนส่ง โดยมีช่วงระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา 1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555  

จาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ดงัน้ี         

 1. AOT  :  บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

:  Airports of Thailand Public CO., LTD 

2. ASIMAR :  บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จาํกดั (มหาชน) 

:   Asian Marine Services Public Co., Ltd. 

  3. BECL :  บริษทั0 ทางด่วนกรุงเทพ0 จาํกดั (มหาชน) 

:  Bangkok Expressway Public  CO., LTD 

4. BMCL :  บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

   :   Bangkok  Metro  Public CO., LTD  

  5. BTC  :  บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) 

 :  Bangpakong Terminal Public CO., LTD T 

 โดยท่ีอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยค์าํนวณจากขอ้มูลราคาปิดรายวนัของ

หลกัทรัพยท์ั้ง 5 หลกัทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง

ไดจ้ากอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลท่ีมีอายุ 1 ปี และอตัราผลตอบแทนของ

ตลาดคิดจากดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใชรู้ปแบบการกาํหนดราคา
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สินทรัพยทุ์น หรือ CAPM เป็นเคร่ืองมือในการหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัซ่ึงเกิด

จากการวิเคราะห์ความเส่ียงหรือค่าเบต้า ท่ี เกิดข้ึนจากอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนของตลาด 

 1. รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง 

(ราคาปิดรายวนั) เพื่อนาํมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(Ri) 

 2. ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) รายวนั เพื่อนาํมา

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm) 

 3. รายงานอตัราดอกเบ้ียรายวนัของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 1 ปี เพื่อใชเ้ป็น

ตวัแทนของอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Rf) 

สรุปผลการวจัิย 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนเฉล่ียและความเส่ียงรวม

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่าหลกัทรัพยท่ี์มีผลตอบแทนเฉล่ียมากท่ีสุด

คือ ASIMAR   มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.2412 รองลงมา AOT, BTC,  

BECL และ BMCL มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียอยู่ท่ี 0.1157, 0.0960, 0.0361 และ-

0.0128 ตามลําดับและหลักทรัพย์ทั้ งหมดมีอัตราความเส่ียงรวมสูงกว่าตลาด 

หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราความเส่ียงรวมสูงท่ีสุดคือ BTC  มีอตัราความเส่ียงเท่ากบัร้อยละ 

4.6132  รองลงมาคือ ASIMAR , AOT, BECL  และ BMCLโดยมีอตัราความเส่ียง

เท่ากบั 3.5532, 2.9104, 2.3828  และ 1.8560  ตามลาํดบั 
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 รูปภาพท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของ

หลกัทรัพย ์กบัอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปภาพท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มี

ค่า เท่ากับ 0.07% เ ม่ือเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ก ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์  สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 

กลุ่ม ดงัน้ี 1.หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์คือ 

ASIMAR, AOTและ BTC ซ่ึงอัตราผลตอบแทนของ  ซ่ึงอัตราผลตอบแทนของ 

ASIMAR มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 0.24  รองลงมาไดแ้ก่ AOT และ BTC โดยมีค่าอตัรา

ผลตอบแทนเท่ากบั 0.04 และ - 0.01 ตามลาํดบั 2.) หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทน

ตํ่ากว่าตลาด  มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ BECL และ BMCL โดยอตัราผลตอบแทน

ของทั้งสามหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 0.04 ,-0.12 และ -0.01 ตามลาํดบั  
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อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

หมวดธุรกจิขนส่ง 
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รูปภาพที่ 2    การเปรียบเทียบระหว่างอัตราความเส่ียงรวมของหลักทรัพย์กับความ

เส่ียงรวมของตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปภาพท่ี  2 ผลการศึกษาโดยกราฟแท่ง SET พบวา่แสดงความเส่ียงรวม

ของราคาตลาดซ่ึงมีมีค่าเท่ากบั 1.15 เม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียง พบวา่หลกัทรัพย์

ทั้ง 5 หลกัทรัพยน์ั้นมีค่าความเส่ียงสูงกวา่ความเส่ียงของตลาดทุกหลกัทรัพย ์โดยท่ี 

หลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงสูงสุดคือ  BTC โดยมีค่าความเส่ียงเท่ากบั 4.61 รองลงมา

ไดแ้ก่  ASIMAR และ AOT โดยมีค่าความเส่ียงเท่ากบั 3.55 , และ 2.91 ตามลาํดบั  

ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงตํ่าสุดคือ BMCL โดยมีค่าความเส่ียงเท่ากบั 1.86 

รองลงมาไดแ้ก่  BECL โดยมีค่าความเส่ียงเท่ากบั  2.38 

ตารางที่  2   แสดงความเส่ียงรวมทั้งหมดและแยกเป็นความเส่ียงที่เป็นระบบและ

ความเส่ียงทีไ่ม่เป็นระบบ   

 
จากตารางท่ี 2 แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

สินคา้อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง พบวา่ ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์

BTC มีค่าสูงสุดเท่ากบั 21.28 รองลงมาไดแ้ก่ ASIMAR, AOT, BECL และ BMCL 

2.91 
3.55 

2.38 
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ความเส่ียงของหลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวด

ธุรกจิขนส่ง 
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โดยมีค่าความเส่ียงรวมเท่ากบั 12.63 , 8.47 , 5.68 และ 3.44  ตามลาํดบั   และจากการ

แบ่งแยกความเส่ียงรวม ซ่ึงทุกหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ

ขนส่งและโลจิสติกส์  จาํนวน 5 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

นอ้ยกวา่ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ ทั้ง 5 หลกัทรัพย ์

รูปภาพที่ 3  เป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของหลักทรัพย์ กับ

ความเส่ียงรวมของตลาด 

 
จากรูปภาพท่ี 3 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของ

หลกัทรัพย ์กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง กบัความเส่ียงรวมของ

