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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยใช้แบบจําลอง CAPM: 

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ MIPF, TIF1, GOLDPF, QHPF, MSPFและ TU-PF 

The Comparative Study of Risk and Rates of Return on the Securities in sector of 

Mutual Property Fund (PFUND) by Capital Asset Pricing Model (CAPM): 

The Case Study of MIPF, TIF1, GOLDPF, QHPF, MSPF and TU-PF 

ณฐัฐิญา กุลสูตร1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบ แทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยก์บัความ

เส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับของตลาด และ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคือหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 6 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมิ์ลเล่ียนแนร์โดยใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย ์

MIPF, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ทยอินดสัเทรียล 1โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์TIF1,

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์โกลด์โดยใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย ์GOLDPF, 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ควอลิต้ีเฮา้ส์โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์QHPF, กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ เมอร์เคียว สมุยโดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์ MSPF 

และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ที ย ูโดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์

โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์TU-PF ทาํการศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 

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

1
 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   

2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ เคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่การวิเคราะห์จากทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์Capital Asset 

Pricing Model(CAPM)ผลการศึกษาพบว่า  หลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 3 หลกัทรัพยคื์อ QHPF, TIF1 และ 

TU-PF โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) แมว้า่อตัรา

ผลตอบแทนของทั้ง 3 หลกัทรัพย ์จะมีอตัราท่ีตํ่ากว่าตลาด แต่หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีค่า

ความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาดคือ 0.69, 0.86 และ 0.90 และค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (β) เป็นบวก

คือ 0.165, 0.084 และ 0.047 ตามลาํดบั  

คําสําคัญ: กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,์การลงทุน, ความเส่ียง, อตัราผลตอบแทน 

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และ ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์

 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were 1. To compare the risk and rates of return 

on securities in the sector of mutual property fund with market rates of return. 2. To 

compare the required rate of return on security in the sector of mutual property fund 

with expected rates of return. The data used in this study is a category of securities 

mutual fund property sector which listed on the Stock Exchange of Thailand by 

sampling for 6 securities. Include: Millionaire Property Fund: MIPF, Thai Industrial 

Fund 1: TIF1, Gold Property Fund: GOLDPF, Quality Houses Property Fund: 

QHPF, MercureSamui Property Fund: MSPF and T.U. Dome Residential Complex 

Property Fund: TU-PF. The study used secondary data daily from 1st January 2011 

until 31st December 2012 for a total period of 489 days; by using the Capital Asset 

Pricing Model (CAPM). 

 The result showed that securities mutual fund property sector should be 

invested 3 securities; QHPF, TIF1, and TU-PF. These 3 securities are valued lower 

than it should be (Undervalued), although the yield of securities are below the 
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market rates. However, these securities have a lower risk than the market, is 0.69, 

0.86, and 0.90 and the beta coefficient is positive 0.165, 0.084, and 0.047, 

respectively.   

Keywords: Mutual Property Fund sector, Investment, Risk, Rate of Return, Beta 

andCapital Asset Pricing Model (CAPM) 

1. บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ตามทฤษฎีความพอใจสภาพคล่อง (Theory Liquidity Preference) ของนกั

เศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษ จอห์น เมยน์าร์ดเคนส์ (รําพึง เวชยนัตว์ุฒิ, 2544)ไดจ้าํแนก

ความตอ้งการถือเงินของบุคคลไว ้3 ประการ คือ (1) การถือเงินเพื่อจบัจ่ายใชส้อยใน

ชีวติประจาํวนั อาทิเช่น การใชจ่้ายเพื่อการบริโภคและสันทนาการ เป็นตน้ (2) การถือ

เงินเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เช่น ค่าใช้จ่ายในยามเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้

วางแผนมาก่อน และ (3) การถือเงินเพื่อการเก็งกาํไร เช่นการถือเงินเพื่อการลงทุน 

เพื่อแสวงหาส่วนต่างจากราคาพนัธบตัร (Capital Gain) เป็นตน้ โดยท่ีความตอ้งการ

ถือเงินตาม (1) และ (2) นั้น ข้ึนอยูก่บัรายไดข้องแต่ละบุคคล แต่ความตอ้งการถือเงิน

ตาม (3) นั้น บุคคลจะคาํนึงถึงอตัราดอกเบ้ียและค่าเสียโอกาสด้วย ดังนั้นความ

ตอ้งการถือเงินเพื่อการเก็งกาํไรนั้นจะแปรผกผนักบัอตัราดอกเบ้ีย กล่าวคือ หากอตัรา

ดอกเบ้ียสูง ยอ่มส่งผลใหค้่าเสียโอกาสสูง คือราคาหลกัทรัพยต์ ํ่า ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

