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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการธุรกจิส่ือและส่ิงพมิพ์ โดยใช้ตัวแบบจําลองการกาํหนดราคา

หลกัทรัพย์ (CAPM)  

THE ANALYSIS OF RETUEN AND RISK ON THE MEDIA & PUBLISHING  

SERVICE SECTOR BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM)  

ชชัศรัณย ์โชคเจริญพิษิฐ1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลกัทรัพย  ์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์2) เพื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ โดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนด

ราคาหลกัทรัพย ์CAPM (Capital Asset Pricing Model) กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน

จริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ หลกัทรัพย์

ท่ีนํามาทาํการศึกษา คือ หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและ

ส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์

ไดแ้ก่ SE-ED - บริษทั ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน) , SMM - บริษทั สยามอินเตอร์

มลัติมีเดีย จาํกดั (มหาชน) , SPORT - บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

,TBSP - บริษทั ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จาํกดั (มหาชน) , TH - บริษทั ตงฮั้ว 

คอมมูนิเคชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) , TKS - บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)  

วิธีการวิจยั โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนัในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554  ถึง 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 (รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ) และเคร่ืองมือท่ีใช้ใน         

การศึกษา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model)            

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

รามคาํแหง 
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ผลการวิจัย  พบว่าหลักทรัพย์ก ลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์

หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกว่า อตัราผลตอบแทนของตลาด มี

จาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ TH, SMM, TBSP และ TKS โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่า

ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued ) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือ

และส่ิงพิมพท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัโดย

หลกัทรัพยน้ี์มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) มีจาํนวน 2 หลกัทรัพยคื์อ SE-

EDและSPORT 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,หลกัทรัพย ์หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ,์ 

อตัราผลตอบแทน, ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และ ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์

 

Abstract 

  The objectives of this study were: 1. To compare the risk and return of 

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

compensation rate of overall market. 2. 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 six stocks listed on the Stock Exchange of 

Thailand : 1. SE-ED :  Se-Education  Public Company Limited  2. SMM :  Siam 

Inter Multimedia Public Company Limited  3. SPORT :  Siam Sport Syndicate 

Public Company Limited  4. TBSP :  Thai British Security Printing Public Company 

Limited  5. TH : Tong Hua Communications Public Company Limited  6. TKS :  

T.K.S. Technologies 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 results  founded that, securities was of the media & publishing 

service sector it has 4 securities investors should be invested in.  Include TH, SMM, 
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TBSP and TKS. That mean these stocks were undervalued stock. While, The 

securities yield less than the  

expected rate of return on the one securities was of the media & publishing service 

sector it has 2 security investors should not invest was SE-ED and SPORT. This 

mean these securities were overvalue securities. 

Keywords : Stock exchange of Thailand Security, Media & Publishing Sector, Rate 

of Return, Beta Coefficient and Capital Asset Pricing Model 

บทนํา 

 ในตลาดหลกัทรัพย ์ราคาหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายกนัจะมีการเปล่ียนแปลงไปตาม

ความคาดหวัง ท่ี มีนักลงทุนมีต่อหลักทรัพย์นั้ น  ๆ ราคาหลักทรัพย์จึงมีการ

เปล่ียนแปลงข้ึน ๆ ลง ๆ ทาํให้นักลงทุนท่ีเป็นเจา้ของหลกัทรัพยมี์ความเส่ียงท่ีจะ

ขาดทุนเม่ือหลกัทรัพยท่ี์ถือมีราคาลดลง การลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นการลงทุนท่ีมี

ความเส่ียง นักลงทุนจึงต้องรับรู้ถึงความเส่ียงของหลักทรัพย์ เพื่อเลือกลงทุนใน

หลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบตอบแทนคุม้ค่ากบัความเส่ียง การพิจารณาการลงทุนเพื่อหา

อตัราผลตอบแทนตามสภาพการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ ข้ึนอยู่กบัปัจจยั

ต่างๆเช่น ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และ

อตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้  

 การศึกษาคร้ังน้ี ได้นาํหลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและ

ส่ิงพิมพ์มาเป็นกรณีศึกษาโดยทําการศึกษาเ ก่ียวกับค่าความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ วา่ผลตอบแทนควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อเป็น

การชดเชยความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของกิจการ โดยใชแ้นวคิดเร่ือง

ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model - CAPM) เป็นแนวคิดใน

การพิจารณา 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ 
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 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์

ภายใตแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์หรือ CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) 

กรอบแนวความคิด 

   ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ผูว้จิยัทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ

ส่ือและส่ิงพิมพ์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่าง

วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วนัทาํการ ใน

การศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวด

ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์เพียง 6 หลกัทรัพย ์ดงัน้ี :- SE-ED, SMM, SPORT, TBSP, TH 

และ TKS 

 

 

 

ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri) 

ค่าสัมประสิทธ์ิ เบตา้ (β) 

 

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

(E(Ri)) 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

อตัราผลตอบแทนของ

ตลาด (Rm) 

อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 ปี 

การเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อเขา้ใจถึงการวเิคราะห์ความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์เพื่อเป็นแนวทางในการ

ตดัสินใจท่ีจะลงทุนอยา่งมีเหตุผล 

2. เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทางใน

การลงทุนสาํหรับผูล้งทุนวา่จะซ้ือหลกัทรัพย ์ขายหลกัทรัพย ์หรือถือครองหลกัทรัพย์

นั้นต่อไป  

แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัการลงทุนในหลกัทรัพย์  

 ความเส่ียงของการลงทุนเป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึงในการพิจารณา

ลงทุน ความหมายของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์คือ โอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บ

อตัราผลตอบแทนตามท่ีคาดเอาไวย้ิ่งอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่

แน่นอนมากข้ึน การลงทุนนั้นย่อมมีความเส่ียงสูงข้ึน ในการวิเคราะห์การลงทุน

โดยทัว่ไปถือวา่ผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ีไม่ชอบความเส่ียง หากการลงทุนใดมีความเส่ียง

สูง ผูล้งทุนยอ่มตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน เพื่อชดเชยความเส่ียง  

( Karfakis&Moschos อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2545 , หนา้ 171 ) 

 การวดัความเส่ียง สามารถวดัระดบัความเส่ียงไดโ้ดยใชค้่าสัมประสิทธ์เบตา้

(β) อนัเป็นค่าท่ีบอกถึงความเส่ียงท่ีเป็นระบบหลกัทรัพย ์ โดยเปรียบเทียบกบัความ

เส่ียงของตลาดหลกัทรัพยห์รือเป็นการวดัความอ่อนไหวของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยห์น่ึงต่อความเส่ียงของตลาด เพื่อดูความสัมพนัธ์วา่อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยท่ีคาดหวงัจะเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไรในระดบัอตัราผลตอบแทนของ

ตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป (Copeland & Wesron อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้ , 2545, หนา้

44 – 45) 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัแบบจําลองการตั้งราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 

 ธีระ ลมัประเสริฐและกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) เป็นตวัแบบท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อประเมินผลตอบแทนท่ีบ่งช้ีถึงผลการดาํเนินงานของ
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หน่วยลงทุนทฤษฎีดงักล่าวพฒันาโดย Markowitz คน้พบทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพย์

สมยัใหม่ใน ค.ศ.1952 ต่อมา William F.Sharpe John Lintner และ Jan Mossin ไดน้าํ

ทฤษฎีดงักล่าวมาประยุกต์เป็นทฤษฎีการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ หรือเป็นท่ีรู้จกักนั

อย่างกวา้งขวางว่าแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ จะแสดงเป็นตวัแบบดุลยภาพ

ของความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนท่ีคาดหวงักับความเส่ียงความเส่ียงในท่ีน้ี

หมายถึง ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) หรือความเส่ียงท่ีไม่สามารถกาํจดั

ออกไปได ้ โดยการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยต่์างๆ เพื่อลดความเส่ียงความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกบริษทัอนั

ส่งผลกระทบต่อทุก ๆ หุ้นของบริษทั อย่างไรก็ตามหุ้นแต่ละบริษทัย่อมจะไดรั้บ

ผลกระทบเหล่าน้ีมากน้อยต่างกัน หุ้นของบริษัทท่ีได้รับผลกระทบมากโดย

เปรียบเทียบกบัหุน้อ่ืนๆโดยส่วนรวม กล่าวไดว้า่เป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบสูง 

หุ้นท่ีได้รับผลกระทบน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับหุ้นอ่ืนเป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบตํ่า ซ่ึงสามารถหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์ กบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดไดก้็สามารถ

ทราบดชันีหรือระดบัโดยเปรียบเทียบของความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพยไ์ด ้

ซ่ึงจะเรียกดัชนีช้ีระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาดวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

(Beta coefficient) เรียกสั้น ๆ วา่ ค่าเบตา้ (β) ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta coefficient: 

β) หมายถึง ตวัวดัความเส่ียง ซ่ึงจะเป็นตวับอกความสัมพนัธ์ ระหวา่งผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์กบัผลตอบแทนของตลาดค่าเบตา้ (β) ดงันั้น ตามตวัแบบการกาํหนด

ราคาหลกัทรัพย ์ CAPM แสดงให้เห็นวา่อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการจากการ

ลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึง เท่ากบัอตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพยท่ี์

ปราศจากความเส่ียงบวกส่วนชดเชยความเส่ียงของตลาดคูณด้วยค่าเบต้าของ

หลกัทรัพยน์ั้น หรือเท่ากบั Rf + [E(Rm) - Rf] βiและเม่ือเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการตามระดบัค่าเบตา้ท่ีคาํนวณไดโ้ดยใช ้CAPM กบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ซ่ึงประกอบด้วยอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลและอตัรา
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การเปล่ียนแปลงของราคาท่ีคาดไว ้สามารถประเมินไดว้า่หลกัทรัพยใ์ดราคาสูงกวา่ท่ี

ควรจะเป็น (Overpriced) หลกัทรัพยใ์ดราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Underpriced) และ

หลกัทรัพยใ์ดมีราคาท่ีเหมาะสมแลว้ (Fair Priced) 

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กิตติยาพร คชาอนนัตแ์ละกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษางานวิจยั

เร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์

กลุ่มธนาคารพาณิชยก์บั อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 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  

 อนุธิดา มาสะอาด และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษางานวิจยั

เร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธุรกิจบริการโดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

ถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธุรกิจบริการ และเพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มธุรกิจบริการกับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและเพื่อเป็นแนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุน จากการศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
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ประเทศไทยในหมวดธุรกิจบริการ จาํนวน 5 หลกัทรัพย  ์ ผลการศึกษาพบว่า

หลกัทรัพย ์BIGC MAKRO ROBINS CPALL และ HMPRO มีค่าสัมประสิทธ์เบตา้

นอ้ยกวา่ 1 แต่มากกวา่ 0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกหลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียง

น้อยกว่าตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการนอ้ย

กว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ นักลงทุนจึงควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือ

หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีไว ้

 Weera Weerakhajornsak (2550) ศึกษา Asset Pricing in Energy sector: The 

Evidence from Stock Exchange of Thailand  ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานบางตวัมีอตัราผลตอบแทนไปในทิศทางตรงกนัข้าม การศึกษาเร่ืองอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงตอ้งนาํขอ้มูลด้านเศรษฐกิจ การบริหารงานของบริษทั 

ฯลฯ มาพิจารณาดว้ย การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูง

ควรคาํนึงถึงความเส่ียง เพราะความเส่ียงสูงอาจจะให้อตัราผลตอบแทนสูงหรือตํ่า 

ความเส่ียงดงักล่าวศึกษาจากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก และส่วนใหญ่ประมาณ 2 

ใน 3 ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลังงานมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

พลงังานเป็นตลาดขาลง นอกจากน้ีหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานบางราบมีความเส่ียงท่ี

ไม่เป็นระบบสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ดงันั้น ควรจะมีการกระจายการลงทุน เพื่อ

ขจดัความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการ

ของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวม

ระยะเวลา 489 วนัทาํการ ในการศึกษาวจิยัน้ี ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์เพียง 6 หลกัทรัพย ์ดงัน้ี  

 1. SE-ED :  บริษทั ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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 2.SMM  :  บริษทั สยามอินเตอร์มลัติมีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

 3. SPORT :  บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน)  

 4. TBSP  :  บริษทั ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จาํกดั (มหาชน) 

 5. TH  :  บริษทั ตงฮั้ว คอมมูนิเคชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน)  

 6. TKS  :  บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)  

จากการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆดงัน้ี 

 1. รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและ

ส่ิงพิมพ ์ (ราคาปิดรายวนั) เพื่อนาํมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(Ri) 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วนั 

2. ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) รายวนั เพื่อนาํมา

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm) ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 

ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วนั    

 3. เงินปันผลของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ สืบคน้จากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 

2555 รวมระยะเวลา 489 วนั      

 4. รายงานอตัราดอกเบ้ียรายวนัของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 1 ปี เพื่อใชเ้ป็น

ตวัแทนของอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Rf) ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วนั  

สาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล อธิบายเก่ียวกบักรอบแนวคิดและทฤษฎี วิเคราะห์

เชิงปริมาณ ใช้สูตรในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

ค่าเบต้าสัมประสิทธ์ิและอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการโดยการใช้รูปแบบจาํลอง 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
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สรุปผลการวจัิย 

 

 
 

รูปภาพที ่1 แสดงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ 

 ผลการศึกษาพบว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.07 

เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี   

 1. หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ 

TH, SMM, TBSP และ TKS ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของ TH มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 0.34 

รองลงมาไดแ้ก่ SMM, TBSP และ TKS โดยมีค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.30, 0.16 

และ 0.10 ตามลาํดบั       

 2. หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ 

SE-ED และ SPORT โดยอตัราผลตอบแทนของทั้งสองหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั -0.01   
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รูปภาพที ่2 แสดงความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์

 ผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบความเส่ียงของตลาด กบัความเส่ียงของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพพ์บวา่ ความเส่ียง

ของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.15 เม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพย์

ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์มีหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกว่า

ตลาด มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์คือ TH, SMM, TBSP, TKS และ SPORT ซ่ึงความเส่ียง

ของ TH มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 6.67 รองลงมาไดแ้ก่ SMM, TBSP, TKS และ SPORT 

โดยมีค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 4.32, 3.23, 2.12 และ 1.55 ตามลาํดบั ส่วน

หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ SE-ED ซ่ึงความเส่ียง

ของ SE-ED มีค่าเท่ากบั 1.13  
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รูปภาพที ่3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient) ของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

ส่ือและส่ิงพิมพ ์

 ผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก 

โดยมีค่าน้อยกว่า 1.0 ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ TKS มีค่า

เท่ากบั 0.91 รองลงมาไดแ้ก่ SPORT, SMM, SE-ED, TH และ TBSP มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้เท่ากบั 0.32, 0.31, 0.30, 0.24  และ 0.07 ตามลาํดบั  

ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ 
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 ผลการศึกษาพบวา่ ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์TH มีค่าสูงสุดเท่ากบั 

44.48 รองลงมาไดแ้ก่ SMM, TBSP, TKS, SPORT และ SE-ED โดยมีค่าความเส่ียง

รวมเท่ากบั 18.63, 10.43, 4.51, 2.39 และ 1.27 ตามลาํดบั และจากการแบ่งแยกความ

เส่ียงรวม โดยหลกัทรัพยทุ์กตวัมีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่

เป็นระบบ  

 ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ เพื่อการตดัสินใจสําหรับการ

ลงทุน  

 

 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงถึงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใต้

แบบจาํลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ผลการศึกษาพบว่า สามารถ

แยกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง มากกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใต้แบบจาํลอง CAPM มี 5 หลักทรัพย ์ได้แก่ SMM, 

