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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการลงทุน และประเมินมูลค่า
ของหลักทรัพย์เปรี ยบเทียบกับราคาตลาด กรณี ศึกษาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม โดยเลือก
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสู งสุ ด 10 อันดับแรกในปี 2562 รวมถึง โดยในการศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 244 วัน ในการคานวณหาอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ ย งของหลักทรั พย์ใช้ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) ใช้ขอ้ มูลดัช นี ร าคา
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ( SET Index ) มาใช้ค านวณหาอัต ราผลตอบแทนของตลาด และใช้อ ัต รา
ผลตอบแทนของตัว๋ เงินคลังอายุ 1 ปี รายเดือน เป็ นตัวแทนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความ
เสี่ ยง (Risk-Free Rate)
ผลการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จากทฤษฎี CAPM ของแต่ละบริ ษทั พบว่า เมื่อพิจารณา
ความเสี่ ยงของหลักทรัพย์ โดยดูจากค่าสัมประสิ ทธิ์ เบต้า พบว่าหลักทรัพย์ที่มีค่าสัมประสิ ทธ์เบต้าสู งกว่าตลาดจะมี
อัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งการของหลักทรัพย์สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดด้วย หลักทรัพย์ที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์
เบต้าน้อยกว่าตลาด คื อ ได้แก่ หลักทรัพย์ CPF, M, TFMAMA, PB และ TVO ส่ วนหลักทรัพย์ที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์
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เบต้าสู งกว่าตลาด ได้แก่ MINT, OSP, CBG, TU และ TFG มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เบต้าสู งกว่าตลาดจึงมีอตั ราผลตอบแทน
ที่ คาดว่าจะได้รับสู งกว่าตลาดด้วย ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์แปรผันตามความเสี่ ยงของ
หลักทรัพย์ ซึ่ งเป็ นไปตามกฎ High Risk and High Return คือความเสี่ ยงสู ง ผลตอบแทนที่ควรได้รับจะต้องมีค่าสู ง
ตามไปด้วยเพื่อ ชดเชยกับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น ผลการวิเคราะห์การประเมินมูลค่าหุน้ สามัญพบว่า ส่ วนของการศึกษา
ประเมิ นมูลค่ าหลักทรั พย์โดยวิเคราะห์ค่าคงที่ ของสมการถดถอย และการนาค่ าเบต้า และอัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังของหลักทรัพย์แต่ละตัวมาเปรี ยบเทียบ กับเส้นตลาดหลักทรัพย์เพื่อวิเคราะห์วา่ หลักทรัพย์ใดมีราคาสู งกว่า
ราคาที่ เหมาะสม ที่ เรี ยกว่า Overvalued หรื อหลักทรัพย์ใดที่ มีราคาต่ากว่าราคาที่ เหมาะสม ที่ เรี ยกว่า Undervalued
ผลของการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์อยู่ใต้เส้น SML แสดงถึงว่า หลักทรัพย์ทุกตัวให้ผลตอบแทนน้อย
กว่าตลาด ณ ระดับความเสี่ ยงเดียวกันกับตลาด นั้นคื อ ราคาหลักทรัพย์น้ นั มีค่ามากกว่าที่ ควรจะเป็ น หรื อเรี ยกว่า
Overvalued ซึ่ งในอนาคตราคาหลักทรัพย์น้ นั จะลดลงผลตอบแทนก็จะเพิ่มขึ้นเข้าสู่ ระดับเดียวกันกับตลาด ดังนั้นผู ้
ลงทุนจึงควรทาการขายหลักทรัพย์ เนื่ องจากมีราคาที่ สูงและให้ผลตอบแทนที่ นอ้ ยกว่าตลาด และในอนาคตราคา
ของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มก็จะลดลงเพื่อให้เข้าสู่ ระดับดุลยภาพของตลาด
คาสาคัญ : ผลตอบแทนจากการลงทุน; ความเสี่ ยงจากการลงทุน; ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
ABSTRACT
The purpose of this research is to investigate the return rate and risk on investment. And also evaluate the
value of securities compared with a market price in Food and Beverage Industries by using the Top 10 highest
value of the securities in 2019. In this study, the researcher accumulates the data from 2 Jan 19 to 30 Dec 19 as
244 days in total. The calculation of the rate of return and risk of securities by applying the Capital Asset Pricing
Model (CAPM) in the SET Index. To compute the market yield through the usage of the return on investment of
the 1-year Treasury bill per month as a measure of Risk-Free Rate.
As the result of the analysis, the yield of the securities from the CAPM theory of each company to consider
the risk of the securities by observing the beta coefficient was found that securities with a higher beta coefficient
of the market will require the rate of return higher than the market's rate of return. Securities with less beta
coefficient than the market are CPF, M, TFMAMA, PB and TVO. Securities with a higher beta coefficient such as
MINT, OSP, CBG, TU and TFG, have a higher beta coefficient than the market and also have a higher expected
rate of return than the market. To clearly that the yield on securities varies with the security's risk which follows
the rules of High Risk and High Return as High risk should be obtained the high return as well for compensate the
risk that arises.The results of the valuation of common stocks were found that the study on the valuation of securities
by analyzing the constants of the regression equation and taking beta values and the expected rate of return of each
security to compare with the stock market line to examine which securities price higher than the appropriate price,
known as overvalued. Whereas, the securities price lower than the appropriate price to name as Undervalued.
Besides, All securities are below the SML line, indicating that all securities yield less than the market, at the same
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level of risk as to the market, that securities prices are greater than they should be also called the Overvalued. In
the future, the price of the securities will drop and the returns will increase to the same level as the market.
Therefore, investors should sell securities due to the high price and lower returns than the market. Before, the prices
of securities in the food and beverage industry will drop to reach the equilibrium level of the market in the future.
Keywords : Return on investment, Investment risk, Securities valuation
บทนา
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มเป็ นอุตสาหกรรมลาดับแรกที่ได้รับการสนับสนุนมาตั้งแต่ประเทศไทย
เริ่ มประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ เนื่ องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่ ใช้เงิ นลงทุนน้อยใช้วตั ถุดิบ