จากการลงทุนสูง บุคคลจะถือเงินสดน้อยลง ในขณะเดียวกันหากอตัราดอกเบ้ียมี

แนวโน้มลดตํ่ าลง ราคาหลักทรัพย์จะมีแนวโน้มสูงข้ึน ผู ้ถือหลักทรัพย์จะขาย

หลกัทรัพยเ์พราะไดก้าํไรท่ีเกิดจากผลต่างส่วนของทุน (Capital Gain) ส่งผลให้บุคคล

กลบัมาถือเงินสดเพิ่มข้ึนนัน่เอง 

การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือเป็นรูปแบบหน่ึงของการถือเงินเพื่อการเก็งกาํไร 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์คือ การลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) ท่ีบริษทั

จดัการกองทุนรวม (บลจ.) เป็นผูจ้ดัตั้งและรับผิดชอบดาํเนินการลงทุนจากการขาย
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หน่วยลงทุนไปซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์และบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย ์โดยท่ี

ผู ้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ในรูปของเงินปันผลท่ีเกิดจากรายได้ค่าเช่าของ

อสังหาริมทรัพยน์ั้นๆหรือ กาํไรส่วนต่างจากราคาหลกัทรัพย ์(Capital Gain) ท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ ลกัษณะทัว่ไปของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ จะเน้นการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ผลตอบแทนสมํ่าเสมอ

มากกว่าการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพฒันาและขายต่อ แต่ความสมํ่าเสมอของ

รายไดจ้ะมากน้อยเพียงใดก็ข้ึนอยู่กบัหลายๆปัจจยั เช่น ความสามารถในการบริหาร 

สภาวะเศรษฐกิจ รูปแบบและประเภทของทรัพยสิ์น เป็นตน้  

หลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยสามารถแบ่งได้

เป็น 3 ประเภท คือ 1) กองทุนท่ีมีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยน์ั้นหรือ Freehold 2) 

กองทุนท่ีลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น หรือ Leasehold 3) กองทุนผสม

แบบ Freehold และ Leasehold การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีมีขอ้ดีท่ีเห็นไดช้ดัคือ

ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบัการลงทุนในหลกัทรัพย์

ประเภทอ่ืน และผลตอบแทนท่ีไดรั้บอยูใ่นรูปของเงินปันผลและมกัอยูใ่นระดบัสูงแต่

ในขณะเดียวกนัผูล้งทุนตอ้งยอมรับความเส่ียงในเร่ือง สภาพคล่องตํ่าหรือมีขีดจาํกดั

เร่ืองความคล่องตวัในการซ้ือ-ขายในบางช่วงเวลา และโอกาสในการทาํกาํไรจากราคา

หลกัทรัพยค์่อนขา้งตํ่า รวมถึงปริมาณรายไดมี้ความผนัผวนตามเศรษฐกิจ อีกดว้ย 

1.2วตัถุประสงค์ในงานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใต้แบบจาํลอง 

CAPM กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์

 

 

 



109 

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

 

1.3กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ขอบเขตในการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะทาํการศึกษาเฉพาะหลักทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศในช่วงเวลาระหว่าง

วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลาเป็น 489 วนัทาํการ 

โดยจะทาํการศึกษาหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน  6 หลกัทรัพย ์

ดงัน้ี 

1. MIPF: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมิ์ลเลียนแนร์ 

     : Millionaire Property Fund 

2. TIF1 :กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ทยอินดสัเทรียล 1  

     : Thai Industrial Fund 1                                                               

3. GOLDPF :กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์โกลด ์

: Gold Property Fund 

อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย์

กลุ่มกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย ์

และอตัรา

ผลตอบแทนของ

ตลาด 

 