SPORT, TBSP, TH และ TKS  

2. กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง น้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลอง CAPM มี 1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่   SE-ED 
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รูปภาพที่  4 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ด้วยกราฟเส้น 

Security Market Line (SML) 

 จากรูปภาพแสดงให้เห็นวา่ หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวด

ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ ท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการ ซ่ึงจะอยูเ่หนือเส้น Security Market Line (SML)ไดแ้ก่ SMM, SPORT, 

TBSP, TH  และ TKS โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น แสดงว่า

หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสมและคุม้ค่าต่อการ

ลงทุน ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึนส่วนหลกัทรัพยมี์ค่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี

ค่านอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการซ่ึงจะตํ่ากวา่เส้น Security Market Line(SML ) 

คือ หลกัทรัพย ์SE-ED  เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แสดงวา่หลกัทรัพย์

ดงักล่าวน้ีมีค่า overvalue ทาํให้ไม่มีความเหมาะสมและไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน นกัลุง

ทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่า

สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 
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สรุปผลการวจัิย      

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้แบ่งผลการศึกษาตามผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 

ส่วน ดงัน้ี        

 1. ผลการศึกษาปรากฏวา่ อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 

0.07 โดยเม่ือทําการเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพส์ามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 

คือ หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ  TH, 

SMM, TBSP และ TKS ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาด มี

จาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ SE-ED และ SPORT   ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่า

เท่ากับ 1.15 โดยเม่ือทําการเปรียบเทียบกับความเส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่

ตลาด   

2. จากการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม 

หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพย ์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient; β) เป็นบวก 

กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด และการท่ีมีค่า β < 1 แสดงว่า การเปล่ียนแปลงของอตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด       

 3. จากผลการศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามแบบจาํลอง

การกําหนดราคาหลักทรัพย์  (CAPM) กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของ

หลกัทรัพย ์ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 1 มกราคม 2554 – 28 ธนัวาคม 2555 ผล

การศึกษาปรากฎว่าหลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 5 หลักทรัพย ์

ไดแ้ก่ SMM, SPORT, TBSP, TH  และ TKS  เน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเ ร่ือง“การศึกษาเปรียบเทียบความเ ส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM : 

กรณีศึกษาหลักทรัพย์ SMM,SPORT,TBSP, TH,TKS และ SE-ED ผูว้ิจ ัยมี

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

1. ในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้เป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจลงทุน

หลกัทรัพยห์มวดอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพเ์พียงหมวดเดียวเท่านั้น 

โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในแต่ละหลกัทรัพย ์อยา่งไรก็ตาม 

ในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน       

 2.  การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพโ์ดยใชแ้บบจาํลอง CAPM คร้ังน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของ

การวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ชิงปริมาณเท่านั้น แต่ในโลกของความเป็นจริงแลว้การ

วเิคราะห์น้ีเป็นเพียงการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน

ข้อเสนอแนะการวจัิยในคร้ังถัดไป   

1. การวิจยัในคร้ังน้ีผลจากการวิจยั ใช้สําหรับประกอบการตดัสินใจของนกั

ลงทุน ในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพเ์ท่านั้น โดยพิจารณาจากความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนในแต่ละหลกัทรัพย ์อย่างไรก็ตามการลงทุนนักลงทุนควรจะลงทุนใน

หมวดอุตสาหกรรมอ่ืน นอกจากหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพเ์พื่อกระจายความเส่ียง

และลดความเส่ียง   

2. ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาแบบจาํลอง CAPM เป็นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต  

( Historical Data ) ซ่ึงการประเมินจะมีสมมุติฐานวา่อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนใน

อดีต จะเกิดข้ึนอีกในอนาคต จึงอาจไดผ้ลท่ีไม่ตรงนกัเพราะอาจมีปัจจยัหลายอยา่งมา

กระทบ ดงันั้นผูล้งทุนควรท่ีจะศึกษาขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม เช่น การวิเคราะห์

สภาพเศรษฐกิจ การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของบริษทั เป็นตน้ 
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