ภายในประเทศมาแปรรู ปเพื่ อเพิ่มมูลค่ า และสามารถนาเอาทรั พยากรที่ อุดมสมบูรณ์ของประเทศไปพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้มาก ทาให้ง่ายต่อการพัฒนาเพื่อการลงทุน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่ องดื่มยังก่อให้เกิดผลเชื่อมโยงไปสู่ กิจกรรมการผลิตอื่นๆ ที่เป็ นอุตสาหกรรมสนับสนุน ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น
กระป๋ อง และนาไปสู่ การจ้างงานและรายได้ประชาชาติที่สูงขึ้น
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มของประเทศไทยเป็ นอุตสาหกรรม มีศกั ยภาพสู งในการผลิตเพื่อบริ โภค
ในประเทศและเพื่อการส่ งออก เนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตรที่มนั่ คงและมัง่ คัง่ ทาให้
มีผลผลิตที่สามารถนามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการแปรรู ปได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่ อง มีแรงงานที่มีคุณภาพจานวน
มาก มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย มีการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
มากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนั้น ผู ป้ ระกอบการแต่ ล ะประเภทอุ ต สาหกรรมยัง มี ค วามช านาญในการผลิ ต และการใช้
เทคโนโลยีที่ดีกว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆ อีกหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกัน สามารถผลิตสิ นค้าได้ตามความต้องการ
ของผูซ้ ้ื อได้รวดเร็ วและสามารถนาวัตถุดิบจากต่างประเทศมาแปรรู ปให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) ซึ่ งเป็ นตลาดค้า หลัก ทรั พ ย์
(secondary market) ที่ สาคัญสาหรับการซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ได้มีการออกหุ ้นและเสนอขายต่อประชาชนในตลาด
แรก (primary market) การลงทุ นในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยนับเป็ นทางเลื อ กหนึ่ งของการลงทุ น ที่
น่ าสนใจ ซึ่ งผูม้ ีเงิ นออมมี โอกาสจะได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราส่ วนที่ สูงกว่าและหลากหลาย
รู ปแบบกว่า การเข้ามาลงทุนถือหลักทรัพย์ในกิจการใดๆก็ตาม ในตลาดหลักทรัพย์น้ นั เกิดประโยชน์หลาย ประการ
ผูล้ งทุนมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของกิ จการที่ มีศกั ยภาพหรื อธุ รกิ จที่ มีแนวโน้ม การเติ บโตที่ ดีและดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยยังเป็ นค่าดัชนี ที่แสดงถึงความเจริ ญเติบโตหรื อการถดถอยในภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยทัว่ ไปแล้วราคาหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ตามภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ ยงอัตราผลตอบแทน
ที่สูงลงทุนได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์มี 2 รู ปแบบ คือ จากการเปลี่ยนแปลงของราคา หลักทรัพย์หรื อกาไร
ส่ วนเกิ น (Capital Gain) และอัตราผลตอบแทนจากเงิ นปั นผล (Dividend) ในส่ วนของธุ รกิ จในตลาดหลักทรัพย์ที่
ออกหลักทรัพย์ขายก็นาเงิ นที่ได้รับจากการขาย หลักทรัพย์ไปใช้ประกอบธุ รกิ จและขยายธุ รกิ จต่อไป จึงส่ งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศเป็ นอย่างมาก
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โดยผูท้ าการศึ กษาใช้ขอ้ มูลของราคาปิ ดตลาดของแต่ ละสัปดาห์เพื่ อที่ จะให้ผ ลการศึ กษาใกล้เคี ย งกับ
ปั จจุบนั มากที่สุดเพื่อจะได้นาไปประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่ องดื่มได้
ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม จึ งเป็ นทางเลือกหนึ่ งของนักลงทุนที่มี
ความน่าสนใจในการลงทุน แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ถือเป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ ยง โดยหาก
ธุรกิจที่เลือกลงทุนนั้นต้องเผชิญกับสภาวะที่ได้ผลกระทบ หรื อผลประกอบการตกต่าลง ส่ งผลให้ผลตอบแทนที่นกั
ลงทุนได้รับไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง ซึ่ งนอกจากนี้ มูลค่าหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ก็ปรับตัวขึ้ นลงได้ตามปั จจัยต่างๆที่ มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การขึ้ น ลงของมู ล ค่ า หลัก ทรั พ ย์แ ละผลตอบแทนที่ จ ะได้รั บ อี ก ทั้ง ค่ า ความเสี่ ย งและอัต รา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มอาจจะมีความแตกต่างกัน ในช่วงภาวะตลาดหุ ้น
ขาขึ้ นและขาลง ดังนั้นการศึ กษาในครั้งนี้ อาจจะมีส่วนสาคัญเพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจในการเลื อกลงทุ นของนัก
ลงทุน หรื อผูท้ ี่ สนใจเกี่ ยวกับหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม โดยที่ ผู ้ ศึ กษาจะนาเอาข้อมูล
ราคาตลาดปิ ดของหลักทรัพย์ในแต่ละวัน ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มและดัชนีราคาตลาด หลักทรัพย์
ในปี 2562 จานวน 10 หลักทรั พย์ มาคานวณอัตราผลตอบแทนจากนั้นคานวณค่ าความสัมพันธ์ระหว่างอัต รา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และผลตอบแทนตลาดตามแบบจาลอง CAPM และทา การประเมินมูลค่าหลักทรั พย์
โดยการเปรี ยบเที ยบผลตอบแทนที่ คาดหวังและความเสี่ ยงของหลักทรัพย์กบั เส้น SML เพื่อให้นกั ลงทุนหรื อผูท้ ี่
สนใจการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มได้ทราบถึง ความเสี่ ยงและอัตราผลตอบแทนที่
ควรจะได้รับเพื่อเป็ นแนวทางในการลงทุนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความเสี่ ยงของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ มในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
3. เพื่อประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มว่ามากกว่าหรื อ
น้อยกว่าผลตอบแทนตลาด
ขอบเขตและวิธีการวิจยั
การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้แบบจาลอง Capital Asset Pricing Model: CAPM ในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิเป็ น ราคาปิ ดราย
วันที่มีการปรับผลของเงินปั นผล (Adjust Price) ของดัชนีราคาหลักทรัพย์ และดัชนีหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่ องดื่ม ตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 244 วัน โดยนับวันที่ตลาด
หลักทรัพย์เปิ ดให้ซ้ื อขาย ซึ่ งหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม มีจานวนทั้งหมด 42 หลักทรัพย์
ผูศ้ ึกษาจึงคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสู งสุ ด 10 อันดับแรกในปี 2562 ได้แก่
1. CPF
:
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
2. MINT
:
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
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3. OSP
4. CBG
5. M
6. TU
7. TFMAMA
8. PB
9. TFG
10.TVO

