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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี 

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร โดยใช้แบบจําลอง CAPM 

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ TRUE, TWZ, ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM 

(THE COMPARISIONS OF RATE OF RETURN AND RISK OF 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECTOR BY 

CAPITAL ASSET PRICING MODEL CAPM) : THE CASE STUDY OF TRUE, 

TWZ, ADVANC, MFEC SYNEX AND THCOM ) 

จนัทิมา เหล่าคะเน1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ และ

ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยใชเ้คร่ืองมือในการ

วเิคราะห์ราคาหลกัทรัพยใ์นรูปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model : CAPM กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมี

หลกัทรัพยม์ูลค่าตลาด (Market Capitalizati1on)  ท่ีเลือกมา 6 หลกัทรัพย ์ได้แก่ 

TRUE, TWZ, ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM ทาํการใชข้อ้มูลทุติยภูมิ

เป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 

489 วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM 

(Capital Asset Pricing Model)  

ผลการศึกษาพบว่า  หลักทรัพย์ก ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  หมวด

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มี 4 หลกัทรัพย ์ 

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

รามคาํแหง 
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คือ ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ี

ควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

มี 2 หลกัทรัพย ์คือ TRUE และ TWZ โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะ

เป็น (Overvalued) 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is 1.) To comparative study of risk and rates of 

return on securities in the information and communication technology sector and 

market rates of return. 2.) To comparison of the required rate of return and expected 

rates of return for securities in the information and communication technology 

sector. The securities in the study are in the information and communication 

technology sector on the stock exchange of Thailand. By selecting stocks with 

market capitalization up to 6 securities. Include TRUE, TWZ, ADVANC, MFEC, 

SYNEX and THCOM. The research was collected the secondary data from January 

1, 2011 till December 28, 2012 and the total period of 489 official working days 

based on Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

The result founded that, securities in the information and communication 

technology sector it has 4 securities in. Include ADVANC, MFEC, SYNEX and 

THCOM. That mean these stocks are undervalued stocks. While, securities in the 

information and communication technology sector it has 2 securities are TRUE and 

TWZ. This mean these securities are overvalue securities.  

Keyword : Stock exchange of Thailand, The information and communication 

technology sector. 
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บทนํา 

 ในปัจจุบนัเศรษฐกิจของประเทศเรามีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา อาจเกิด

จากการเมืองภาย ในประเทศ, เศรษฐกิจโลก, การแข็งค่าของค่าเงิน อตัราแลกเปล่ียน 

หรือ นโยบายต่างของภาครัฐท่ีกระตุน้เศรษฐกิจ เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย ทาํให้ผู ้

ลงทุนตอ้งการแสวงหาแหล่งลงทุน  ท่ีจะลงทุนแลว้ไดผ้ลกาํไรกลบัคืนมาให้ไดม้าก

ท่ีสุด  ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินประเภทต่างๆ  ฝากประจาํท่ีไดอ้ตัราดอกเบ้ียกลบัคืน

มาในอตัราท่ีสูง,การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์การลงทุนค่อนขา้งสูง แต่การลงทุน ท่ี

น่าสนใจอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์บริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยมี์ทั้งกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ ทั้งสินคา้และ บริการให้เลือก แต่ละ

หลกัทรัพยด์งักล่าว มีการเปล่ียนแปลง เกิดข้ึนตลอดเวลา ทาํให้ผูล้งทุนและนกัลงทุน

ในหลกัทรัพย ์ จะตอ้งมีการพิจารณาและวิเคราะห์แต่ละหลกัทรัพย ์ถึงความเส่ียงท่ีจะ

เกิดข้ึนกับอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับ และระดับราคายงัขายตามสภาวะตลาด และ

พฤติกรรมการลงทุน ตามสภาพการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพย ์ อาจจะข้ึนอยูก่บัดา้น

การเมือง เศรษฐกิจ อตัราการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเป็นตน้ ซ่ึงสภาวะเหล่าน้ีเป็น

สาเหตุท่ีทาํให้เกิดความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ทาํให้การบริหารความเส่ียงหรือ ควบคุม

ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์จะตอ้งมีการพิจารณาโดยการวิเคราะห์ความ

เส่ียง เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถกาํหนดทิศทางการลงทุนตามความตอ้งการ ยอมรับความ

เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนสําหรับผูล้งทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ควรมีข้อกาํหนดในการ

พิจารณา ในการลงทุนระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุน,ความเส่ียง 

และการกระจายความเส่ียง เพื่อมาประกอบพิจารณาก่อนการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้นําหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาเป็นกรณีศึกษา โดยทาํการศึกษาเก่ียวกบั

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ว่าผลตอบแทนท่ีจะ

ไดรั้บเป็นเท่าไหร่และความเส่ียงมีมากน้อยเพียงใด  จากการขายหรือเพิ่มการลงทุน

ของกิจการได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีราคาหลักทรัพย์  CAPM  เป็นแนวทางในการ

พิจารณาการตดัสินใจ 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับและความเส่ียงของหลักทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 

2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยใชเ้คร่ืองมือในการ

คาํนวณราคาหลกัทรัพยใ์นรูปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model: CAPM กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวด

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ขอบเขตในการวจัิย 

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากรายงานการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งดัชนี SET100 ราคาปิดของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเลือกหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าตลาด 

(Market Capitalization) มา 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

 1. TRUE: บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2. TWZ: บริษทั ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

3. ADVANCE: บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

4. MFEC: บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 

5. SYNEX: บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

6. THCOM: บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

ผูว้ิจยัทาํการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ กลุ่ม

อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีหมวดธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ช่วงระยะเวลาไดศึ้กษา คือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 

ธันวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเร่ิมตน้นับตั้งแต่วนัทาํการสุดทา้ยของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี 2554 ยอ้นกลบัไป 489 วนัทาํการ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาดหวงัวา่จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี  

1. เขา้ใจถึงวิธีการวิเคราะห์อตัราผลการตอบแทนและความเส่ียงของตลาด

หลกัทรัพย ์ซ่ึงจะเป็นแนวทางสาํหรับการพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพย ์

2. ใช้เป็นขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์ 

และทิศทางในการลงทุนสําหรับผูล้งทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ในการซ้ือ-ขายหลกัทรัพย ์หรือถือครอง

หลกัทรัพยน์ั้นต่อไป จากการท่ีนาํมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบกบั

ราคาตลาด  

3.  ทําให้ผู ้ลงทุนมีข้อมูลในการเลือกตัดสินใจในการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยม์ากข้ึน 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม การเปรียบเทยีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อตัราผลตอบ แทนของ

หลกัทรัพย ์กลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร และ

อตัราผลตอแทนของ

ตลาด 

ราคาปิดของแต่ละวัน

ทาํการของหลักทรัพย ์

ก ลุ่ ม เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศแ ล ะก าร

ส่ือสาร 

 

ดชันี SET INDEX 

อตัราผลตอบแทนของ

ตัว๋เงินคลงัท่ีมีอาย ุ1 ปี 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าส่วนเบตา้ 

อตัราผลตอบแทนท่ี 

ไม่มีความเส่ียง 

1.ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีได้รับ

ของห ลัก ทรั พย์ก ลุ่ ม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

2 . ค่ า เ บ ต้ า ข อ ง

ห ลั ก ท รั พ ย์ ก ลุ่ ม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

3.อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร 
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วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียง ความเส่ียงจากรการลงทุน (Risk) หมายถึง การ

ลงทุนนั้นมีโอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดไว ้ซ่ึงอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนมีความไม่แน่นอนเพิ่มข้ึนเท่าไหร่ การลงทุนนั้นก็ยิง่มีความเส่ียงเพิ่มมากข้ึน

เท่านั้น จากการวเิคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป ถือวา่ ผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ีไม่ชอบความ

เส่ียง (Risk Averse) หรือตอ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียง หากการลงทุนใดมีความเส่ียง

สูง ยอ่มตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงเพิ่มข้ึน เพื่อประกนัความเส่ียง (โรจนา ธรรมจินดา, 

2547) 

แนวคิดเก่ียวกบัการลงทุน การลงทุน คือ การออม เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนของ

การออมท่ีเพิ่มข้ึน (กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และพฒันะ มรกตสินธ์ุ, 2554) โดยการ

ซ้ือหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ เช่น ตราสารหน้ี ตราสารทุน หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ โดย