ตลาดพบวา่หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ส่วนใหญ่น้อยกว่า 1 แต่

มากกวา่ 0 ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก ซ่ึงแสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียงนอ้ย

กวา่ตลาด ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ ASIMAR  มีค่าเท่ากบั 

0.8649  รองลงมาไดแ้ก่  AOT ,  BTC  , BMCL  และ BECL โดย มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้เท่ากบั 0.7948 , 0.7630 , 0.5442 และ 0.2986 ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาด ใน

สัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Security) 

 

 

 

0.7948
0.8649

0.2986

0.5442

0.7630

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

AOT ASIMAR BECL BMCL BTC

ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า



273 

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

 

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงักับ

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทนที่

เกดิขึน้จริง 

อตัราผลตอบแทนที่

คาดหวงั 
การตัดสินใจ 

AOT 32.98 13.00 Undervalued 

ASIMAR -28.38 13.87 Overvalued 

BECL 24.01 6.82 Undervalued 

BMCL 59.77 9.88 Undervalued 

BTC 19.52 12.60 Undervalued 

จากตารางที ่3 แสดงหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง พบวา่   

หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจควรซ้ือ มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AOT, BECL, 

BMCL และ BTC หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจควรขาย มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ 

ASIMA 

รูปภาพที ่4 แสดงผลการศึกษากบั Security Market Line (SML)  

 
 

จากรูปภาพท่ี 4 แสดงผลการศึกษากบั Security Market Line (SML) พบว่า 

หลกัทรัพยมี์อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัสูงกว่าค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์BMCL,AOT, BECL  และ BIC  เรียงตามลาํดบั จึงทาํให้ทั้ง 4  

หลกัทรัพยป์รากฏอยูบ่นเส้น SML ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued  นกัลงทุน
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จะเลือกซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าว และหลกัทรัพยท่ี์อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตํ่ากวา่ค่า

ของอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์ ASIMAR เพียงหลกัทรัพยเ์ดียว 

จึงทาํให้หลกัทรัพย ์ASIMAR  ปรากฏอยู่ใตเ้ส้น  SML ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม  

Overvalued นักลงทุนจะเลือกขายหลักทรัพย์ดังกล่าวส่วนหลักทรัพย์มีค่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีค่าน้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการซ่ึงจะตํ่ากว่าเส้น 

Security Market Line ( SML ) คือ หลกัทรัพย ์ LRH และ MANRIN เน่ืองจากการ

ชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า Overvalue ทาํให้ไม่มี

ความเหมาะสมและไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน นกัลุงทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขาย

หลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น(ขอ้มูลในการวิจยั 

อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือหรือขาย ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั) 

สรุปผลการวจัิย 

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง  

  ผลการศึกษาปรากฏวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยเ์ท่ากบั  

0.00659%โดยกาํหนดใหค้่าความเส่ียงของตลาดเท่ากบั1.1521% หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัรา

ผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีทั้งหมด  3 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ASIMAR , AOT และ BTC 

หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีทั้งหมด  2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BECL 

และBMCT และหลกัทรัพยท์ั้งหมดมีอตัราความเส่ียงสูงกวา่อตัราความเส่ียงของตลาด

ไดแ้ก่BTC,ASIMAR,AOT,BECLและBMCTตามลาํดบั 

ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม  

  ผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยท์ั้งหมด5 หลกัทรัพยมี์ค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ส่วน

ใหญ่นอ้ยกวา่1 แต่มากกวา่ 0 ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก ซ่ึงแสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าว

มีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้สูงสุด ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์ ASIMAR   

รองลงมาคือหลกัทรัพย ์AOT, BTC, BMCL และ BECL ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Security) 
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เปรียบเทยีบระหว่างอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั ภายใต้แบบจําลอง CAPM กบัอตัรา

ผลตอบแทนที่แท้จริงของหลักทรัพย์หลกัทรัพย์ 

  จากการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบท่ีคาดหวงัสูงกวา่อตัรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการซ่ึงจะสูงกวา่เส้นSecurity Market Line (SML)ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์ 

BMCL,AOT,BECLและBTCโดยหลกัเหล่าน้ีมีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นแสดงวา่

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีค่าUndervaluedดงันั้นนกัลงทุนควรจะตดัสินใจซ้ือหลกัทรัพย์

นั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น และ หลกัทรัพย ์ ASIMAR ท่ี

มีอตัราผลตอบท่ีคาดหวงัตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการซ่ึงจะตํ่ากวา่เส้น Security 

Market Line (SML) จึงมีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็นแสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวมีค่า 

Overvalue  ดงันั้นนกัลงทุนควรจะตดัสินใจขายหลกัทรัพยน้ี์เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าว

มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

ข้อเสนอแนะ 

  1. เ น่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี   เป็นการวิ เคราะห์ความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยโ์ดยใช้ทฤษฎี CAPM เพื่อศึกษาความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ก ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดขนส่ง ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพียงกลุ่มเดียว ในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุน

ไปในหลกัทรัพยอ่ื์นๆ เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุนในหลกัทรัพย ์

   2.อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ แม้ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ในช่วงเวลาเดียวกนั  ในภาวะเศรษฐกิจเดียวกนั  อาจให้อตัราผลตอบแทนไม่เท่ากนั

ได้  ซ่ึงข้อมูลมีส่วนสําคญัการวางแผนการลงทุน ดงันั้นการตดัสินใจลงทุนควรท่ี

จะตอ้งศึกษาขอ้มูลอ่ืนๆ  ประกอบดว้ย เช่น วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ  วิเคราะห์ภาวะ

อุตสาหกรรม และวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์  หรือปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์
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