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การวเิคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนใน

หลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยช้ิีนส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ โดยใช้ตัวแบบจําลอง 

CAPM: กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ CCET, DELTA, DRACO, EIC, HANA และ KCE 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF RETURN AND RISK ON THE 

ELECTRONIC COMPONENTS TECHNOLOGY SECTOR BY CAPITAL ASSET 

PRICING MODEL (CAPM): THE CASE STUDY OF CCET, DELTA, DRACO, 

EIC, HANA AND DRACO 

กญัญพ์ิดา คงจุย้1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ี มีว ัตถุประสงค์  1) เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใต้

แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบั

อัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการวิจยั ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา คือ หลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยช้ิีนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ CCET-บริษทั แคล-คอมพ ์อีเล็คโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน), DELTA-บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน), DRACO-ดราโก ้พีซีบี จาํกดั (มหาชน), EIC-บริษทัอุตสาหกรรม 

อีเล็คโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน), HANA–บริษทัฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จาํกดั 

(มหาชน) , KCE-บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ   

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

รามคาํแหง 
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เป็นรายวนัในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (รวมเป็น

ระยะเวลา 489 วนัทาํการ) และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จาก

ทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model) และใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงิน

คลงัรัฐบาลอายุ 1 ปี เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความ

เส่ียง ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กโทร

นิกส์ ท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวา่ อตัราผลตอบแทนของตลาด มีจาํนวน 

1 หลกัทรัพย ์ คือ  KCE โดยหลกัทรัพยท์ั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 แต่

มากกวา่ 0 มี ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และเม่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ตามแบบจาํลอง CAPM พบวา่มีหลกัทรัพยเ์พียง 1 หลกัทรัพยเ์ท่านั้นท่ีมีราคาตลาดตํ่า

กวา่ความเป็นจริง (Undervalued) คือ KCE ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนสามารถ

ลงทุนได ้ นอกนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตลาดสูงกวา่ความเป็นจริง (Overvalued) 

ไดแ้ก่ CCET, DELTA, DRACO, EIC และ HANA ซ่ึงนกัลงทุนควรหลีกเล่ียงท่ีจะซ้ือ

หรือถือครองหลกัทรัพย ์

คําสําคัญ : อตัราผลตอบแทน, ความเส่ียง, ค่าเบตา้, แบบจาํลองการกาํหนดราคา

สินทรัพย,์ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยช้ิีนส่วนอิเล็กโทรนิกส์ 

 

ABSTRACT 

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

return on securities in the Electronic Components 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 Electronic Components technology Sector by Capital 

Asset Pricing Model (CAPM). Methodology: The securities in the study are in the 

electronic components technology sector on the stock exchange of Thailand. The 

stocks in this study are the Cal-Comp Electronics (Thailand) Public co., Ltd.– 

CCET, The Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited–DELTA, Draco 

PCB Public Company Limited–DRACO, The Electronics Industry Public Company 
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Limited–EIC, The Hana Microelectronics Public Company Limited–HANA and 

The KCE Electronics Public Company Limited–KCE. They are estimated by the 

daily SET data from 1 January 2011 to 31 December 2012 and the total period of 

489 official working days based on Capital Asset Pricing Model (CAPM). The 

result founded that 1 estate, which is KCE provided higher return than the market 

rate. And the securities CCET, DELTA, DRACO, EIC, HANA and KCE has a beta 

coefficient of less than 1 but greater than 0, there is a positive relationship in 2555. 

And the expected rate of return of the KCE is the undervalued stock and is the stock 

that investors can invest and the CCET, DELTA, DRACO, EIC and HANA are the 

overvalued stocks which investors should avoid to invest. 

Keywords: Rate of Return, Risk, Beta, Capital Asset Pricing Mode, Electronic 

components technology Sector 

  บทนํา 

 การลงทุนทุกชนิดยอ่มมีความเส่ียงซ่ึงความเส่ียงจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัระดบัผลตอบแทน กล่าวคือ หลกัทรัพยใ์ดท่ีให้ผลตอบแทนท่ีตอ้งการใน

ระดบัสูงก็จะมีระดบัความเส่ียงท่ีสูงเช่นเดียวกนั ในทางตรงกนัขา้มหลกัทรัพยใ์ดท่ีให้

