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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (CONMAT) โดยใช้แบบจําลอง CAPM   

(Analysis Rates of Return and Risks of an Investment in the Stock of CONMAT by 

Capital Asset Pricing Model (CAPM)) 

วภิาว ี มูลอินตะ๊1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลักทรัพย์ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (CONMAT) 2) เพื่อ

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใต้แบบจําลองการกําหนดราคา

หลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (CONMAT) ในการวิจยัคร้ังน้ี 

หลกัทรัพยใ์นการศึกษา คือ กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON หรือ 

“CONMAT”) โดยเลือกหลกัทรัพยม์า    6 หลกัทรัพยเ์พื่อทาํการศึกษา ไดแ้ก่ TPIPL, 

SCP, SCC, Q-CON, DCC และ DRT ทาํการศึกษาโดยใชร้าคาปิดของหลกัทรัพยแ์ละ

ดชันีราคาตลาด SET ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554  ถึงวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

รวมเป็นระยะเวลา 489 วนั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จากทฤษฎี 

CAPM (Capital Asset Pricing Model)  

 

 

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

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

(CONMAT) ท่ีผูล้งทุนควรจะลงทุนซ้ือมี 5 หลกัทรัพย ์ คือ TPIPL, SCP, SCC, Q-

CON, DCC และ DRT โดยหลักทรัพย์เหล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ ากว่าท่ีควรจะเป็น 

(Undervalued)  

คําสําคัญ : กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (CONMAT), ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทน 

Abstract 

 The purpose of this study is 1.) To comparative study of rates of return an 

risks of an Investment in the Stock of CONMAT 2.) To comparison of the required 

rate of return and expected rates of return for Stock of CONMAT. The securities in 

the study are in Stock of CONMAT on the stock exchange of Thailand. By selecting 

stocks for study to 6 securities. Include TPIPL, SCP, SCC, Q-CON, DCC และ 

DRT. The research was by considered the close of the stock market and SET from 

January 1, 2011 till 

December 31, 2012 and the total period of 489 official working days based on 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

The result founded that, securities in Stock of CONMAT it has 6 securities 

investors should be invested in. Include TPIPL, SCP, SCC, Q-CON, DCC และ 

DRT. That mean these stocks are undervalued stocks.  

KEYWORDS :  Stock of CONMAT, RISK AND RATES OF RETURN 

1.บทนํา 

"การลงทุน " (Investments) การลงทุนเป็น การนาํเอาทรัพยสิ์น ท่ีบุคคลมีอยู ่

ไปดําเนินการในทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงจะให้ผลตอบแทนกลับคืนมาใน

ช่วงเวลานั้น  

การลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีน่าสนใจ เพราะให้

ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนประเภทอ่ืนๆ อีกหลายประเภท ซ่ึงรวมถึงการฝากเงิน
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ในสถาบนัการเงินเพื่อเอาดอกเบ้ีย การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล ฯลฯ การเขา้ไปซ้ือ

หลกัทรัพยด์งักล่าวจะทาํให้ผูล้งทุนกลายเป็นส่วนหน่ึงของเจา้ของกิจการ และจะ

ได้รับการจ่ายเงินปันผลจากกําไรท่ีเกิดข้ึนในการทาํธุรกิจนั้ น ตราบเท่าท่ียงัถือ

หลกัทรัพยน์ั้นอยู่ นอกจากน้ีแลว้ผูท่ี้ลงทุนในหลกัทรัพยย์งัสามารถจะไดก้าํไรจาก

ส่วนต่างของราคาหลกัทรัพย ์ณ ตอนแรกท่ีซ้ือมากบั ราคา ณ วนัท่ีขายหลกัทรัพยน์ั้น

ออกไป ซ่ึงนัน่แสดงว่าธุรกิจท่ีลงทุนมีการเติบโตของกิจการ มีการดาํเนินงานท่ีดี มี

กาํไร อยา่งไรก็ตาม การลงทุนในหลกัทรัพยส์ามารถนาํไปสู่ความเส่ียงในเร่ืองความ

ผนัผวนข้ึนลงของผลตอบแทนจากการลงทุนไดเ้ช่นเดียวกบัการลงทุนประเภทอ่ืนๆ 

ถ้าบริษัทท่ีนักลงทุนตัดสินใจเลือกลงทุนเผชิญสภาวะไม่เอ้ืออํานวยหรือมีผล

ประกอบการตํ่าลงย่อมส่งผลให้ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับลดลงและในกรณีท่ี

ธุรกิจประสบภาวะขาดทุนจนตอ้งปิดกิจการลง นกัลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนนั้น