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั คาราบาวกรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เพรซิ เดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้เข้าวิธีการคานวณหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่ องดื่ม โดยสามารถนาไปประยุกต์ได้กบั หลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นได้
2. ทาให้ได้ขอ้ มูลที่ เป็ นประโยชน์ ในการใช้อา้ งอิ งประกอบการพิ จารณาการตัดสิ นใจลงทุ นสาหรับผู ้
ลงทุนที่สนใจลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการกาหนดกลยุทธ์ และทิศทางในการลงทุนสาหรับผูท้ ี่ลงทุน
ว่า จะควรซื้ อ หลักทรั พ ย์ ขายหลักทรั พ ย์ หรื อถื อครองหลักทรั พ ย์น้ ัน ต่ อไป โดยที่ นามู ลค่ า ที่ แ ท้จริ งที่ ไ ด้จ าก
การศึกษามาเปรี ยบเทียบกับราคาตลาด
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กรอบแนวความคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ราคาปิ ดแต่ละวันทา
การของหลักทรัพย์ใน
กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่ องดื่ม

ตัวแปรตาม

ขั้นตอนที่ 1 : คานวณอัตราผลตอบแทน
-

ดัชนี SET Index

คานวณอัตราผลตอบแทนของตลาด
คานวณอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่ องดื่ม

ขั้นตอนที่ 2 : วิเคราะห์ความเสี่ ยง
อัตราผลตอบแทนของ
ตัว๋ เงินคลังที่มีอายุ
1 ปี เป็ นอัตรา
ผลตอบแทนที่
ปราศจากความเสี่ ยง

-

คานวณค่าความสัมพันธ์ระหว่าง อัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และผลตอบแทน
ตลาดตาม แบบจาลอง CAPM

ขั้นตอนที่ 3 : ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
-

การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทน
การเปรี ยบเทียบผลตอบแทนที่คาดหวัง
และความเสี่ ยงของหลักทรัพย์กบั เส้น SML

