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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  โดยใช้แบบจําลอง CAPM : 

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ AOT, BTC, BMCL, PSL  และ  RCL   

(The  Comparative  Study  of  Risk and Rates of  Return on  the Service industry  by  

Capital  Asset  Pricing  Model  (CAPM) : 

The  case  Study  of   AOT,  BTC,  BMCL, PSL  and  RCL 

  นภสัสิริ  ตรีภพ1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์ 1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนเกิดข้ึนจริง กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ

หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ โดยใช้รูปแบบจาํลองการกําหนดราคา

หลักทรัพย์ (CAPM)ในการตัดสินใจซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงมีหลักทรัพย์ใน

การศึกษา คือ หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย จาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AOT, BTC, BMCL, PSL และ RCL  

ทาํการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายวนั โดยทาํการเก็บข้อมูลตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  รวมเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 489 วนัทาํการ  

เคร่ืองมือท่ีใชท้าํการศึกษาในคร้ังน้ีคือ การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset  

Pricing  Model) 

ผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีผูล้งทุนควรจะ

ลงทุนซ้ือมี 2 หลกัทรัพย ์คือ AOT และ BTCโดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ี

ควรจะเป็น  (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีผูล้งทุนไม่ควร 

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

รามคาํแหง 
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คือ BMCL, PSL และ RCL ซ่ึงหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

(Overvalued) 

คําสําคัญ : หลกัทรัพย,์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ, อตัราผลตอบแทน, ความเส่ียง,         

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้, แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์  

ABSTRACT 

The purpose of this study is 1. To study and compare the rates of return and 

risk of an investment of the securities in services industry. 2. To compare between 

real rates of return and expected rates of return on the securities in service industry. 

The model valuation (CAPM) in the decision to buy or sell securities which are the 

securities in service industry listed on the Stock Exchange of Thailand, including 

AOT, BTC, BMCL, PSL and RCL studies using secondary data daily. The data 

collected from January 1st, 2011 until December 31st, 2012 for a total period of 489 

official trading days all the tools used in this study. Theoretical analysis of CAPM 

(Capital Asset Pricing Model). 

The result found that, the securities in service industry investors should 

invest in 2 securities with the AOT and BTC. These securities are valued lower than 

it should be (Undervalued). The securities in service industry, investors should not 

purchase the securities is 3 securities with the BMCL, PSL and RCL which these 

securities are valued higher than it should be (Overvalued). 

KEYWORDS : SECURITY, SERVICE INDUSTRY, RATES OF RETURN, 

RISK, BETA COEFFICIENT, CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

  
 

บทนํา 

 ในปัจจุบนัผูท่ี้มีเงินออมและตอ้งการบริหารเงินออมให้เกิดประโยชน์ หรือ

ได้รับผลตอบแทนท่ีสูงสุดนอกเหนือจากการฝากเงินกบัธนาคาร ยงัมีการลงทุนอีก

หลายอย่างท่ีจะเพิ่มพูนผลตอบแทนจากเงินออมไดคื้อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ซ่ึงก็เป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงท่ีน่าสนใจสําหรับผูท่ี้ตอ้งได้รับอตัราผลตอบแทนสูง
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นอกจากการฝากเงิน และการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยน์ั้น ผูล้งทุนควรศึกษาปัจจยั

ทางการลงทุนเลือกลงทุนในหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงนั้น รวมไปถึง

การวิเคราะห์ถึงปัจจยัพื้นฐาน และความสําคญัถึงอตัราผลตอบแทนและปัจจยัความ

เส่ียงท่ีจะไดรั้บหลกัจากการลงทุนในหลกัทรัพยอี์กดว้ย การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

นั้นเป็นท่ีทราบกนัอยู่แลว้ว่าให้อตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการฝากเงินไวก้บัธนาคาร  

แต่ในขณะเดียวกนันกัลงทุนก็ตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีตามมาหลงัจากไดท้าํการ

ลงทุนไปแลว้นั้น  ในเม่ือเราไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจจะไดรั้บไม่ได ้นกั