ราคาปิดแต่ละวนัทาํ

การของหลกัทรัพย์

กลุ่มกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย ์ 

ดชันี SET 100 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

อตัราผลตอบแทนของ 

ตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 

 

อตัราผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียง 

 

1. ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย ์ 

 
2. ค่าเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 

 
3. อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ

กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์

ค่าเบตา้ 
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4. QHPF :กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ควอลิต้ีเฮา้ส์ 

: Quality Houses Property Fund 

5. MSPF :กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ เมอร์เคียว สมุย 

: MercureSamui Property Fund 

6. TU-PF :กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ที ย ูโดม เรสซิเดนทเ์ชียล

คอมเพล็กซ์ 

: T.U. Dome Residential Complex Property Fund 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาดหวงัวา่จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี  

1. เพื่อทราบถึงวธีิการวเิคราะห์ระดบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนรวมถึง

มูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงจะเป็นแนวทาง

ในการตดัสินใจลงทุนอยา่งมีเหตุผล 

 2. เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางสําหรับประกอบการตดัสินใจพิจารณา

ลงทุนหลักทรัพย์ก ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้ ดียิ่ ง ข้ึน เพื่อให้ได้รับ

ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุน 

              3. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทาง

ในการลงทุนสําหรับผู ้ลงทุนว่าจะซ้ือหลักทรัพย์ ขายหลักทรัพย์ หรือถือครอง

หลกัทรัพยน์ั้นต่อไป โดยการนาํมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบกบั

ราคาตลาด 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีนํ่ามาใช้ 

 2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัการลงทุน 

ก่อนการลงทุนในหลกัทรัพยน์ักลงทุนควรทาํการวิเคราะห์หลกัทรัพยก์่อน 

เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนได้ถูกต้องมากข้ึนการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบ่งเป็น 2 

แนวคิด คือการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน และการวเิคราะห์ทางเทคนิค ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ 
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นกัลงทุนจะใชก้ารวเิคราะห์หลกัทรัพยท์ั้ง 2 วธีิเพื่อใหส้ามารถตดัสินใจลงทุนไดดี้ข้ึน

(Reilly & Norton, 2006, p. 521 อา้งถึงใน วไิลพรรณ ตาริชกุล, 2551, หนา้ 9) 

2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัความเส่ียง 

ความเส่ียง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนในการไดรั้บเงินลงทุนคืนและ

ได้รับอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ี คาดหวงัไว ้เป็นความเส่ียงจากการท่ี

ไดรั้บอตัราผลตอบแทนเป็น ศูนย ์ หรือตํ่ากวา่ หรือสูงกวา่ท่ีประมาณการไว ้หรือไม่

ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึง กล่าวถึงในท่ีน้ีคือ ความ

เส่ียงด้านราคา (Price risk) หมายถึง โอกาสท่ีราคาของ หลกัทรัพย์ท่ีลงทุนจะ

เปล่ียนแปลงและใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บต่างจากอตัรา ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

0ประเภทของความเส่ียง0จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

หรือความเส่ียงเฉพาะ และความเส่ียงท่ีเป็นระบบ หรือความเส่ียงของตลาด (ทฤษฎี

ค ว า ม เ ส่ี ย ง ข อ ง ก า ร ล ง ทุ น ใ น ห ลัก ท รั พ ย์ . ข้อ มู ล อ อ น ไ ล น์ , เ ข้ า ถึ ง ไ ด้จ า ก 

http://salamanderr.wordpress.com/2008/12/14) 

 2.1.3 ตัวแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์  

 แนวคิดการวิเคราะห์การลงทุนน้ีเป็นการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวข้องหลกัทรัพย ์กบัสัมประสิทธ์ิ

ช้ีวดัความเส่ียงตวัหน่ึงท่ีเรียกว่า เบต้า(𝛽) ลักษณะความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้และค่า 𝛽 ไดแ้สดงในทฤษฎีหรือตวัแบบ (Model) ท่ีเรียก

กนัวา่ ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model) หรือท่ีเรียก

กนัโดยย่อวา่ CAPM ซ่ึงเป็นตวัแบบการกาํหนดความเส่ียงหรือค่า 𝛽 ซ่ึงหลกัการน้ี

เป็นท่ียอมรับในการวิเคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547, หนา้ 244) 