มุ่งหวงัเพื่อใหไ้ดก้ระแสเงินสด จากการลงทุน และมุ่งหวงัใหไ้ดห้ลกัทรัพย ์เพื่อให้คุม้

กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส ท่ีสูญเสียไป รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงิน ตลอดระยะเวลาการลงทุน (ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน , 2552 ) 

 ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์แนวคิดการวิเคราะห์การลงทุนน้ีเป็นการ

ประยกุตใ์ชก้บัการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวข้อง

หลกัทรัพย ์กบัสัมประสิทธ์ิช้ีวดัความเส่ียงตวัหน่ึงท่ีเรียกว่า เบตา้ (beta) ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้และค่าเบตา้ไดแ้สดงในทฤษฎี

หรือตวัแบบ (model) ท่ีเรียกกนัวา่ ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(capital asset 

pricing model) หรือท่ีเรียกกนัโดยยอ่วา่ CAPM ซ่ึงเป็นตวัแบบการกาํหนดราคาของ

หลกัทรัพย ์โดยการวิเคราะห์ผ่านอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเส่ียง

หรือค่าเบตา้ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นท่ียอมรับในการวิเคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป (จิรัตน์ 

สังข์แก้ว, 2547, หน้า 244) จากตวัแบบ CAPM ผูล้งทุนสามารถกาํหนดได้ว่า 

หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้นมีราคาตลาดสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคา

ตลาดตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Underpriced) (สุพจน์ สกุลแกว้, 2553, หนา้ 168) 
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 แบบจาํลองการต้ังราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์การลงทุน

หลกัทรัพยป์ระเทศทุนหุ้นสามญั กลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) โดย

พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน

หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้าง และเพื่อเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทน และความเส่ียง กับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน โดย

ผลการวิจยัสรุปได้ดงัน้ี อตัราผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมี 5 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ GEN TASCO, TPIPL, KWH และ SCC 

ซ่ึ ง เ ป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม Overvalued หลักทรัพย์ก ลุ่มว ัสดุ ก่อสร้าง ท่ีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 หลกัทรัพย ์เรียงตาม

ลาดบัคือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, 

SUPER, VNG และ DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued  

นุสรา วีระสุนทร และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวด

ประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้แบบจาํลอง CAPM โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อ

เปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยั

และประกนัชีวติกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด และเพื่อศึกษา

เปรียบเทียบอนัตราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยสรุป

ผลการวิจยัดงัน้ี หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตจาํนวน 3 หลกัทรัพยท่ี์

ควรซ้ือ BKI, TIC และ BLA มูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วน

หลกัทรัพยท่ี์ควรจะขายมี 3 หลกัทรัพย ์คือ MTI, THRE และ NKI โดยหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued)   

นฤมล ถมัภบ์รรฑุ และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดท้าํการศึกษาวิจยั

การวเิคราะห์การลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นสามญักลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย โดยใช้รูปแบบการกาํหนดราคาสินทรัพยทุ์น (CAPM)  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน

หลกัทรัพยก์ลุ่มสถาบนัการเงิน และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มสถาบนัการเงินกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง จากการศึกษา

ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั ในหมวดธุรกิจธนาคาร 

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BBL, CIMBT, KBANK 

และ TISCO ระหวา่งช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 รวม 314 วนั

ทาํการ โดยผลการวิจยัสรุปดงัน้ี หลกัทรัพย ์BBL KBANK และ TISCO มีความเส่ียง

น้อยกว่าตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการนอ้ย

กวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ในทางตรงกนัขา้ม หลกัทรัพย ์ CIMBT มี

ความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบั

อตัราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ

มากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบ  

 ธีระ ลมัประเสริฐ และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดท้าํการศึกษาวิจยั

เร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพย์

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค โดยใช้ตวัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์

(CAPM) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลักทรัพย์ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และประเมินมูลค่าหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ในการตดัสินใจลงทุนของนกั

ลงทุน โดยผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี หลกัทรัพย ์PTT, BANPU, IRPC, ESSO และ TOP 

มีค่าเบตา้มากกว่า 1 และเม่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามแบบจาํลอง 

CAPM พบว่ามี 1 หลกัทรัพย ์ท่ีมีราคาตลาดตํ่ากว่าความเป็นจริง (Undervalued) คือ 
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ESSO และหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตลาดสูงกว่าความเป็นจริง (Overvalued) ไดแ้ก่ PTT, 