ลงทุนเองก็ควรท่ีจะเตรียมรับมือกบัความเส่ียงโดยนักลงทุนนั้นจะตอ้งพิจารณาถึง

อตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนกบัความเส่ียงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้

เพื่อใหน้กัลงทุนไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาถึงอตัราความเส่ียงและผลตอบแทนในการลงทุน

ในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมการบริการมาเป็นกรณีศึกษาโดยทาํการศึกษาเก่ียวกบั

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์วา่มีความเส่ียงมากนอ้ย

เพียงใดจากการลงทุนโดยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีราคาหลักทรัพย์ CAPM เป็น

แนวทางในการพิจารณาการตดัสินใจ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุน

ในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวังของกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการโดยใช้รูปแบบจําลองการตั้ งราคา                                                          

หลกัทรัพย ์ (CAPM) ในการตดัสินใจซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์

ขอบเขตในการวจัิย 

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากรายงานการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งดัชนี SET100 ราคาปิดของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือก

หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) มา 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 
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1. บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  (AOT) 

2. บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน)  (BTC) 

3. บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   (BMCL) 

04. 0บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)   (PSL) 

5. บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน)   (RCL) 

ผูว้ิจยัทาํการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ช่วงระยะเวลาไดศึ้กษา คือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเร่ิมตน้นบัตั้งแต่วนั

ทาํการสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี 2554 ยอ้นกลบัไป 489 วนัทาํ

การ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาดหวงัวา่จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี  

1. นกัลงทุนท่ีตอ้งการลงทุนสามารถวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ และวเิคราะห์คามเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการได ้

 2. นกัลงทุนสามารถนาํผลการวิเคราะห์มาใช้เพื่อวางแผนสําหรับการลงทุน

ในกลุ่มหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการได ้
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กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม การเปรียบเทยีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 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

อตัราผลตอบ แทนของ

หลกัทรัพย ์กลุ่มอุมสา

หกรรมบริการอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด 

ราคาปิดของแต่ละวัน

ทาํการของหลักทรัพย ์

ก ลุ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม

บริการ 

 

ดชันี SET 100 

อตัราผลตอบแทนของ

ตัว๋เงินคลงัท่ีมีอาย ุ1 ปี 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าส่วนเบตา้ 

อตัราผลตอบแทนท่ี 

ไม่มีความเส่ียง 

1.ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีได้รับ

ของห ลัก ทรั พย์ก ลุ่ ม

อุตสาหกรรมบริการ 

2 . ค่ า เ บ ต้ า ข อ ง

ห ลั ก ท รั พ ย์ ก ลุ่ ม

อุตสาหกรรมบริการ 

3.อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ 



59 

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

 

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) 

 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 

ซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม Overvalued หลักทรัพย์กลุ่มว ัสดุก่อสร้างท่ีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 หลักทรัพย์ เรียง
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ตามลาํดบัคือ 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 มูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued)ส่วนหลกัทรัพย์

ท่ีควรจะขายมี 3 หลกัทรัพย ์คือ MTI, THRE และ NKI โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่า

สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued)   

นฤมล ถมัภบ์รรฑุ และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดท้าํการศึกษาวิจยั

การวเิคราะห์การลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นสามญักลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยใชรู้ปแบบการกาํหนดราคาสินทรัพยทุ์น (CAPM) โดยมีวตัถุ

ประส่งเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์อตัราผลตอบแทน 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
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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 

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
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แทนท่ีคาดหวงัมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ดงันั้นนักลงทุนควรตดัสินใจ

ลงทุนในหลักทรัพย์นั้น เพราะหลักทรัพย์ดังกล่าวมีโอกาสจะปรับตัวสูงข้ึน ใน

ขณะเดียวกนั หลกัทรัพย ์BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทน

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ย

กว่า โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ

เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบนกัลงทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขาย

หลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

Weera Weerakhajornsak (2008) ได้ทาํการศึกษางานวิจยัเร่ือง “Asset 

Pricing in  Energy  Sector : The  Evidence  from Stock Exchange of Thailand”  โดย

มีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1) เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2)เพื่อเปรียบเทียบ