จากตวัแบบ CAPM ผูล้งทุนสามารถกาํหนดไดว้่า หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้นมีราคา

ตลาดสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Underpriced) 

(สุพจน์ สกุลแกว้, 2553, หนา้ 168) 
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2.1.4 เคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิค่าเบต้า (𝛽) 

ค่า 𝛽 ท่ีมีเคร่ืองหมายเป็นบวกบ่งบอกถึงทิศทางการการเปล่ียนแปลงของ

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยว์่าเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทน

ของตลาดโดยรวม คือ เม่ืออตัราผลตอบแทนของตลาดสูงข้ึน โดยเฉล่ียแล้วอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์็จะสูงข้ึนตามไปดว้ยค่า 𝛽 ท่ีมีเคร่ืองหมายเป็นลบ บ่ง

บอกถึงทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยว์่าเป็นไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดโดยรวม คือ เม่ืออตัราผลตอบแทน

ของตลาดสูง ข้ึน โดยเฉ ล่ียแล้วหลักทรัพย์น้ีจะมีอัตราผลตอบแทนท่ีลดลง 

(Karfakis&Moschos อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2545, หนา้ 173) 

2.1.5 แนวความคิดในการวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน 

การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานคือ การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มการลงทุน เป็น 

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์ภาพรวมของ

อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม อตัราการขยายตวัของ

อุตสาหกรรม และยงัรวมไปถึง การวิเคราะห์ข้อมูลของบริษทั เช่น ลักษณะการ

ดาํเนินงาน แผนงานในอนาคต ส่วนแบ่งตลาด เป็นตน้  ซ่ึงการวิเคราะห์หลกัทรัพย์

ตามแนวคิดน้ีเป็นการหา “มูลค่าท่ีแทจ้ริง” (Intrinsic Value) ของหลกัทรัพยเ์พื่อนาํไป

เปรียบเทียบกบัราคาหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาด (ราคาตลาด : Market price) แลว้ดู

ความเหมาะสมของมูลค่าหลกัทรัพยว์า่ผูล้งทุนควรตดัสินใจซ้ือหรือ ควรตดัสินใจขาย

หรือไม่ลงทุน หลกัทรัพยน์ั้น (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547, หนา้ 400 ) 

2.2ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย์ กลุ่มวสัดุก่อสร้าง โดยใช้

แบบจําลองการตั้ งราคาหลักทรัพย์ (CAPM)โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อ  1)ศึกษา

เปรียบเทียบความเ ส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีได้ รับของหลักทรัพย์ก ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดวสัดุก่อสร้าง กบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน

ท่ีได้รับของตลาด 2)ศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตรา
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ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดวสัดุ

ก่อสร้าง ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

หมวดวสัดุก่อสร้างท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 13 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบัเป็น

หลักทรัพย์ในกลุ่มท่ีราคาตลาดของหลักทรัพย์ในปัจจุบันตํ่ ากว่าท่ีควรจะเป็น 

(Undervalued) คือ CCP, DCC, DCON, DRT, Q-CON, RCI, SCCC, SCP, SUPER, 

TCMC, TGCI, UMI และ VNG หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวด

วสัดุก่อสร้างท่ีควรตัดสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 5 หลักทรัพย์เรียงลําดับเป็น

หลักทรัพย์ในกลุ่มท่ีราคาตลาดของหลักทรัพย์ในปัจจุบันสูงกว่าท่ีควรจะเป็น 

(Overvalued) คือ GEN, KWH, SCC, TASCO และ TPIPL 

ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ เกียรติ (2555)ได้

ทาํการศึกษาเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยใชแ้บบจาํลอง CAPMโดย

มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2) ศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบั

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารโดยมีผลสรุปการวิจยัดังน้ีหลกัทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 9 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบัเป็นหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มท่ีราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็น (Undervalued) 

คือ ADVANCE, DTAC, INTOUCH, JAS, JMART, SAMART, SAMTEL, SIM 

และ THCOM หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีตดัสินใจขาย

หรือไม่ลงทุนมี 1 หลักทรัพย์ซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ท่ีราคาตลาดของหลักทรัพย์ใน

ปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น (Overvalued) คือ TRUE 

วิไลพรรณ ตาริชกุล (2551) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง รูปแบบจาํลอง CAPM: 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 

ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง วนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยใช้รูป
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แบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) ผลการศึกษาพบว่า อตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารมีทั้งท่ีสูงกวา่และตํ่ากวา่ตลาด แต่ความเส่ียง

ของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารสูงกว่าความเส่ียงของตลาดทุกหลักทรัพย์การศึกษา

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ี คาดหวงัของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพบว่ามีบางหลกัทรัพยท่ี์อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกว่า

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั แต่บางหลกัทรัพยมี์ผลการศึกษาตรงกนัขา้มการลงทุน

ในตัว๋เงินคลงัระยะสั้นจะให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่การลงทุนใน หลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันผลการศึกษาดังกล่าวขัดแยง้กับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้

กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของ หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารไม่ไดต้ ํ่ากวา่ของตลาดเสมอ

ไป แต่ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม ธนาคารทุกหลกัทรัพยสู์งกว่าความเส่ียงของ

ตลาด ดงันั้น ปัจจยัดา้นความเส่ียงทาง การเมือง ตวัอยา่งเช่น การปฏิวติัหรือความไม่

สงบของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาจึงมีผลกระทบต่อ

ความแปรปรวนของผลการดาํเนินงานและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารยิ่ง

สูงกวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆ ในตลาด 

Weera Weerakhajornsak Kittiphun Khongsawatkiat,&Thasana 

Boonkwan (2008) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง Asset Pricing in Energy Sector: The 

Evidence from Stock Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1) เพื่อ

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีได้รับของตลาด 2) เพื่อเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานกบัความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3) เพื่อประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานตาม CAPM โดยมีผลสรุปการวิจยั

ดงัน้ี หลักทรัพย์กลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 8 หลกัทรัพย์เรียง

ตามลาํดบัเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่มท่ีราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่ท่ีควร

จะเป็น (Undervalued) คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, GLOW, LANNA, PTT, 

RATCH และ SCG หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 10 

หลกัทรัพยเ์รียงลาํดบัเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่มท่ีราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนั
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สูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalued) คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, 

RPC,SOLAR, SUSCO, TOP และ IRPC  

3. วธีิการดําเนินการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือราคาปิดในแต่ละวนัทาํการ

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยทาํการสุ่มหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 

6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมิ์ลเล่ียนแนร์โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์

MIPF, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ทยอินดสัเทรียล 1 โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์TIF1, 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์โกลด์โดยใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย ์GOLDPF, 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ควอลิต้ีเฮา้ส์โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์QHPF, กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ เมอร์เคียว สมุย โดยใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย ์ MSPF 

และกองทุนรวมสิทธ์ิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ที ย ูโดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์

โดยใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย ์TU-PFในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 

1.ราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์สืบคน้จากตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 

2.ดชันีตลาด (SET Index) สืบคน้จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 3. เงินปันผลของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสื์บคน้จาก

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 

 4. อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอายุ1 ปี สืบคน้จากสมาคมตราสารหน้ีไทย

ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา อธิบาย

เก่ียวกบักรอบแนวความคิด ทฤษฎี คาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ 



116 

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

 

ใช้สูตรในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่า β และ

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยการใชรู้ปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) 

4. การวเิคราะห์และสรุปผล 

การนําเสนอผลของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเร่ือง: 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพยโ์ดยใช้แบบจาํลอง CAPM ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะแบ่งผลการวิจยั

ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่  1 : การนาํเสนอผลการวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 ส่วนที่ 2:การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ค่า β และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 

ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 ส่วนที่ 3: การนําเสนอผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
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ส่วนที ่1: อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

 
 

รูปภาพที่  4.1 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาด ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 

ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555ผลการศึกษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

มีค่าเท่ากบั 0.07 เม่ือเปรียบเทียบกับอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพยพ์บว่า กลุ่ม

หลกัทรัพยต์วัอยา่งทั้ง 6 หลกัทรัพยมี์อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนของ

ตลาด  
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ความเส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่มกองทุนรวม 
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 รูปภาพที่ 4.2 แสดงถึงการเปรียบเทียบความเส่ียงของตลาด กบัความเส่ียง

ของหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงระหว่าง วนัท่ี 1 มกราคม 

2554 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555ผลการศึกษาพบวา่ ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มี

ค่าเท่ากับ 1.15เ ม่ือเปรียบเทียบกับความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยส์ามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น  2 กลุ่ม ดงัน้ี:- 

1.) หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์คือ 

GOLDPF, QHPF, MIPF, TIF1 และ TU-PF โดยความเส่ียงของหลกัทรัพย์

มีค่าเท่ากบั 1.05, 0.69, 1.13, 0.86 และ0.90 ตามลาํดบั 

2.) หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ MSPF 

โดยความเส่ียงของหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 1.20  

ส่วนที ่2: ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า (𝛃) และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม 

 
 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  
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รูปภาพท่ี 4.3 แสดงถึงการเปรียบเทียบค่าβ ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยใ์นช่วงระหวา่ง วนัท่ี 1 ม.ค. 2554 ถึง วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 ผลการศึกษา

พบวา่ หลกัทรัพยใ์นกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยส์ามารถจาํแนกได ้2 กลุ่มดงัน้ี:-  

1) หลกัทรัพยท่ี์มีค่าβ เป็นบวก จาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าβ มาก

ท่ีสุด คือ QHPF มีค่าเท่ากบั 0.165 รองลงมาไดแ้ก่ GOLDPF, TIF1 และ TU-

PF มีค่าβ เท่ากบั 0.155, 0.084 และ 0.047 ตามลาํดบั 

2) หลกัทรัพยท่ี์มีค่าβ เป็นลบ จาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ MSPF และ MIPF มีค่าβ 

เท่ากบั -0.010 และ -0.059 ตามลาํดบั   

ตารางที ่ 4.1 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงระหว่าง วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 

หลกัทรัพย์ ค่าความเส่ียงรวม ค่าความเส่ียงทีเ่ป็น

ระบบ 

ค่าความเส่ียงทีไ่ม่เป็น

ระบบ 

GOLDPF 1.10 0.03 1.07 

QHPF 0.48 0.04 0.44 

MIPF 1.28 0.01 1.27 

MSPF 1.43 0.00 1.43 

TIF1 0.73 0.01 0.72 

TU-PF 0.80 0.00 0.80 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

ตารางท่ี 4.1 แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลักทรัพย์กลุ่ม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 พบวา่ ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์MSPF มีค่าสูงสุดเท่ากบั 1.43 

รองลงมาไดแ้ก่ MIPF, GOLDPF, TU-PF, TIF1และ QHPFโดยมีค่าความเส่ียงรวม

เท่ากบั 1.28, 1.10, 0.80, 0.73และ 0.48 ตามลาํดบั และจากการแบ่งแยกความเส่ียงรวม 
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แสดงให้เห็นว่าหลกัทรัพยใ์นกลุ่มกองทุนรวมทุกตวัมีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ย

กวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

ส่วนที ่3: อตัราผลตอบแทน ตามทฤษฎ ีCAPM กบัอตัราผลตอบแทนที่แท้จริง 

ตาราง 4.2 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

เพื่อการตดัสินใจลงทุน 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทน

ทีเ่กดิขึน้จริง(Ri) 

อตัราผลตอบแทนที่

คาดหวงั(E(Ri)) 

การตัดสินใจ 

GOLDPF 1.97 5.03 ไม่ลงทุน 

QHPF 12.31 5.16 ลงทุน 

MIPF 28.04 2.37 ลงทุน 

MSPF -2.15 2.98 ไม่ลงทุน 

TIF1 27.17 4.15 ลงทุน 

TU-PF 12.36 3.69 ลงทุน 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นได้ว่า เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri) กบัอตัรา

 ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 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

ควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั

กบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนัซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

1) หลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุน มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์

ไดแ้ก่ QHPF, MIPF, TIF1 และ TU-PF 
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2) หลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุน มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์

คือ GOLDPF และ MSPF 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งผลการศึกษาตามผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 

ส่วน ดงัน้ี 

1) จากการศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ์กับอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด

ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการศึกษาปรากฏ

วา่ เม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

กบัอตัราผลตอบแทนของตลาด หลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมด 6 