ไป ดั้งนั้น การลงทุนในหลกัทรัพยจึ์งตอ้งพิจารณาถึงทั้งผลตอบแทนและความเส่ียงท่ี

เก่ียวเน่ืองดว้ย 

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละส่ิงก่อสร้างเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บความ

สนใจจากนกัลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจดงักล่าวเป็นกลุ่ม

ธุรกิจเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงถือเป็นปัจจยัส่ีของมนุษยร์วมถึงเป็นเคร่ืองแสดงความมัง่

คัง่ของประเทศและผูค้รอบครอง ฉะนั้ นหลักทรัพย์กลุ่มน้ีจึงมีการขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนได้เป็นจาํนวนมาก ดังนั้น

ความสามารถในการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และประเมินความเส่ียงของแต่ละ

หลกัทรัพย ์จึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยการตดัสินใจในการลงทุน และเสริมสร้าง

ความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน อีกทั้งยงัสามารถช้ีให้เห็นถึงแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจ

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละทิศทางของระบบเศรษฐกิจประเทศไทยไดอี้กดว้ย                      

การลงทุนในหลักทรัพย์แม้จะสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุนได้ ใน

ขณะเดียวกันก็ตอ้งแบกรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนด้วย และยงัผลให้นักลงทุนไม่

สามารถบรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีได้กาํหนดไว ้ดงันั้นก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุนใน

หลกัทรัพยใ์ดๆนั้น นกัลงทุนควรมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการ

ตดัสินใจ ดว้ยเหตุน้ีงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงไดมุ้่งเป้าไปท่ีความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน
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ของกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงผูว้ิจยัสนใจท่ีจะประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริง

ของหลกัทรัพย ์(Intrinsic Value) เปรียบเทียบกบัราคาตลาด โดยใช้ทฤษฎี Capital 

Asset Pricing Model : CAPM เพื่อคาํนวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน และ

นาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจของนกัลงทุน 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

ในการวจิยัคร้ังน้ี จดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 1. เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (CONMAT) 

 2.เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใตแ้บบจาํลองการกาํหนด

ราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (CONMAT) 

ขอบเขตการวจัิย  

 1.ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ี เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากรายงานการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู ้วิจ ัยจะ

ทําการศึกษาเฉพาะอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละส่ิงก่อสร้างเพียง 6 หลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

TPIPL  : บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 

SCP   : บริษทั ทกัษิณคอนกรีต จาํกดั (มหาชน) 

SCC  : บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

Q-CON : บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 

DCC : บริษทั ไดนาสต้ีเซรามิค จาํกดั (มหาชน) 

DRT : บริษทั ผลิตภณัฑต์ราเพชร จาํกดั (มหาชน) 

 ช่วงเวลาของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา โดยจะเร่ิมตน้นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ.2554 ถึงวนัท่ี   

31ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นเวลา 2 ปียอ้นหลงั รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 489 วนัทาํการ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้และวจิยัดงัน้ี 

 1.  ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศึกษา ประกอบดว้ย 

  1.1 ตวัแปรตน้ คือ ขอ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละกลุ่มก่อสร้าง (CONMAT) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  TPIPL, SCP, SCC, Q-CON, DCC, DRT 

 1.2 ตวัแปรตาม คือ อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละกลุ่มก่อสร้าง (CONMAT) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  TPIPL, SCP, SCC, Q-CON, DCC, DRT โดยใชก้าร

วิเคราะห์ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและหาค่าเบตา้ เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (CONMAT)และ

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาดหวงัวา่จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงัน้ี 

1. เพื่อทราบถึงระดบัความเส่ียง รวมถึงมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (CONMAT) 

 2. เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางสําหรับประกอบการตดัสินใจพิจารณา

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (CONMAT) 

2.แนวคิด ทฤษฎแีละผลการวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดเกีย่วกบัความเส่ียงในการลงทุน 

ความเส่ียงในการลงทุน คือ การท่ี “อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนนั้นไดรั้บ

จริง” (actual return) คาดเคล่ือน หรือ เบ่ียงเบน หรือ แตกต่าง ไปจาก “อตัรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนนั้นคาดหวงัไวว้า่จะไดรั้บ” (expected return) 

 - ความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด หมายความวา่ การคาดการณ์ expected return จาก

การลงทุนจะมีความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 
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 - ความเส่ียงมากท่ีสุด หมายความวา่ การคาดการณ์ expected return จาก

การลงทุนอาจจะผดิพลาดไดม้ากท่ีสุด 

 ฉะนั้น ไม่ว่าผูล้งทุนจะขาดทุน หรือได้กาํไรน้อยกว่าท่ีคาดไว ้หรือได้

กาํไรมากกวา่ท่ีคาดไว ้ถือเป็นความเส่ียงทั้งส้ิน เพราะความคลาดเคล่ือนเช่นนั้น แมว้า่