ผลตอบแทนท่ีตํ่าก็จะมีความเส่ียงในระดบัตํ่า ดงันั้นการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์

นกัลงทุนจะลงทุนเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนสูงสุดในระดบัความเส่ียงท่ีเท่ากนัหรือใน

ระดบัผลตอบแทนท่ีเท่ากนัแต่ระดบัความเส่ียงตํ่ากว่าโดยการกระจายการลงทุนใน

หลกัทรัพยต่์างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรมซ่ึงต่อมาไดมี้การนาํทฤษฎีน้ีมาพฒันาเป็น

แบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) ซ่ึงเป็นแบบจาํลองท่ีมุ่งเน้น

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ทียบกบัอตัราผลตอบแทน

ของตลาด ทฤษฎีน้ีทาํให้นกัลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนไดเ้หมาะสมตามระดบั

ความเส่ียงท่ีนกัลงทุนยอมรับได ้ รูปแบบ CAPM จึงสามารถใชก้าํหนดดุลยภาพของ

ผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการถือครองสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงซ่ึงเท่ากับอัตรา

ผลตอบแทนสินทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียงบวกกบัอตัราผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการถือ



74 

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

 

ครองสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียง นอกจากน้ี รูปแบบ CAPM มีความสัมพนัธ์กนักบัเส้น

หลกัทรัพยใ์นตลาด (เส้นSML) ซ่ึงเป็นเส้นแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความเส่ียงจาก

การวดัโดย beta กบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยต์วัใดตวัหน่ึง เพื่อใช้

ในการพิจารณาเลือกหลักทรัพย์ท่ี เหมาะสมลงทุน ทั้ ง น้ีหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กโทรนิกส์ ถือเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจ ผู ้

ศึกษาวิจยัเล็งเห็นความสําคญัในส่วนน้ีจึงตดัสินใจเลือกศึกษา 6 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 

บริษทั แคล-คอมพ ์อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน), บริษทัเดลตา้อีเลค

โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน), บริษทั ดราโก ้พีซีบี จาํกดั (มหาชน), บริษทั 

อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน),บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) โดยใชรู้ปแบบการ

กาํหนดราคาสินทรัพยทุ์นหรือ CAPM เป็นเคร่ืองมือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยเ์พื่อทาํการตดัสินใจเลือกลงทุนโดย

หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะทาํให้ทราบถึงวิธีการ

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยต่์าง ๆ ในกลุ่มซ่ึงสามารถ

นาํไปประยกุตไ์ดก้บัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนได ้และทาํให้ทราบถึงวิธีการ

คํานวณหาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ต่าง  ๆในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยช้ิีนส่วนอิเล็กโทรนิกส์ และเพื่อให้นกัลงทุนใชเ้ป็นแนวทาง

สําหรับประกอบการตัดสินใจพิจารณาลงทุนหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผูล้งทุนท่ีสนใจลงทุนหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยช้ิีนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใต้แบบจําลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยช้ิีนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
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ขอบเขตการวจัิย 

 ผูว้จิยัทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่าง 

วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคา

หลกัทรัพย ์หรือ CAPM มาใช้เพื่อวิเคราะห์หลกัทรัพย ์เน่ืองจากแบบจาํลองน้ีเป็น

แบบจําลองพื้นฐานท่ีได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์เทียบกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดได้อย่างชัดเจนและง่ายแก่การทาํ

ความเข้าใจในการศึกษาวิจัย น้ี  ผู ้วิจ ัย จึงทําการศึกษาเฉพาะหลักทรัพย์ก ลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กโทรนิกส์ โดยวิธีการสุ่มเลือก เพียง 6 

หลกัทรัพย ์ดงัน้ี CCET, DELTA, DRACO, EIC, HANA, KCE 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อทราบถึงระดบัความเส่ียง รวมถึงมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยช้ิีนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

 2. เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางสําหรับประกอบการตดัสินใจพิจารณา

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยช้ิีนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ความเส่ียงจากการลงทุน หมายถึง โอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดไว ้ซ่ึงถา้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมากข้ึน การลงทุนนั้น

ก็ยิง่มีความเส่ียงมากข้ึนในการวิเคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไปถือวา่ ผูล้งทุนเป็นบุคคล