สรุ ปผลการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (SET INDEX)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเป็ นดัชนีราคาหุ ้น
ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นผูจ้ ดั ทาขึ้น เพื่อแสดงถึงการเคลื่อนไหวของระดับราคาตลาดหลักทรัพย์
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ที่ ท าการซื้ อ ขายในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยโดยรวมในแต่ ละวัน เปรี ย บเที ย บกับระดับ ราคาซื้ อขาย
หลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น ณ วันฐาน
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับอัตราผลตอบแทน
ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู ้ตลาดทุน (2561) ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน ได้แก่ หุน้ สามัญ
และหุ ้นบุริมสิ ทธิ ประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี้ 1. เงิ นปั นผล (dividend) 2. กาไร (ขาดทุน) 3. ผลตอบแทนจากการ
ได้รั บ สิ ท ธิ์ ในการซื้ อหุ ้น เพิ่ ม ทุ น ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ ้น (Preemptive Right) 4. ผลตอบแทนจากการลงทุ น ต่ อ
(Reinvestment Income)
อัตราผลตอบแทนเพื่อการตัดสิ นใจลงทุน
ภาควิชาการเงิน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554) ได้กล่าวไว้วา่
อัตราผลตอบแทนที่ ตอ้ งการ > อัตราผลตอบแทนที่ คาดว่าจะได้รับ แสดงว่าหลักทรั พย์มีราคาที่ สู งกว่า
ระดับราคาที่เหมาะสม (Overvalue) ควรขายหลักทรัพย์
อัตราผลตอบแทนที่ ตอ้ งการ < อัตราผลตอบแทนที่ คาดว่าจะได้รับ แสดงว่าหลักทรั พย์มีราคาที่ ต่ ากว่า
ระดับราคาที่เหมาะสม (Undervalue) ควรเลือกลงทุนหรื อซื้ อหลักทรัพย์
ทฤษฎีความเสี่ ยง (Risk)
เพชรี ขุมทรัพย์ (2544) ได้กล่าวไว้ว่า ความเสี่ ยงจากการลงทุนเป็ นปั จจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ งในการ
พิจารณาตัดสิ นใจลงทุนซึ่ งการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ต่างประเภทนั้นก็จะมีความเสี่ ยงที่ไม่เท่ากัน และถึงแม้จะเป็ น
หลักทรัพย์ประเภทเดี ยวกัน เช่ น หุ ้นสามัญ แต่ออกโดยต่างสถาบันก็จะมีความเสี่ ยงจากการลงทุ นที่ แตกต่ า งกัน
ดังนั้นผูล้ งทุนจึ งควรทาความเข้าใจถึงลักษณะ และประเภทของความเสี่ ยงเพื่อเป็ นประโยชน์ในการประกอบการ
ตัดสิ นใจการลงทุน ซึ่ งความเสี่ ยงรวมจากการลงทุนในหลักทรัพย์แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ ความเสี่ ยงที่เป็ นระบบ
กับ ความเสี่ ยงที่ไม่เป็ นระบบ
ตัวแบบการกาหนดราคาหลักทรัพย์
สุ พ จน์ สกุลแก้ว (2553) ได้กล่ า วไว้ว่า แนวคิ ด การวิ เ คราะห์ การลงทุ นนี้ เ ป็ นการประยุกต์ใช้กับการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่ คาดหวังไว้ของหลักทรัพย์กบั สัมประสิ ทธิ์ ชี้ วดั ความเสี่ ยงตัว
หนึ่ งที่ เรี ยกว่า เบต้า (Beta) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่ คาดหวังไว้และค่าเบต้าได้แสดงใน
ทฤษฎี หรื อตัวแบบ (Model) ที่ เรี ยกกันว่าตัวแบบการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model) หรื อ
CAPM ซึ่ งเป็ นตัวแบบการกาหนดราคาของหลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์ผา่ นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพ
ความเสี่ ยงหรื อค่าเบต้า
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับแบบจาลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM)
จิ รั ต น์ สั ง ข์แ ก้ว (2543) แบบจ าลองการตั้ง ราคาหลัก ทรั พ ย์ (CAPM) เป็ นแบบจ าลองที่ ใ ช้วิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่ คาดหวังกับความเสี่ ยง ซึ่ งความเสี่ ยงในที่ น้ ี หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เป็ น
ระบบ
ค่ าสั มประสิ ทธิ์เบต้ า (Beta Coefficient)
Financial (2552) เป็ นเครื่ องชี้ หรื อค่าวัดความเสี่ ยงที่เป็ นระบบ ซึ่ งความเสี่ ยงของหลักทรัพย์ประกอบด้วย
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ความเสี่ ยง 2 แบบ คือ ความเสี่ ยงที่เป็ นระบบผูล้ งทุนไม่สามารถขจัดได้จากการกระจายการลงทุน กับความเสี่ ยงที่
ไม่เป็ นระบบ
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ (2559) แบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model) หรื อ
CAPM เป็ นแบบจาลองเกี่ ย วกับ การวิ เ คราะห์ อตั ราผลตอบแทนที่ ค าดหวังและความเสี่ ย งจากการลงทุ น โดย
กาหนดให้ความเสี่ ยงของตลาดเป็ น 1 ถ้าหลักทรัพย์ใดมีความเสี่ ยงมากกว่า 1 จัดเป็ นหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสู ง