BANPU, IRPC, ESSO และ TOP 

กิตติยาพร คชาอนนัต ์และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดท้าํการศึกษา

วิจยัการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

(1) ศึกษาและเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยก์บั อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด (2) 

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ใน

การชดเชยความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์  

ผลการศึกษาพบว่าหลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกว่า 1 และมีค่าเป็นบวก แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวมีความ

เส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด ซ่ึงหมายถึง ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไป

ในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาด ในอตัราส่วนท่ีน้อยกว่าโดยมีอตัราตอบ

แทนท่ีคาดหวงัมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ดงันั้นนักลงทุนควรตดัสินใจ

ลงทุนในหลักทรัพย์นั้น เพราะหลักทรัพย์ดังกล่าวมีโอกาสจะปรับตัวสูงข้ึน ใน

ขณะเดียวกนั หลกัทรัพย ์BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทน

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ย

กว่า โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ

เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบนกัลงทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขาย

หลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

ประชากรท่ีใหใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 

1.) ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยโดยเลือกหลักทรัพย์ โดยเลือกหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าตลาด (Market 

Capitalization) มา 6  หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ (1) TRUE: บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
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(มหาชน) (2) TWZ: บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) (3) 

ADVANCE: บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (4) MFEC: บริษทั 

เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) (5) SYNEX: บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกัด 

(มหาชน) (6) THCOM: บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

2.) ดชันี SET100 จากรายงานการซ้ือของหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 28 ธนัวาคม 2555 

3.) อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้ น 1 ปี รวบรวมจากฐานขอ้มูล

ของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกนั 

สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกับ กรอบ

แนวความคิด ทฤษฎี และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใชสู้ตร

ในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

และอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยการใช้รูปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 

สรุปผลการวจัิย 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลย ีหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

กบัตลาด 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทนเฉลีย่  

หน่วย เป็น % 

ความเส่ียง 

Market 0.07 1.15 

TRUE -0.01 2.72 

TWZ 0.00 2.79 

ADVANC 0.20 1.78 

MFEC 0.08 1.89 

SYNEX 0.09 2.02 

THCOM 0.31 2.96 
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จากตารางท่ี 1 เป็นผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร กับตลาด ผลลัพธ์ท่ีได้จาก การคํานวณแสดงในภาพ 1 แสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ก ลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในทางลบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่2 แสดงผลการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารแต่ละหลกัทรัพย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ 

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด 

 

 (0.01) 

 0.00   0.20   0.08   0.09   0.31  

 2.72   2.79  

 1.78   1.89   2.02  

 2.96  

 (1.00)

 -

 1.00

 2.00

 3.00

 4.00

อตัราผลตอบแทน 

ความเสี่ยง 

กราฟเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี 

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด 

 

 (0.01) 

 0.00  

 0.20  

 0.08   0.09  

 0.31  

 0.07  

 (0.10)

 -

 0.10

 0.20

 0.30

 0.40

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์ในกลุม่

อตุสาหกรรมเทคโนโลยี 

อตัราผลตอบแทนตลาด 
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยกีบัตลาด 

 

จากตารางท่ี  3 เ ม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคํานวณเฉพาะอัตรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารกบัตลาด จากตาราง 1 หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวด

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารมีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด 4 หลกัทรัพย์

คือ ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM ส่วนหลกัทรัพยท่ี์อตัราตํ่ากวา่ตลาด

คือ TRUE และ TWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลย ีหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด 

จากตารางท่ี 4 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคาํนวณเฉพาะความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กบัตลาด จากตาราง 1 หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสารมีความเส่ียงสูงกว่าตลาดทั้ง 6 หลกัทรัพย ์คือ TRUE, 

TWZ, ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM ไม่มีหลกัทรัพยท่ี์อตัราตํ่ากว่า

ตลาด 

กราฟเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

 หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด 

 

 2.72   2.79  

 1.78   1.89   2.02  
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ความเสี่ยงในกลุม่อตุสาหกรรม

เทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร 

ความเสี่ยงตลาด 
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ตารางที่  5  แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิ เบต้าของหลักทรัพย์ก ลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลย ีหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กบัตลาด 