จะเป็นในทางบวก (กาํไรมากกว่าท่ีคาดการณ์ไว)้ จะทาํให้ผูล้งทุนนั้น วางแผนการ

ลงทุนในอนาคตได้ยากลําบาก เช่น อาจจัดสรรหรือบ่งเงินลงทุนมากไป ใน

หลกัทรัพยท่ี์มี expected return สูง และมีผลตอบแทนรวม (total return) ท่ีผูล้งทุน

ควรจะไดรั้บนอ้ยกวา่ท่ีควร 

 ผูล้งทุนท่ีชาญฉลาดจึงจาํเป็นตอ้งมี เคร่ืองมือในการ “วดัความเส่ียง” ในการ

ลงทุนเพื่อท่ีจะไดว้างแผนการลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีอาจจะมีผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่าง

ไปจากผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัไว ้ไม่วา่จะเป็นการเบ่ียงเบนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนหรือตํ่าลง

กวา่ผลลพัธ์ท่ีคาดไว ้หากผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงเบ่ียงเบนไปจากผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัไว้

มากก็จะมีความเส่ียงสูง ในทางกลบักนัหากผลท่ีเกิดข้ึนจริงเบ่ียงเบนไปจากผลลพัธ์ท่ี

คาดหวงัไวน้อ้ย ก็จะมีความเส่ียงตํ่า (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน.2548) 

ความเส่ียงจากการลงทุนเป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึงในการพิจารณา

ลงทุน ความหมายของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ หมายถึงโอกาสท่ีจะ

สูญเสียเงินลงทุนคือขาดทุน และโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการลงทุน

แตกต่างหรือเบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้ ความเบ่ียงเบนของรายไดย้ิ่ง

สูงก็แสดงว่าโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บแตกต่างไปจากท่ีคาดการณ์ไวสู้งความ

เส่ียงสูง ถา้โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บแตกต่างจากท่ีคาดการณ์ไวน้อ้ยความเส่ียงตํ่า 

ถา้ผลตอบแทนท่ีไดรั้บไม่แตกต่างจากท่ีคาดหวงัไวก้็ถือวา่ไม่มีความเส่ียง (risk-free) 

(สิริวรรณ โฉมจาํรูญ, 2548, หนา้ 8-15) 

ความเส่ียงรวม (Total Risk) ของการลงทุนในหลกัทรัพย ์ ตามแนวคิดของ

ทฤษฏีกลุ่มหลกัทรัพยโ์ดย Harry M. Markowitz และ William F. Sharpe 

ประกอบด้วยความเส่ียง 2 ประเภท ดังน้ี (ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนใน

หลกัทรัพย.์ www.wordpress.com, 14 ธนัวาคม 2551.) 
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11.1 ความเส่ียงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) คือ การเปล่ียนแปลงของผล

ตอบ แทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงไปท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ของสภาพ แวดลอ้มภายนอกของธุรกิจ ซ่ึงไม่สามารถควบคุมไดแ้ละมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดทั้งหมด ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะทาํให้ราคาหลกัทรัพยโ์ดยทัว่ๆ 

ไปเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั สามารถแบ่งเป็น 

1.1.1 ความเส่ียงเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ (Market risk) คือ ความเสียง

อนัเกิดจากการสูญเสียในเงินลงทุน ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น

และสินทรัพยต่์างๆในตลาด เพราะราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงข้ึนลงอยูต่ลอดเวลา 

โอกาสสูญเสียหรือ ขาดทุนเน่ืองจากการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยมี์มากความเส่ียงทางการตลาด เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ไม่เก่ียวกบัการประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์

ถึงแมว้า่ความสามารถในการทาํกาํไร (earning power) ของกิจการไม่เปล่ียนแปลง แต่

ราคาหลกัทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงนั้นข้ึนอยู่กบั demand และ supply ของหลกัทรัพย์

ประเภทนั้นๆ ในตลาดซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั สาเหตุเหล่าน้ี ได้แก่ 

สงคราม การตายของผูบ้ริหารประเทศ ปีท่ีมีการเลือกตั้งผูบ้ริหารประเทศ นโยบาย

การเมือง การเก็งกาํไร ท่ีเกิดขั้นในตลาดหุ้นและการเปล่ียนแปลงในราคาหุ้นน้ีจะเกิด

จากการคาดคะเนของผูล้งทุนท่ีมีต่อความกา้ว หนา้ (Prospect) ของบริษทันั้น 

                 1.1.2 ความเส่ียงในอัตราดอกเบีย้ (Interest rate risk) คือความเส่ียงท่ีเกิด

จากการเปล่ียนแปลงในผลตอบแทน อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย

ทัว่ไปในตลาด อตัราดอกเบ้ียในตลาดระยะยาวจะมีการเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา การ

เปล่ียนแปลง ในอตัราดอกเบ้ียมีผลทาํให้หลกัทรัพยต่์างๆ กระทบการะเทือนใน

ลกัษณะเดียวกนั เช่น ถา้อตัราดอกเบ้ียในตลาดทัว่ๆไปปรับตวัสูงข้ึน จะมีผลทาํให้

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยล์ดลง เพราะนักลงทุนจะทาํการเปรียบเทียบ

ผลตอบแทนและความเส่ียงระหวา่งการฝากเงินไวก้บัสถาบนัการเงินกบัการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถา้นกัลงทุนเห็นวา่ผลตอบแทนจากดอกเบ้ียสูงกวา่



338 

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

 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์็จะขายหลกัทรัพยท่ี์ตนถือครองอยู่ออกมา 

มีผลทาํใหร้าคาหลกัทรัพยล์ดตํ่าลง 

                 1.1.3 ความเส่ียงในอํานาจซ้ือหรือภาวะเงินเฟ้อ (Purchasing power risk 

or Inflation Risk) คือความเส่ียงท่ีเกิดจากระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไปสูงข้ึน ซ่ึงมีผล

ทาํให้มูลค่าของเงินลดลง จึงทาํให้อาํนาจการซ้ือลดตํ่าลงไปดว้ย เพราะจาํนวนเงินท่ี

ไดรั้บเท่าเดิมแต่ค่าของเงินลดลง หรือท่ีเรียกวา่ภาวะเงินเฟ้อ ซ่ึงนกัลงทุนหรือสถาบนั

การเงินจะถูกกระทบกระเทือนเก่ียวกบัอาํนาจซ้ืออยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเงินฝาก

ประเภทออมทรัพย ์(saving account) พนัธบตัรรัฐบาล หุ้นกู ้ การประกนัชีวิต (Life 

insurance) และหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ซ่ึงไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี ดงันั้นความ

เส่ียงประเภทน้ีไม่ไดท้าํให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเปล่ียนแปลง แต่มีผลทาํ

ใหผ้ลตอบแทนท่ีแทจ้ริงลดลง  

     1.2 ความเส่ียงทีไ่ม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) 

                    ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกิจการหน่ึง หรือ อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรม

หน่ึง ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์น้ีแลว้จะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องธุรกิจนั้น ไม่มี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยอ่ื์นในตลาดความเส่ียงท่ีถูกจดัอยูใ่นความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบ ไดแ้ก่ ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk) โดยประกอบดว้ยความเส่ียงต่างๆ

ดงัน้ี 

                     2.1.1 ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึง โอกาสท่ีผูล้งทุน

จะเสียรายไดแ้ละเงินลงทุน หากบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ม่มีเงินชาํระหน้ีอาจทาํให้

บริษทัถึงกบัลม้ละลาย 

                     2.1.2 ความเส่ียงทางการบริหาร (Management Risk) เป็นความเส่ียงอนั

เกิดจากการบริหารงานของผูบ้ริหาร เช่น ความผิดพลาดของผูบ้ริหาร และการธุรกิจ

ของผูบ้ริหาร 

                     2.1.3 ความเส่ียงทางอุตสาหกรรม (Industry Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิด

จากแรงผลกัดนับางอย่าง ท่ีทาํให้ผลตอบแทนของธุรกิจทุกแห่งในอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกนัหรือบางอุตสาหกรรมถูกกระทบกระเทือน 



339 

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

 

2.  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

 2.1 กระแสเงินสดหรือรายได้ท่ีผูล้งทุนได้รับจากการลงทุนตลอดช่วง

ระยะเวลาท่ีถือครองหลักทรัพย์นั้น ซ่ึงจะได้แก่เงินปันผล หรือท่ีเรียกว่า Current 

Yield หรือ Income 

 2.2 มูลค่าเพิ่มของราคาตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัสุดทา้ยของระยะเวลาลงทุน

หรือถือครองหลกัทรัพยน์ั้นซ่ึงอาจสูงหรือตํ่าหวา่ราคาทุนท่ีซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นมาหรือ

ท่ีเรียกว่า (Capital Gain) หรือเรียกว่าการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์(Price 

Change) 2. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

 จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์

ดงักล่าวขา้งตน้สามารถนาํมาทาํการศึกษาวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนต่างๆ และความ

เส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งการไดด้งัน้ี 

 1. การคาํนวณอตัราผลตอบแทนรายเดือนของตลาดหลกัทรัพย ์(Rm) 

     โดยการนําดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือท่ีเรียกกันว่า (Set Index) เป็น

ตวัแทนของราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อใช้ใน

การคาํนวณอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์(Rm) 

Rm  =  (SETt  -  SETt-1) * 100 

          SETt-1 

                                                     กาํหนดให้ 

                                                   Rm      =  อตัราผลตอบแทนรายเดือนของตลาด

     หลกัทรัพย ์

                                         SETt    =  ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัสุดทา้ยของเดือน t 

                                         SETt-1  =  ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัสุดทา้ยของเดือนก่อน

     หนา้ 
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 2. คาํนวณอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(Ri) 

                โดยนําราคาปิดของหลักทรัพย์มาพิจารณาในการคํานวณหาอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์โดยไม่พิจารณาเงินปันผล ซ่ึงคาํนวณไดด้งัน้ี 

Ri  =  (Pt – Pt-1) * 100 

       Pt-1 

กาํหนดให้ 

                                                       Ri       =  อตัราผลตอบแทนรายเดือนของ

หลกัทรัพยท่ี์ศึกษา 

                                          Pt      =  ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ วนัสุดทา้ยของเดือน t 

                                          Pt-1   =  ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ วนัสุดทา้ยของเดือนก่อนหนา้ 

 

 3. คาํนวณอตัราผลตอบแทนรายเดือนของหลกัทรัพยท่ี์มีไม่ความเส่ียง (Rf) 

     คาํนวณอตัราผลตอบแทนรายเดือนของหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียงจาก

ขอ้มูลอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปี 

 4. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กญัญารัตน์  ศิริประไพ  (2554) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์และกลุ่มก่อสร้างในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์และกลุ่มก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 

ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 ผลการศึกษา พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

และตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างได ้และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคา

หุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีความ

เช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) พบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) มี
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ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และดัชนีราคาวสัดุ

ก่อสร้างมีความสัมพนัธ์ไปในทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สุวิมล  สังขทับทิมสังข (2554) ได้ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันีราคา

หุน้ตลาดหลกัทรัพยท์ั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา

รายเดือนตั้งแต่มกราคม 2550 ถึงธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ยกเวน้ผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคญั 

ได้แก่ อัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรหุ้น และดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 ทชัชาพร จาํนงวงษ์ (2552)ได้ทาํการศึกษาถึงการวิเคราะห์ความส่ียงและ

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของแต่ละหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดยาน

ยนต์ รวมทั้งเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยแบบจาํลองการตั้งราคา

หลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM) กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน

จริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดยานยนต ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2551 จาํนวน 19 บริษทั ผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 

  ในปี 2549 หลกัทรัพย์ท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด มีทั้งหมด 9 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SMC บริษทั เอสเอม็ซี มอเตอร์ จาํกดั (มหาชน) , HFT บริษทั ฮั้วฟง 

รับเบอร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) , SPG บริษทั สยามภณัฑ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) , 

IRC บริษทั อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) , DISTAR บริษทัไดสตาร์ 
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อิเลคทริก คอร์เปเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) , STANLY บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

จาํกดั (มหาชน) และ EASON บริษทั อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และหลกัทรัพยท่ี์มี

ค่าความเส่ียงสูงกว่าตลาดมีทั้งหมด 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SPSU  บริษทั  เอส.พี.ซูซูกิ 

จาํกดั (มหาชน) , CWT บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) , YNP บริษทั 

ยานภณัฑ์ จาํกดั (มหาชน) , DISTAR บริษทัไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) และ AH  บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

   ในปี 2550  หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดมีทั้งหมด 5 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SAT บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) , IRC 

บริษทั อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) , BAT-3K บริษทั ไทยสโตเรจ 

แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) , SPG  บริษทั สยามภณัฑ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  และ  IHL 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงสูงกวา่ตลาดมีทั้งหมด 2 

หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่  YNP บริษทั ยานภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน)  และ AH  บริษทั อาปิโก ไฮเทค 

จาํกดั (มหาชน) 

  ในปี 2551 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด มีทั้งหมด 12 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  TRU บริษทั ไทยรุ่งยเูนียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) , TSC บริษทั ไทย

สตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) , CWT บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) , 

GYT บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) , TKT บริษทั ที.กรุงไทย

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) , DISTAR บริษทัไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) , SPG  บริษทั สยามภณัฑ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) , IHL บริษทั อินเตอร์ไฮด ์

จาํกดั (มหาชน) , EASON บริษทั อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และ HFT บริษทั ฮั้วฟง 

รับเบอร์(ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงสูงกว่าตลาดมี

ทั้งหมด 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ DISTAR บริษทัไดสตาร์ อิเลคทริก  คอร์ปอเรชัน่  จาํกดั (มหาชน) , 