กว่าตลาดและหลักทรัพย์ใดมีความเสี่ ยงน้อยกว่า 1เป็ นหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ากว่าตลาด ดังนั้นถ้านักลงทุนที่
มีพฤติกรรมชอบความเสี่ ยงสามารถเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสู ง หรื อนักลงทุนที่มีพฤติกรรม
ไม่ชอบความเสี่ ยงสามารถเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนต่า โดยการใช้แบบจาลองCAPM ในการ
วิเคราะห์และเลือกกลุ่มหลักทรัพย์
ผลการศึกษาพบว่าหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงมากกว่าตลาดหรื อเป็ นหลักทรัพย์เชิ งรุ กได้แก่ บริ ษทั ทรู คอร์
ปอเรชัน่ , บริ ษทั ปตท., ธนาคารกสิ กรไทย, ธนาคารไทยพาณิ ชย์, ธนาคารกรุ งไทย, และบริ ษทั ปตท. สารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียม ส่ วนหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงน้อยกว่าตลาดหรื อเป็ นหลักทรัพย์เชิงรับ ได้แก่ บริ ษทั แอดวานซ์อิน
โฟร์เซอร์วิส, บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล, ธนาคารกรุ งเทพ, และบริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์
สุ ธีรัตน์ กิ ตติ โชควัฒนา และกิ ตติ พนั ธ์ คงสวัสดิ์ เกี ยรติ (2557) โดยใช้แนวคิ ดเรื่ องทฤษฎี การตั้งราคา
หลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model - CAPM) เป็ นแนวคิ ดในการพิ จารณาซึ่ งสามารถใช้เป็ นแนวทางที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อนักลงทุนในการใช้ประกอบการตัดสิ นใจเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พบว่าหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรพลังงานและสาธารณู ปโภคที่ผูล้ งทุนควรจะลงทุนซื้ อมี 4 หลักทรัพย์คือ
AKR, BAFS, DEMCO และ AI โดยหลักทรัพย์เหล่านี้ มีมูลค่าต่ ากว่าที่ ควรจะเป็ น (Undervalued) ส่ วนหลักทรัพย์
กลุ่มทรั พยากรพลังงานและสาธารณู ปโภคที่ ผูล้ งทุ นไม่ควรลงทุ นซื้ อมี 2 หลักทรั พย์คือ BANPU และ BCP โดย
หลักทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่าสู งกว่าที่ควรจะเป็ น (over valued)
อนุ ธิดา มาสะอาด และ กิ ตติ พนั ธ์ คงสวัสดิ์ เกี ยรติ (2555) ได้ศึกษาการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนและ
ความเสี่ ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจบริ การโดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทน และความเสี่ ยงจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจบริ การ และเพื่อเปรี ยบเทียบ
อัตราผลตอบแทน และความเสี่ ยงของหลักทรัพย์กลุ่มธุ รกิ จบริ การกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพื่อเป็ นแนวทางศึกษาในการตัดสิ นใจลงทุน จานวน 5 หลักทรัพย์ ได้แก่ บริ ษทั บิ๊ก
ซี ซู เปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด บริ ษทั ห้างสรรพสิ นค้าโรบิ นสัน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ระหว่างช่วงวันที่ 13 พฤษภาคม
2553 จนถึ ง วัน ที่ 30 ธั น วาคม 2554 ผลการศึ ก ษา พบว่ า หลัก ทรั พ ย์ BIGC, MAKRO, ROBINS, CPALL และ
HMPRO มีค่าสัมประสิ ทธ์เบต้าน้อยกว่า1 แต่มากกว่า 0 มีความสัมพันธ์ในเชิ งบวก หลักทรัพย์ดงั กล่าวมีความเสี่ ยง
น้อยกว่าตลาด ซึ่ งมีอตั ราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่ วน
ที่นอ้ ยกว่าโดยมีอตั ราผลตอบแทนที่ตอ้ งการน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ นักลงทุนจึงควรตัดสิ นใจ
ลงทุนหรื อซื้ อหลักทรัพย์เหล่านี้
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ศศิธร กาญจนาประเสริ ฐและ กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องการเปรี ยบเทียบความ
เสี่ ยงและอัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยใช้แบบจาลอง CAPM
และการเปรี ย บอัต ราผลตอบแทนที่ ต ้อ งการกับอัต ราผลตอบแทนที่ ค าดหวังของหลักทรั พ ย์ กลุ่ มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ซึ่ งมีหลักทรัพย์ในการศึกษา คือ หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยโดยเลื อกหลักทรั พย์ที่มีมูลค่ าตลาด (Market Capitalization) สู งสุ ด มา 10
หลักทรั พย์ได้แก่ ADVANC, INTUCH, DTAC, TRUE, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART
ทาการศึ กษาใช้ข ้อมู ลทุ ติ ย ภู มิเ ป็ นรายวัน ตั้งแต่ ว นั ที่ 13 พฤษภาคม 2553 ถึ งวันที่ 30 ธันวาคม 2554 รวมเป็ น
ระยะเวลา 400 วันทาการ เครื่ องมือที่ใช้ในการศึ กษา ได้แก่การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing
Model)