 จากตารางท่ี  5หลักทรัพย์ท่ี มีค่ าสัมประสิท ธ์ิ เบต้ามากกว่า  1 และมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 1 หลกัทรัพย ์คือ THAICOM ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาดและ

ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากหลกัทรัพยน์ั้นมากกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้น

มีความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพย์

เชิงรุก (Aggressive Stock) 

 หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก

มี 4 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, TWZ, MFEC และ SYNEX ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด 

แต่ผลตอบแทนท่ีได้รับจากหลักทรัพย์นั้นจะน้อยกว่าผลตอบแทนของตลาด คือ

หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงน้อยกว่าความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวว่า

เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock) 

กราฟเปรียบเทียบค่าสมัประสิทธ์เบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด  
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 หลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากนั และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก มี 1

หลกัทรัพย ์คือ TRUE ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลง

ไปในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของตลาด และผลตอบแทนท่ีได้รับ จาก

หลกัทรัพยน์ั้น เท่ากบัผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยมี์ความเส่ียงเท่ากบัตลาด

ในทิศทางเดียวกนั 

ตารางที่  6  เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กบัตลาด 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทนที่

ต้องการ (%) 

อตัราผลตอบแทน

ทีค่าดหวงั (%) 

การตัดสินใจ 

TRUE -11.76 15.51 Overvalued 

TWZ -6.05 13.81 Overvalued 

ADVANC 62.56 12.25 Undervalued 

MFEC 23.50 7.51 Undervalued 

SYNEX 23.92 12.66 Undervalued 

THCOM 93.02 18.89 Undervalued 

จากตารางท่ี 6 แสดงถึงหลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวด

อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่า

กวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 4 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, TWZ, MFEC และ 

SYNEX โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) เพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน 

 ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมี 2 บริษทั คือ TRUE และ TWZ โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควร

จะเป็น (Overvalued) เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโนม้จะปรับตวัลดลง 
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ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั 

 จากตารางท่ี 7 สามารถนาํมาสร้างเป็น Security Market Line (SML) ไดแ้สดง

ในภาพ 5 จากภาพแสดงให้เห็นวา่ หลกัทรัพยท่ี์อยูเ่หนือเส้น SML ไดแ้ก่ ADVANC, 

MFEC, SYNEX และ THCOM เป็นหลกัทรัพยท่ี์สูงกวา่ ส่วนหลกัทรัพยท่ี์อยูต่ ํ่ากวา่

เส้น SML ไดแ้ก่ TRUE และ TWZ 

อภิปรายผล 

 1. การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กบัตลาด ผลการศึกษาพบว่าอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ส่วนใหญ่สูงกวา่อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด ซ่ึง มี 4 หลกัทรัพย ์คือ 

ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM ส่วน หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีอัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาดมีเพียง 2 หลกัทรัพย ์คือ TRUE และTWZ 

 2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า

มากกวา่ 1และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 1หลกัทรัพย ์คือ THCOM ส่วนหลกัทรัพย์
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ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก มี 4 หลกัทรัพย ์คือ 

TWZ, ADVANC, MFEC และ SYNEX ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

เท่ากบั 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพย ์คือ TRUE 

 3. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการ กับอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมี 4 หลักทรัพย์ คือ ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM ส่วน

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 2 

หลกัทรัพย ์คือ TRUE และ TWZ 

ข้อเสนอแนะ 

1.ควรวิเคราะห์ศึกษาการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เพื่อกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยไปลงทุน

ในกลุ่มอ่ืนดว้ย 

2.ภายใตค้วามแตกต่างของสถานการณ์ทั้งทางดา้นการเมือง และเศรษฐกิจ ซ่ึง

อาจส่งผลกระทบต่อ อตัราผลตอบแทนของตลาด และความเส่ียง และพฤติกรรมการ

ตดัสินใจของนกัลงทุน ของหลกัทรัพยแ์ต่ละกลุ่ม อาจแตกต่างกนัไป ผูศึ้กษาอาจใช้

ทฤษฏีและแนวความคิดอ่ืน เพื่อเพิ่มความแม่นยาํในการตดัสินใจหรือเปรียบเทียบ ให้

ชดัเจนยิง่ข้ึน 
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