หลักทรัพย์ มีอัตราตอบแทนตํ่ ากว่าตลาดและเม่ือเปรียบเทียบความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กบัความเส่ียงของตลาด สามารถจาํแนก

ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาดจาํนวน 5  หลกัทรัพยคื์อ 

GOLDPF, QHPF, MIPF, TIF1 และ TU-PF และ กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่

ตลาดจาํนวน 2 หลกัทรัพยคื์อ MIPF และ MSPF  

2) จากการศึกษาค่า𝛽 และการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 

2555 ผลการศึกษาปรากฏว่า เม่ือเปรียบเทียบค่า𝛽 ของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์กบัค่า𝛽 ของตลาด สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มหลกัทรัพย์

ท่ีมีค่า𝛽 สูงกวา่ตลาด จาํนวน 4 หลกัทรัพยคื์อ QHPF, GOLDPF, TIF1 และ TU-PF 

โดยทุกหลักทรัพย์มีค่า𝛽 เป็นบวก กล่าวคือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และการท่ีมีค่า 𝛽<1 

แสดงว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงผนั

ผวนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด หรือเป็นหลกัทรัพย์
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เชิงรับ (Defensive Stock)และกลุ่มท่ีมีค่า𝛽 เป็นลบ จาํนวน 2 หลกัทรัพยคื์อ MIPF 

และ MSPF 

3) จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใตแ้บบจาํลอง 

CAPM กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ผล

การศึกษาปรากฏว่า หลักทรัพย์ท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง มากกว่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์ควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุน มีจาํนวน 4 

หลกัทรัพย ์คือ QHPF, MIPF, TIF1 และTU-PFเน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น(Undervalued) เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์

มีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ตํ่ากว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั หรือเป็น

หลกัทรัพยท่ี์ควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุน มีจาํนวน 2หลกัทรัพย ์คือ GOLDPFและ 

MSPFเน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalued) เม่ือเทียบ

กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์

5.2ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

จากผลการศึกษา “การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน ของ

หลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจาํลอง CAPM” ผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

            5.2.1 ข้อเสนอแนะสําหรับนักลงทุน 

1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้ นโดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงแต่ละ

หลกัทรัพย ์อยา่งไรก็ตามการลงทุนไปยงักลุ่มหลกัทรัพยใ์นธุรกิจอ่ืนดว้ย เพื่อลดความ

เส่ียงในการลงทุน 
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2. ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาภายใต้แบบจาํลอง CAPM เป็นข้อมูลในอดีต 

(Historical Data) ซ่ึงถูกนาํมาใช้ในการประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใน

อนาคต ทั้งน้ีอตัราผลตอบแทนท่ีประเมินไดม้านั้นตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่ เหตุการณ์

ในอนาคตมีลกัษณะเช่นเดียวกบัเหตุการณ์ในอดีต จึงอาจไม่ไดผ้ลท่ีตรงมากนกัเพราะ

อาจมีปัจจยัหลายอย่างท่ีกระทบได ้ดงันั้น การตดัสินใจลงทุนควรท่ีจะศึกษาขอ้มูล

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม เช่น การวเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 

การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของบริษทั รวมไปถึงการวเิคราะห์ดา้นอ่ืนๆ เป็นตน้ 

          5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็น

การพิจารณาในภาพรวม เฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

โดยยงัไม่ได้ลงไปในรายละเอียดว่าความเส่ียงประเภทใดท่ีส่งผลต่ออุตสาหกรรม 

และประเภทความเส่ียงดงักล่าวมีผลต่ออุตสาหกรรมมากนอ้ยเพียงใด ดงันั้นเพื่อความ

ถูกต้องและน่าเช่ือถือมากข้ึน ควรทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียงของการ

ลงทุนดว้ย 

2. การกาํหนดขอบเขตการวิจยัท่ีแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม 

และ/หรือระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา อาจทาํให้ผลการศึกษาท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งหรือ

แตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี 

      3.ควรวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาเลือกลงทุนได้ดียิ่งข้ึน เพราะผูล้งทุนจะสามารถคาดการณ์

แนวโนม้ในอนาคตของบริษทัไดอ้ยา่งแม่นยาํมากข้ึน 
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