ผลการศึ กษาพบว่าหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ ผูล้ งทุ นควรจะลงทุ นซื้ อมี 9
หลั ก ทรั พ ย์ คื อ ADVANC, INTUCH, DTAC, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART โดย
หลักทรัพย์เหล่านี้ มีมูลค่าต่ากว่าที่ ควรจะเป็ น (Undervalued) ส่ วนหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่ อสารที่ ผูล้ งทุ นไม่ควรลงทุ นซื้ อ มี 1 หลักทรั พย์ คื อ TRUE โดยหลักทรั พย์เหล่านี้ มีมูลค่ าสู งกว่าที่ ค วรจะเป็ น
(Overvalued)
วีธีดาเนินการวิจยั
การศึกษานี้ใช้ขอ้ มูลราคาปิ ดรายวัน ที่มีการปรับผลของเงินปันผล (Adjust Price) ของดัชนีราคาหลักทรัพย์
ของหลักทรั พย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม ที่ ทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ข้อมูลที่รวบรวมมีดงั นี้
1. ราคาปิ ดรายวันจากการรายงานซื้ อขายหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม ที่ มีมูลค่า
ตามราคาตลาดสู งสุ ด 10 อันดับแรกในปี 2562 จานวน 10 หลักทรัพย์ เพื่อนามาคานวณหาอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ (Ri)
2. ดั ช นี ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (SET Index) รายวัน ตั้ ง แต่ ว ัน ที่ 2 มกราคม 2562 ถึ ง
30 ธั น วาคม 2562 รวมระยะเวลา 244 วัน โดยนั บ วัน ที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ เ ปิ ดให้ ซ้ื อขาย มาใช้ ค านวณ
อัตราผลตอบแทนของตลาด (Rm)
3. อัตราผลตอบแทนของตัว๋ เงิ นคลังอายุ 1 ปี รวบรวมจากฐานข้อมูลของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยเป็ น
รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 เพื่อใช้เป็ นตัวแทนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่
ปราศจากความเสี่ ยง (Risk-Free Rate)
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการประมวลผลข้อมูลหลักทรัพย์และข้อมูลของตลาดที่เก็บ รวบรวมมา
โดยนามาคานวณหาค่าอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของหลักทรัพย์และตลาด อัตราผลตอบแทนที่ คาดหวัง
อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริ งของหลักทรัพย์ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทา Regression เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์
เบต้าของหลักทรัพย์
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. คานวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i
Ri =
Ln(Pit/Pit-1) x 100
โดยที่
Ri
=
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i
Pit
=
ราคาปิ ดหลักทรัพย์ i ณ เวลา t
Pit-1 =
ราคาปิ ดหลักทรัพย์ i ณ เวลา t-1
2. คานวณจากดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
Rm =
Ln(Pmt/Pmt-1) x 100
โดยที่
Rm
=
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
Pmt
=
ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ เวลา t
Pmt-1 =
ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ เวลา t-1
3. คานวณหาผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ ยง ใช้อตั ราดอกเบี้ยตัว๋ เงินคลังอายุ 1 ปี ราย
เดือนของปี 2562 ซึ่ งเท่ากับ 1.613333% ต่อปี อ้างอิงถึงอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจาก
ความเสี่ ยง (Risk – Free Rate) ซึ่ งเมื่อคานวณออกมาเป็ นผลตอบแทนรายวันแล้วจะได้เท่ากับ
0.006598% ต่อวัน
4. ค านวณหาความสัมพันธ์ ร ะหว่า งความเสี่ ย งและผลตอบแทนของหลักทรั พ ย์โ ดยใช้แ บบจ าลอง
CAPMจากแบบจาลอง CAPM หรื อ สมการเส้น SML
Rit =
Rft + (Rmt – Rft) βit + et
โดยที่
Rit
คือ
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ตวั ที่ i ณ เวลา t
Rft
คือ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ ยง หรื อมี
ความเสี่ ยงเป็ น 0
Rmt
คือ
อัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลา t
βit
คือ
ความเสี่ ยงที่มีระบบในการลงทุนของหลักทรัพย์ตวั ที่ i ณ เวลา t
et
คือ
ค่าความผิดพลาด ณ เวลา t
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตาราง 1 ผลตอบแทนรายวันของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากสุ ดไปน้อยสุ ด
หลักทรัพย์
อัตราผลตอบแทนรายวัน (%)
ตา่ สุ ด
สู งสุ ด
เฉลีย่
SET Index
-1.859498
1.849641
0.004161
CBG
-9.097164
15.001320
0.418823
OSP
-6.979582
5.651216
0.219951
TFG
-8.141569
9.408636
0.140184
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หลักทรัพย์
ตา่ สุ ด
-2.096506
-2.547916
-4.652000
-3.846633
-4.714684
-3.589283
-7512055