SAT บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) , SMC บริษทั เอสเอ็มซี 

มอเตอร์ จาํกดั (มหาชน) , AH  บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และ YNP 

บริษทั ยานภณัฑ์ จาํกดั (มหาชน) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่อตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัโดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : 
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CAPM ) กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 

หมวดยานยนต ์มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

วิไลพรรณ  ตาริชกุล (2551) ไดท้าํการศึกษาถึงรูปแบบจาํลอง CAPM : 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร มี

วตัถุประสงค์ของการศึกษาดงัน้ี (1) ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน

ท่ีไดรั้บของตลาด  (2) เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารและ (3) ศึกษาแนวทางการตดัสินใจลงทุนโดย

ใชรู้ปแบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) โดยมีสมมุติฐานหลกัของ

การศึกษาคร้ังน้ีว่าความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของหลักทรัพย์กลุ่ม

ธนาคารตํ่ากว่าของตลาด การศึกษาตามวตัถุประสงค์ดงักล่าวใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 

ขอ้มูลดชันี SET 100 ราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีจดทะเบียนจาํนวน 12 

ธนาคารจากรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และขอ้มูลอตัรา

ผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้นจากฐานขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทยใน

ช่วงเวลาเดียวกนั ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 

(1) อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารมีทั้งท่ีสูงกวา่และตํ่ากว่า

ตลาดแต่ความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารสูงกว่าความเส่ียงของตลาดทุก

หลกัทรัพย ์

(2) การศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพบว่ามีบางหลกัทรัพยท่ี์อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั แต่บางหลกัทรัพยมี์ผลการศึกษาตรงกนั

ขา้ม 

(3) การลงทุนในตัว๋เงินคลงัระยะสั้ นจะให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าการ

ลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในช่วงเวลาเดียวกนั 

 ผลการศึกษาดังกล่าวขัดแย้งกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้กล่ าวคือ อัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารมิไดต้ ํ่ากวา่ของตลาดเสมอไป แต่ความเส่ียง
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ของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารทุกหลกัทรัพยสู์งกวา่ความเส่ียงของตลาด ดงันั้น ปัจจยั

ดา้นความเส่ียงทางการเมือง เช่น การปฏิวติัและความไม่สงบของสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาจึงมีผลกระทบต่อความแปรปรวนของผลการ

ดาํเนินงานและความเส่ียงของหลกัทรัพย์กลุ่มธนาคารยิ่งกว่าหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆ ใน

ตลาด 

บัญชา คลังผา (2550) ได้ทําการศึกษาถึงการวิเคราะห์ความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์บริษัทกลุ่มเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเส่ียงและผลตอบแทนเพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มเงินทุนและ

หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าการซ้ือขายสูงสุดประจาํปี พ.ศ. 2549 จาํนวน 15 หลกัทรัพย ์โดย

การศึกษาประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing 

Model : CAPM) และแบบจาํลอง Arbitrage Pricing Theory Model (APT) เพื่อเป็น

กรอบในการศึกษา 

จากการใช้ขอ้มูลราคาปิดรายเดือนของแต่ละหลกัทรัพยแ์ละของตลาด (Set 

Index) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 จาํนวน 42 เดือน 

เพื่อประมาณสมการถดถอยกาํหนดรูปแบบตามแบบจาํลอง CAPM พบวา่ หลกัทรัพย์

ทั้งหมด 15 หลกัทรัพยท่ี์นาํมาวิเคราะห์มีค่าเบตา้ (β)  เป็นบวก แสดงให้เห็นถึงความ

สอดคลอ้งกบัแบบจาํลอง CAPM โดยเม่ือประยุกตแ์บบจาํลอง CAPM ท่ีประมาณค่า

ไดเ้พื่อศึกษาผลตอบแทนและค่าความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์ไดเ้ทียบเคียงกบัเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์(SML) พบว่า หลกัทรัพยท่ี์อยู่เหนือเส้นตลาดหลกัทรัพย ์(SML) ได้แก่ 

หลกัทรัพย ์SICCO , SCBL และ TCAP  โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีผลตอบแทนมากกวา่

ผลตอบแทนของตลาด ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัระดบัของตลาดหลีกทรัพย ์

ในขณะท่ีหลกัทรัพย ์KTC , FNS , ASL , SGF , BFIT , CNS , ZMICO , KGI , NVL , 

TNITY , KEST และ ASP มีอตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของตลาด

หลักทรัพย์ ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับระดับของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ีเม่ือ

พิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rmt) โดยเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทน
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ท่ีปราศจากความเส่ียง (Rft) จะเห็นวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด (Rmt) มีค่าเท่ากบั 