ความเส่ียงของหลกัทรัพยข์องหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีได้รับของ

ตลาด 3)เพื่อประเมินอัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน พบวา่ ผูล้งทุนควรจะลงทุน คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, 

GLOW, LANNA, PTT, RATCH และ SCG โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ี

ควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนไม่ควรจะลงทุน คือ AI, BCP, 

EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, TOP, และIRPC โดยหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

ประชากรท่ีใหใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 

1) ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือกหลกัทรัพย ์ โดยเลือกหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่า

ตลาด (Market Capitalization) มา 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 1.บริษทั ท่าอากาศยานไทย 

จาํกดั (มหาชน) (AOT) 2. บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั  (มหาชน)(BTC)  

3.บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BMCL) 4. 0บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง0 จาํกดั 

(มหาชน) (PSL) 5. บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) (RCL 
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2) ดชันี SET100 จากรายงานการซ้ือของหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 28 ธนัวาคม 2555 

3) อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 1 ปี รวบรวมจากฐานขอ้มูลของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกนั 

สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกับ 

กรอบแนวความคิด ทฤษฎี และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้

สูตรในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้ และอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยการใชรู้ปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 

สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยอุ์ตสาหกรรมบริการกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด  ไดผ้ล

การศึกษาดงัแสดง ในตารางท่ี  1 เปรียบเทียบระหวา่งอตัราแลกเฉล่ียผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการและอตัราผลตอบแทนเฉล่ียและ

ความเส่ียงของตลาด 

หลกัทรัพย ์ Return Risk 

SET Index 0.07 647.75 

AOT 0.21 2024.73 

BTC 0.20 7884.77 

หลกัทรัพย ์ Return 1554.06 

PSL -0.04 1331.48 

RCL -0.14 2200.56 
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ภาพ 1  แสดงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  ในช่วง 

ระยะเวลาระหวา่ง 1 มกราคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2555   ทีม่า  : จากการคาํนวณ  

แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการและอตัราผลตอบแทนของตลาด แสดงถึงการเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยอุ์ตสาหกรรม

บริการ ในช่วงระยะเวลา1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบว่า 

อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.07 เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 

ดงัน้ี 

 1) หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ 

AOT  และ  BTC  ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของ AOT  มีค่า 0.21  และ  BTC  มีค่า  0.20 

 2) หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์ คือ 

BMCL, PSL และ RCLโดยอตัราผลตอบแทน มีค่าเท่ากบั 0.01, -0.04 และ -0.14  

ตามลาํดบั 

-0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30

AOT
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อัตราผลตอบแทน 
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ภาพ 2 แสดงความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  ในช่วงระยะเวลา

ระหวา่ง 1 มกราคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2555   ทีม่า  : จากการคาํนวณ  

 จากรูปภาพท่ี 2 แสดงถึงการเปรียบเทียบความเส่ียงของตลาดกบัความเส่ียง

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ในช่วงระยะเวลาระหวา่ง 1 มกราคม 2554 – 

31 ธนัวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวา่ ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.15 

เม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ทั้งหมดเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด โดย BTC มีความเส่ียงสูงสุด มีค่าเท่ากบั 4.02 

รองลงมา คือ RCL, AOT, BMCL และ PSL โดยความเส่ียงของทั้ง 4 หลกัทรัพยมี์ค่า

เท่ากบั 2.12, 2.04, 1.78 และ 1.65 ตามลาํดบั 

ส่วนที ่2 : ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม  
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ภาพ 3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient) ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ ในช่วงระยะเวลาระหวา่ง 1 มกราคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2555     

ทีม่า: จากการคาํนวณ  

 จากรูปภาพท่ี 3 แสดงถึงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรม ในช่วงระยะเวลา 1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555 ผล

การศึกษาพบว่าหลกัทรัพยท์ั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก โดยมีค่าน้อยกว่า 

1.0 ซ่ึงหลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้ามากท่ีสุด คือ AOT มีค่าเท่ากับ 0.91 

รองลงมาไดแ้ก่  RCL, BTC, PSL และ BMCL  ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบั 0.88, 