อัตราผลตอบแทนรายวัน (%)
สู งสุ ด
4.143723
3.077162
4.695682
4.485055
5.644125
5.621300
7.095179

เฉลีย่
0.080750
0.065391
0.054201
0.037330
0.027726
-0.009180
-0.065391

PB
TFMAMA
CPF
TVO
MINT
M
TU
ที่มา. จากการคานวณ
จากตาราง 1 แสดงการคานวณอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม
พบว่า หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนรายวันสู งสุ ด คือ หลักทรัพย์ CBG โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.418823% ต่อ
วัน รองลงมา คื อ หลัก ทรั พ ย์ OSP โดยให้ ผ ลตอบแทนเฉลี่ ย อยู่ ที่ 0.219951% ต่ อ วัน และหลัก ทรั พ ย์ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนรายวันต่าที่สุด คือ หลักทรัพย์ TU โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยูท่ ี่ -0.065391% ต่อวัน
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์และผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย์

R-square (R2)

Constant α

Beta (β)

t-Statistic

Sig.(P)

CPF
MINT
OSP
CBG
M
TU
TFMAMA
PB
TFG
TVO

0.107598
0.284238
0.155194
0.129377
0.013865
0.119945
0.004551
0.000321
0.072394
0.099449

0.049724
0.024164
0.216412
0.416122
-0.015217
-0.066603
0.058977
0.074198
0.136460
0.032358

0.870572
1.246063
1.255201
1.599377
0.232233
1.025527
0.075572
0.019176
1.179593
0.667537

5.401697
9.803134
6.667563
5.996822
1.844629
5.743063
1.051844
0.278454
4.345895
5.169560

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.066313
0.000000
0.293920
0.780901
0.000000
0.000000