0.1912 ซ่ึงมีค่าตํ่ากวา่ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Rft) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.3432 

จากการวดัประสิทธิภาพของหลกัทรัพยล์งทุน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

การบริหารหลกัทรัพยข์องบริษทัเงินทุนและบริษทัหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ปรากฏว่า ดัชนีของชาร์ป (Sharpe’s Index), ดัชนีของเทรเนอร์ 

(Treynor’s Index), Jensen Measure และ Risk Adjust Alpha ทุกวธีิค่อนขา้งท่ีจะให้ผล

ท่ีใกลเ้คียงกนั โดยเฉพาะวิธี ดชันีของเทรเนอร์ (Treynor’s Index) กบั Risk Adjust 

Alpha จะใหผ้ลการจดัลาํดบัประสิทธิภาพการบริหารหลกัทรัพยท่ี์สอดคลอ้งกนั 

  การขยายการศึกษาไปสู่แบบจาํลอง APT ซ่ึงเป็นรูปแบบของ Multiple Factor 

Model ช้ีให้เห็นว่า ความเส่ียงในระดับมหภาค 6 ปัจจยั มีผลกระทบต่ออตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภทแตกต่างกนัไป 

โดยผลการศึกษาพบวา่ผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยบ์ริษทัเงินทุนและบริษทัหลีก

ทรัพย ์จาํนวน 9 หลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงระดบัมหภาคอย่างนอ้ย 1 

ปัจจยั ส่วนหลกัทรัพย ์TCAP, SICCO, KTC, SCBL, NVL และ ASL ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงระดบัมหภาคทั้ง 6 ปัจจยั 
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4.ผลการศึกษา 

ตาราง  4.1 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ได้รับของตลาดหลักทรัพย์กับอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และส่ิงก่อสร้าง 

 

จากตาราง 4.1 พบวา่ การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละส่ิงก่อสร้างในช่วง

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 อตัราผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.07 เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละส่ิงก่อสร้าง สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

             1) หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ 

SCP และ Q-CON ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของ SCP มีค่าสูงท่ีสุด โดยมีค่าอตัรา

ผลตอบแทนเท่ากบั 0.35 รองลงมาคือ Q-CON โดยมีค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.30 

             2)  หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ 

SCC, TPIPL, DRT และ DCC ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของ DCC มีค่านอ้ยท่ีสุด เท่ากบั -

0.05 รองลงมาไดแ้ก่ DRT, TPIPL และ SCC โดยมีค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.05, 

0.05 และ 0.35 ตามลาํดบั 

 

ลาํดับที ่ หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จริง

(%) 

1 TPIPL 0.05 

2 SCP 0.35 

3 SET 0.07 

4 SCC 0.06 

5 Q-CON 0.30 

6 DCC -0.05 

7 DRT 0.05 
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ตาราง 4.2 แสดงความเส่ียงของหลกัทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ส่ิงก่อสร้างในช่วง

ระยะเวลาระหว่างวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 

 

  จากตาราง 4.2 แสดงความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง ในช่วงวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ผลการศึกษา

พบวา่ ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 2.31 เม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียง

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ หลกัทรัพย์

ทั้งหมด 6 หลกัทรัพยมี์ความเส่ียงสูงกวา่ตลาด ซ่ึงความเส่ียงของ SCP มีค่ามากท่ีสุด 

เท่ากบั 6.71  และ ความเส่ียงของ DCC มีค่านอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.31 

จา กก า รเป รีย บ เที ย บ ค่ าสั ม ประ สิท ธ์ิ เบ ต้าข องหลักท รัพย์ใ นก ลุ่ ม

อสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระยะเวลา 1 มกราคม พ.ศ. 2554 –  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  

พบวา่ หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพย ์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient; β) เป็นบวก 

กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด ดงัน้ี 

 หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยสู์งกว่าตลาด มีจาํนวน 6 

หลกัทรัพย ์คือ SCP,  Q-CON ,  TPIPL, DCC, SCC และ DRT ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้ของ DRT มีค่านอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 3.19 รองลงมาไดแ้ก่ QHOP, TFUND , QHPF, 

SPF และ CPNRF โดยมีค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.13, 0.14, แสดงว่า การ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงมากกว่า การ

ลาํดับที ่ หลกัทรัพย์ ความเส่ียงของหลกัทรัพย์ 

1 TPIPL 4.27 

2 SCP 6.71 

3 SCC 3.22 

4 Q-CON 5.15 

5 DCC 3.31 

6 DRT 3.19 
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เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด หรือเรียกว่า หลักทรัพย์เชิงรับ 

(Defensive  Stock) 

ตาราง 4.3 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และส่ิงก่อสร้าง ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 