ท่ีไม่ชอบความเส่ียง (Risk Averse) หรือตอ้งการหลีกหนีความเส่ียง หากการลงทุนใด

การตดัสินใจลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั) กลุ่มธุรกิจบริการใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความเส่ียงสูง การลงทุนย่อมต้องการอตัรา

ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเพื่อชดเชยความเส่ียง (โรจนา ธรรมจินดา, 2547) 

ผลตอบแทนจากการลงทุนหมายถึง ผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยน์ั้นๆ ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ส่วน ดงัน้ี 

 1. Yield คือ กระแสเงินสดหรือรายไดท่ี้ผูล้งทุนไดรั้บระหวา่งช่วงระยะเวลา

ลงทุน อาจอยูใ่นรูปของเงินสด ปันผล หรือดอกเบ้ีย ท่ีผูอ้อกตราสารหรือหลกัทรัพย์

จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อ 
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 2. Capital Gain (Loss) คือ กาํไร (ขาดทุน) จากการขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคา

ท่ีสูงข้ึน (หรือตํ่าลง) กวา่ราคาซ้ือ หรือเรียกวา่เป็น การเปล่ียนแปลงของราคา (Price 

Change) ของหลกัทรัพยน์ัน่เอง  

ผลตอบแทนรวม (Total Return) ของหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึง คือ ผลรวมของ

ผลตอบแทนจากกระแสเงินสดระหว่างงวดกบัการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์

นั้น (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547) 

 แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) 

เป็นตวัแบบท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ผลทางสถิติเพื่อประเมินผลตอบแทนท่ีบ่งช้ีถึงผลการ

ดาํเนินงานของหน่วยลงทุนทฤษฎีดงักล่าวพฒันาโดย Markowitz คน้พบทฤษฎีกลุ่ม

หลกัทรัพยส์มยัใหม่ใน ค.ศ.1952 ต่อมา William F.Sharpe John Lintner และ Jan 

Mossin ไดน้าํทฤษฎีดงักล่าวมาประยุกตเ์ป็นทฤษฎีการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ จะ

แสดงเป็นตวัแบบดุลยภาพของความสัมพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัความ

เส่ียง ความเส่ียงในท่ีน้ีหมายถึง ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) หรือความ

เส่ียงท่ีไม่สามารถกําจัดออกไปได้ อย่างไรก็ตามหุ้นแต่ละบริษัทย่อมจะได้รับ

ผลกระทบเหล่าน้ีมากน้อยต่างกัน  หุ้นของบริษัทท่ีได้รับผลกระทบมากโดย

เปรียบเทียบกบัหุน้อ่ืนๆโดยส่วนรวม กล่าวไดว้า่เป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบสูง 

หุ้นท่ีได้รับผลกระทบน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับหุ้นอ่ืนเป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบตํ่า ซ่ึงสามารถหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์ กบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดไดก้็สามารถ

ทราบดชันีหรือระดบัโดยเปรียบเทียบของความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพยไ์ด ้

ซ่ึงจะเรียกดัชนีช้ีระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาดวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

(Beta coefficient) เรียกสั้นๆ วา่ ค่าเบตา้ (β) ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta coefficient: 

β) หมายถึง ตวัวดัความเส่ียง ซ่ึงจะเป็นตวับอกความสัมพนัธ์ ระหวา่งผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์ กบัผลตอบแทนของตลาดค่าเบตา้ (β) (ธีระ ลมัประเสริฐ และกิตติ

พนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, 2555)  
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ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กิตติยาพร คชาอนนัต ์และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษางานวิจยั

เร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์

กลุ่มธนาคารพาณิชยก์บั อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดและเปรียบเทียบ

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

กวา่โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 กฤตวร ตงัประเสริฐผล (2553) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทน ความเส่ียง และการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1) เพื่อหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

หลกัทรัพย  ์ (Intrinsic Value) เปรียบเทียบกบัราคาตลาด 2) เพื่อศึกษาอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์3) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์ ผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพย ์ TVO,SSC, GFPT 

ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Undervalue คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดตํ่าเกินกวา่มูล

ค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณได ้ นกัลงทุนจึงควรซ้ือหุ้นของบริษทัเหล่าน้ี ส่วนหลกัทรัพย ์

CPF, TUF, STA, MINT, KSL, OISHI, TF ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Overvalue คือราคา

หุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดสูงเกินกว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณได ้ นกัลงทุนจึงควร

ขายหุน้ของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวัตํ่าลงมา 
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 Weera Weerakhajornsak (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง Asset Pricing in 

Energy sector: The Evidence from Stock Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อ 1) เปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

และอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2) เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3) เพื่อประเมินอตัราผลตอบ

ท่ีท่ีจะได้รับและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก CAPM ผลการศึกษา

พบวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 10 หลกัทรัพย ์เป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalue คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, 

SUSCO, TOP, IRPC และหลกัทรัพยท่ี์ควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 8 หลกัทรัพย ์

เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalue คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, GLOW, 

LANNA, PTT, RATCH, SCG 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ กลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภท

ตราสารทุน (หุ้นสามญั) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดย

การสุ่มมาจาํนวน 6  หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

 1.) CCET: บริษทั แคล-คอมพ ์อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 2.) DELTA: บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)    

 3.) DRACO: บริษทั ดราโก ้พีซีบี จาํกดั (มหาชน)   

 4.) EIC: บริษทั อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

 5.) HANA: บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

 6.) KCE: บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

การรวบรวมข้อมูล 

 1. รายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ (ราคาปิดรายว ัน) เพื่อนํามาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์(Ri) 
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 2. ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) รายวนั เพื่อนาํมา

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm) 

 3. รายงานอตัราดอกเบ้ียรายวนัของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 1 ปี เพื่อใชเ้ป็น

ตวัแทนของอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Rf) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกับ

กรอบแนวคิด ทฤษฏี นิยามศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใชสู้ตรในการ

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธิเบตา้ และ

อตัราผลตอบแทนท่ีว่าจะได้รับโดยการใช้รูปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
รูปภาพที่ 1  แสดงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

 จากรูปภาพท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มี

ค่าเท่ากบัร้อยละ 0.07 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด คือ KCE ซ่ึง

อตัราผลตอบแทนค่าเท่ากบัร้อยละ 0.10 และหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่

ตลาด มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์คือ EIC, DRACO, DELTA, CCET และ HANA โดย

อตัราผลตอบแทน มีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.04, 0.02, 0.00, 0.00 และ -0.01 ตามลาํดบั 
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รูปภาพที่ 2 แสดงความเส่ียงของหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ 

 จากรูปภาพท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า ความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์ มีค่า

เท่ากบัร้อยละ 1.15 เม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มเทคโนโลยี

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด โดย EIC มี

ความเส่ียงสูงสุด มีค่าเท่ากบั 5.38 รองลงมา คือ KCE, DRACO, DELTA, CCET และ 

HANA โดยความเส่ียงของทั้ง 5 หลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 2.62, 2.22, 1.95, 1.80 และ 

1.70 ตามลาํดบั 

 
รูปภาพที่ 3 การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient) ของหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กบัค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของ

ตลาด ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 จากรูปภาพท่ี 3 ผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยท์ั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

เป็นบวก โดยมีค่าน้อยกว่า 1.0 ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ 

KCE มีค่าเท่ากบั 0.88 รองลงมาไดแ้ก่ DELTA, HANA, CCET, EIC และ DRACO มี

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบั 0.81, 0.69, 0.65, 0.43 และ 0.12 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 1 แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 

ธนัวาคม 2555  

 
 จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่าค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์EIC มี

ค่าสูงสุดเท่ากบั 28.89 รองลงมาไดแ้ก่ KCE, DRACO, DELTA, CCET และ HANA 

โดยมีค่าความเส่ียงรวมเท่ากบั 6.86, 4.93, 3.79, 3.23 และ 2.89 ตามลาํดบั และจากการ

แบ่งแยกความเส่ียงรวม พบว่าหลกัทรัพยท์ั้งหมดเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงท่ี

เป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ มีจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ CCET, 

DELTA, DRACO, EIC, HANA และ KCE    

ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

 
 จากตารางท่ี 2 แสดงถึงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใต้

แบบจาํลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ผลการศึกษาพบว่า สามารถ

แยกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

 1. กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง มากกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลอง CAPM มี 1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ KCE  
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  2. กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง น้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลอง CAPM มี 5 หลกัทรัพย ์ได้แก่  CCET, 