0.86, 0.80 และ 0.69 ตามลาํดบั  

ตาราง 2 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทนที่

ต้องการ (%) 

อตัราผลตอบแทน

ทีค่าดหวงั (%) 

การตัดสินใจ 

AOT 60.52 14.43 Undervalued 

BTC 34.52 13.81 Undervalued 

BMCL -1.38 11.70 Overvalued 

PSL -8.90 13.07 Overvalued 

RCL -27.46 14.06 Overvalued 

 

จากตารางท่ี 3 จะเห็นได้ว่า เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri) กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบกนั โดย

หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุนนั้น เป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri > E(Ri) แสดงวา่เป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกว่า

ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่

ตดัสินใจลงทุนเป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri < E(Ri) แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ี
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ควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั

กบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

1) หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน  2  หลกัทรัพย ์คือ  AOT  

และ  BTC 

 2) หลกัทรัพยท่ี์มีนกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุน มีจาํนวน  3  หลกัคือ  BMCL, 

RCL และ PSL 

 
 

ภาพ 4 แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ  

           ทีม่า: จากการคาํนวณ 

 จากรูปภาพท่ี 4 หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะอยูเ่หนือเส้น Security Market 

Line (SML) ไดแ้ก่ AOT และ  BTC  โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสมและ

คุม้ค่าต่อการลงทุน ดงันั้นนักลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว้

เพราะหลักทรัพย์ดังกล่าวมีโอกาสจะปรับตัวสูงข้ึนส่วนหลักทรัพย์มีค่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีค่าน้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการซ่ึงจะตํ่ากว่าเส้น 

Security Market Line ( SML ) คือ หลกัทรัพย ์BMCL, PSL และ RCL เน่ืองจากการ

ชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า  overvalue  ทาํให้ไม่
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มีความเหมาะสมและไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน นกัลุงทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือ

ขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 1.การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ  ผลการศึกษาพบว่าอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง ของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ส่วนใหญ่สูงกว่าอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของตลาดซ่ึงมี 3 หลกัทรัพย ์คือ  BMCL, RCL และ PSL ส่วน หลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการท่ีมีอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงตํ่ ากว่าตลาดมีเพียง 2 

หลกัทรัพย ์คือ AOT และBTC 

 2.การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้  หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ย

กว่า 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก มี 5 หลกัทรัพย ์ คือ AOT, RCL, BTC, PSL 

และ BMCL  ซ่ึงแสดงว่าผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นมีการเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด  แต่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยน์ั้น

จะนอ้ยกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือ หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงน้อยกว่าความเส่ียง

ของตลาดในทิศทางเดียวกนั 

 3.การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากว่า

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 2 หลกัทรัพย ์คือ AOT และ BTC ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

มี 3  หลกัทรัพย ์คือ BMCL, RCL และ PSL 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1.ควรวิเคราะห์ศึกษาการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เพื่อกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมบริการโดยนาํไปลงทุนในกลุ่มอ่ืนดว้ยเพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

2.ภายใตค้วามแตกต่างของสถานการณ์ทั้งทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ ซ่ึง

อาจส่งผลกระทบต่อ อตัราผลตอบแทนของตลาด และความเส่ียง และพฤติกรรมการ
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ตดัสินใจของนกัลงทุน ของหลกัทรัพยแ์ต่ละกลุ่ม อาจแตกต่างกนัไป ผูศึ้กษาอาจใช้

ทฤษฏีและแนวความคิดอ่ืน เพื่อเพิ่มความแม่นยาํในการตดัสินใจหรือเปรียบเทียบ ให้

ชดัเจนยิง่ข้ึน 

3. ผู ้ศึกษาอาจใช้ทฤษฎีและแนวคิดอ่ืนๆ เช่น ทฤษฎีการเก็งกําไรราคา 

(Arbitrage Pricing Theory : APT) หรือ Fama 3 Factors  (F-3-F) มาใชเ้พิ่มเติมในการ

หาคาํตอบใหแ้ม่นยาํและชดัเจนยิง่ข้ึน 
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