หลกัทรัพย์ 

 

ค่าความเส่ียงรวม 
ค่าความเส่ียงทีเ่ป็น

ระบบ 

ค่าความเส่ียงทีไ่ม่เป็น

ระบบ 

(σ2i) (β2i σ2m) (σ2ei) 

TPIPL 18.26 0.08 18.17 

SCP 45.01 1.95 43.06 

SCC 10.35 2.42 7.93 

Q-CON 26.47 11.72 14.75 

DCC 11.16 1.04 10.12 

DRT 10.20 0.00 10.20 

 

             จากตาราง 4.3 แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 – 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 พบวา่        ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์SCP มีค่าสูงสุด

เท่ากบั 45.01 รองลงมาไดแ้ก่ Q-CON, TPIPL, DCC, SCC และ DRTโดยมีค่าความ

เส่ียงรวมเท่ากบั 26.47, 18.26, 11.16, 10.35 และ 10.20 ตามลาํดบั และจากการ

แบ่งแยกความเส่ียงรวม หลกัทรัพยทุ์กตวัท่ีทดสอบมีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้อย

กวา่ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  
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ตาราง  4.4   แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่ ม

อสังหาริมทรัพย์และส่ิงก่อสร้าง ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 

หลกัทรัพย์ 

อตัรา

ผลตอบแทน 

ทีเ่กดิขึน้จริง 

(R i) 

อตัรา

ผลตอบแทน 

ทีค่าดหวงัตาม

ทฤษฎ ีCAPM 

(E(R i))  

การประเมิน

มูลค่าหุ้น 

การ

ตัดสินใจ 

TPIPL 13.70 2.90 Undervalued ลงทุน 

SCP 97.84 2.10 Undervalued ลงทุน 

SCC 12.35 2.67 Undervalued ลงทุน 

Q-CON 2.29 1.99 Undervalued ลงทุน 

DCC 28.94 0.64 Undervalued ลงทุน 

DRT 251.28 3.10 Overvalued ไม่ลงทุน 

 

จากตาราง 4.4 พบว่า เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri) กบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบกนั โดยหลกัทรัพย์

ท่ีนกัลงทุนตดัสินใจลงทุนนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri > E(Ri) แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มี

ราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่

ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่

ตดัสินใจลงทุนเป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri < E(Ri) แสดงวา่ เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ี

ควรจะเป็น(Overvalued) เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความ

เส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดบนเส้น

ตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 
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1) หลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 5 หลักทรัพย์ ได้แก่ 

TPIPL, SCP, SCC,Q-CON และ DCC 

2) หลกัทรัพยท่ี์มีนกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุน มีจาํนวนหลกัทรัพยเ์ดียว คือ 

DRT 

5.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1. ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด 

มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SCP และ        Q-CON ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์SCC, TPIPL, DRT และ DCC ซ่ึง

หลกัทรัพยท์ั้งหมด จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์มีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาด  

จากการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และการแบ่งแยกความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ผลการศึกษาปรากฏวา่ หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพย ์มี

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient; β) เป็นบวก กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ซ่ึง

หลกัทรัพย ์TPIPL, SPC ,SCC, Q-CON, DCC และ DRT  เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้ท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  

2. จากการศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ผลการศึกษาปรากวา่มีจาํนวน 5 หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุน

ตดัสินใจลงทุนไดแ้ก่ TPIPL, SPC ,SCC, Q-CON, DCC เน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี

เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน

จริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุน

ไม่ตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ DRT เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคา

สูงกว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียง

เดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ 
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ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลในช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัยอ่มให้ผลการ

วิเคราะห์ท่ีแตกต่างกนัออกไป และการศึกษาขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีมากกว่ามกัให้ค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้ท่ีแม่นยาํมากข้ึน 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

กลุ่มอ่ืนๆ ในช่วงเวลาอ่ืนๆ ท่ีมีปัจจยัดา้นความเส่ียงทางการเมืองและความเส่ียงดา้น

อ่ืนๆท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะมีผลใหค้วามเส่ียงท่ีเป็นระบบของตลาดเปล่ียนแปลงไป และ

อาจจะส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพยแ์ต่ละกลุ่มไม่เท่ากนัก็ได ้

 3. การศึกษามูลค่าของหลกัทรัพย ์ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM จดัไดว้า่เป็นการ

วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ

หลักทรัพย์ และนําไปใช้วิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์สําหรับเป็น

แนวทางในการตดัสินใจลงทุนต่อไป ทั้งน้ีเพื่อให้ผลการวิจยัมีความถูกตอ้งและความ

น่าเช่ือถือมากข้ึน ควรท่ีจะทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่

ไปดว้ย 
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