DELTA, DRACO, EIC, HANA 

 
รูปภาพที่ 4 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลอง CAPM กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ ดว้ยกราฟเส้น Security Market Line (SML) 

 จากรูปภาพท่ี 4 หลกัทรัพยใ์นกลุ่มเทคโนโลยช้ิีนส่วนอิเล็กโทรนิกส์ท่ีมีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการ ซ่ึงจะอยู่เหนือเส้น 

Security Market Line (SML) ไดแ้ก่ KCE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควร

จะเป็น แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสม

และคุม้ค่าต่อการลงทุน ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว้

เพราะหลักทรัพย์ดังกล่าวมีโอกาสจะปรับตัวสูงข้ึนส่วนหลักทรัพย์มีค่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีค่าน้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการซ่ึงจะตํ่ากว่าเส้น 

Security Market Line (SML) คือ หลกัทรัพย ์ DRACO, DELTA, CCET, EIC และ 

HANA เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า 

overvalue ทาํให้ไม่มีความเหมาะสมและไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน นกัลุงทุนควรจะ

ตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกว่าท่ี

ควรจะเป็น 
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สรุปผลการวจัิย        

 1.  อัตราผลตอบแทนและความเ ส่ียง  ผลการศึกษาปรากฏว่า  อัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.07 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทน

สูงกวา่ตลาด คือ KCE และหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 5 

หลกัทรัพย ์คือ EIC, DRACO, DELTA, CCET และ HANA  

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.15 โดยเม่ือทาํการเปรียบเทียบกบัความ

เส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด

เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด โดย EIC มีความเส่ียงสูงสุด รองลงมา คือ 

KCE, DRACO, DELTA, CCET และ HANA  

 2. ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม ผลการศึกษาปรากฏ

ว่า หลกัทรัพยทุ์กทั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient; β) เป็นบวก 

กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด และการท่ีมีค่า β < 1 แสดงว่า การเปล่ียนแปลงของอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงผนัผวนน้อยการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด คือ หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาดใน

ทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Security) 

ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์EIC มีค่าสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ KCE, DRACO, 

DELTA, CCET และ HANA และจากการแบ่งแยกความเส่ียงรวม พบวา่หลกัทรัพย์

ทั้งหมดเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้อยกว่าค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบ  

 3. อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ผล

การศึกษาปรากฏว่า หลักทรัพย์ท่ีมีค่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะอยูเ่หนือเส้น Security Market Line (SML)ไดแ้ก่ KCE 

โดยหลกัทรัพยน้ี์มีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น แสดงว่าหลักทรัพยด์ังกล่าวน้ีมีค่า 

undervalue ดังนั้นนักลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลักทรัพย์นั้นไวเ้พราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน ส่วนหลกัทรัพยมี์ค่าอตัราผลตอบแทนท่ี
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คาดหวงัมีค่านอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการซ่ึงจะตํ่ากวา่เส้น Security Market 

Line (SML) คือ หลกัทรัพย ์ DRACO, DELTA, CCET, EIC และ HANA แสดงวา่

หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า overvalue ทาํให้ไม่มีความเหมาะสมและไม่คุม้ค่าต่อการ

ลงทุน นกัลุงทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น        

ข้อเสนอแนะการวจัิยสําหรับการวจัิยในคร้ังนี ้

 1. ในการประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมของหลักทรัพย์โดยใช้

แบบจาํลอง CAPM นั้นตอ้งคาํนึงถึงการวเิคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

อ่ืนๆ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วย เพื่อความมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการ

ตดัสินใจลงทุน  

 2. ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้สําหรับเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจ

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มเทคโนโลยีช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุนไปยงัหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ผูศึ้กษาอาจใช้ทฤษฎีและแนวคิดอ่ืนๆ มาใช้เพิ่มเติมในการหาคาํตอบให้

แม่นยาํและชดัเจนยิ่งข้ึน เช่น ทฤษฎีการเก็งกาํไรราคา หรือ Fama 3 Factor (F-3-F) 

 2. ควรศึกษาวิเคราะห์การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพื่อจะสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุน ไปลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆ ดว้ย 

บรรณานุกรม 

กฤตวร ตงัประเสริฐผล. “การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และการ
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 พระจอมเกลา้ธนบุรี, 2553. 
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 และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 4 ตุลาคม – ธนัวาคม, 2555. 
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