ที่มา. จากการคานวณ
ตาราง 2 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์และผลตอบแทนของตลาด
หรื อค่าβ พบว่า
หลักทรั พย์ทุกหลักทรั พย์มีค่า (β > 0) นั้นคื อ ผลตอบแทนของหลักทรั พย์เ หล่า นี้ เปลี่ ย นแปลง ไปใน
ทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของตลาดโดยหลักทรัพย์ที่มีค่า β อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 (0 ≤ β ≤ 1) ได้แก่ หลักทรัพย์
CPF, M, TFMAMA, PB และ TVO แสดงว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลง
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น้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาดในทิศทางเดียวกัน หรื อเรี ยกว่า Defensive Stock
ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่ มี ค่ า β มา กกว่ า 1 (β > 1) ไ ด้ แ ก่ MINT, OSP, CBG, TU แ ละ TFG แ ส ด ง ว่ า
การเปลี่ ย นแปลงของอัต ราผลตอบแทนของหลัก ทรั พ ย์จ ะเปลี่ ย นแปลงมากกว่า การเปลี่ ย นแปลงของอัต รา
ผลตอบแทนของตลาดในทิศทางเดียวกัน หรื อเรี ยกว่า Aggressive Stock
ตาราง 3 ผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มตามแบบจาลอง CAPM
หลักทรัพย์
Constant α
Beta (β)
Rm
Rf
E(Rif) = Y
CPF
0.049724
0.870572
0.004161
0.006598
0.047603
MINT
0.024164
1.246063
0.004161
0.006598
0.021127
OSP
0.216412
1.255201
0.004161
0.006598
0.213353
CBG
0.416122
1.599377
0.004161
0.006598
0.412225
M
-0.015217
0.232233
0.004161
0.006598
-0.015780
TU
-0.066603
1.025527
0.004161
0.006598
-0.069100
TFMAMA
0.058977
0.075572
0.004161
0.006598
0.058793
PB
0.074198
0.019176
0.004161
0.006598
0.074151
TFG
0.136460
1.179593
0.004161
0.006598
0.133586
TVO
0.032358
0.667537
0.004161
0.006598
0.030732
ที่มา. จากการคานวณ
ตาราง 3 แสดงค่า Constant ของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มที่มีค่ามากกว่า 0 (α > 0)
ได้แก่ หลักทรัพย์ CPF, MINT, OSP, CBG, TFMAMA, PB, TFG และ TVO แสดงว่า หลักทรัพย์น้ นั ให้ผลตอบแทน
จากการลงทุนมากกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด หรื อมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าที่ แท้จริ ง หรื อเรี ยกว่า Undervalued
ผูล้ งทุนควรตัดสิ นใจลงทุนโดยการซื้ อหลักทรัพย์น้ นั
หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มที่มีค่าน้อยกว่า 0 (α < 0) ได้แก่ หลักทรัพย์ M และ TU
แสดงว่า หลักทรัพย์น้ นั ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ากว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด หรื อมีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที่
แท้จริ ง หรื อเรี ยกว่า Overvalued ผูล้ งทุนควรตัดสิ นใจโดยการขายหลักทรัพย์น้ นั
ภาพ 1 การประเมินมูลค่ าของหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มโดยเปรียบเทียบกับเส้ น SML
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ภาพ 1 แสดงอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค่าเบต้าของหลักทรัพย์แต่ละตัว เปรี ยบเทียบกับเส้น
SMLโดยแกนตั้งแสดงอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและแกนนอนแสดง ค่าเบต้า เส้น SML ตัดแกนตั้งที่อตั รา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยง หรื อเท่ากับ 0.006598 ซึ่ งมีค่าเบต้าเท่ากับ 0 และจุดที่ค่าเบต้าเท่ากับ 1 คือจุดที่
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเท่ากับอัตรา ผลตอบแทนของตลาด ซึ่ งมีค่าอัตราผลตอบแทนของตลาดเท่ากับ
0.004161 เมื่ อนาเอาอัตรา ผลตอบแทนที่ คาดหวังและค่ าเบต้าของหลักทรั พ ย์ในกลุ่ มอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่ องดื่ ม มาแทนค่ า ลงในกราฟพบว่ า หลัก ทรั พ ย์ทุ ก ตัว อยู่ ใ ต้เ ส้ น SML แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หลัก ทรั พ ย์น้ ัน ให้
ผลตอบแทนที่ นอ้ ยกว่า ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตลาด ณ ระดับความเสี่ ยงเดี ยวกันกับ
ตลาด
1. หลักทรัพย์ที่มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยสู งสุ ด คื อ CBG รองลงมาคื อ OSP, TFG, PB, TFMAMA, CPF,
TVO, MINT, M, และ TU ตามลาดับ ส่ วนอัต ราผลตอบแทนของผลการค านวณหาดัช นี ต ลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย (SET Index) ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 0.004161 ต่อวัน มีอตั ราผลตอบแทนสู งสุ ด
เท่ากับ 1.849641 ต่อวัน และมีอตั ราผลตอบแทนต่าสุ ดเท่ากับ -1.859498 ต่อวัน
2. ความเสี่ ยงหรื อค่าเบต้า (β) ของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม พบว่าหลักทรัพย์ที่
มีค่า β เป็ นบวกทั้งหมด โดยหลักทรัพย์ที่มีค่า β สู งสุ ดคือ CBG รองลงมาคือ OSP, MINT, TFG, TU, CPF, TVO,
M, TFMAMA และ PB ตามลาดับ ซึ่ งหมายความว่า อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปในทิ ศทาง
เดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาดโดยหลักทรัพย์ที่มีค่า β อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 (0 ≤ β ≤
1) มีท้ งั หมด 5 หลักทรัพย์ คือ CPF, M, TFMAMA, PB และ TVO แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด หรื อ เรี ยกว่า Defensive
Stock และหลักทรั พย์ที่มีค่า β มากกว่า 1 (β > 1) มี ท้ งั หมด 5 หลักทรั พย์ คื อ MINT, OSP, CBG, TU และ TFG
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด หรื อ เรี ยกว่า Aggressive Stock
3. ประเมิ นมู ลค่ า หลักทรั พ ย์โ ดยวิ เ คราะห์ ค่ า คงที่ ข องสมการ Regression และการนาค่ า β และอัต รา
ผลตอบแทนที่ คาดหวังของหลักทรัพย์แต่ ละตัวมาเปรี ยบเที ยบกับเส้นพบว่า หลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์อยู่ใต้เส้น
SML แสดงถึงว่า หลักทรัพย์ทุกตัวให้ผลตอบแทนน้อยกว่า ตลาด ณ ระดับความเสี่ ยงเดียวกันกับตลาด นั้นคือ ราคา
หลักทรั พ ย์น้ ัน มี ค่ า มากกว่า ที่ ค วรจะเป็ น หรื อเรี ย กว่า Overvalued ซึ่ งในอนาคตราคาหลัก ทรั พ ย์น้ ัน จะลดลง
ผลตอบแทนก็จะเพิ่มขึ้นเข้าสู่ ระดับเดียวกันกับตลาด ดังนั้นผูล้ งทุนจึงควรทาการขายหลักทรัพย์ เนื่ องจากมีราคาที่
สู งและให้ ผลตอบแทนที่ น้อ ยกว่า ตลาดและในอนาคตราคาของหลักทรั พ ย์ใ นกลุ่ มอุ ต สาหกรรมอาหารและ
เครื่ องดื่มก็จะลดลง เพื่อให้เข้าสู่ ระดับดุลยภาพของตลาด
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อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม โดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้
ดังนี้
ผลการศึ กษาทางด้านอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ย งของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่ องดื่ม พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ เบต้าสู งกว่าตลาดจะมีอตั ราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสู งกว่าตลาดด้วย และอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะแปรผันตามความเสี่ ยงของหลักทรัพย์ ซึ่ งเป็ นไปตามกฎ High Risk and High Return
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤตวร ตังประเสริ ฐผล (2558) การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนตลาดหรื อ
ความเสี่ ยงที่เป็ นระบบสามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้เกือบทั้งหมด ส่ วนที่
เหลือเกิดจากความเสี่ ยงที่ ไม่เป็ นระบบ ซึ่ งแตกต่างจากงานวิจยั ของ ไชยรัตน์ นุชนวลรัตน์ (2556) ที่ผลการศึ กษา
พบว่าความผันผวนของราคาส่ วนใหญ่ร้อยละ 87.87 ได้จากความเสี่ ยงที่เป็ นระบบ
ในส่ ว นของการศึ ก ษาประเมิ น มู ล ค่ า หลัก ทรั พ ย์โ ดยวิ เ คราะห์ ค่ า Constant การน าค่ า β และ อัต รา
ผลตอบแทนที่ ค าดหวังของหลักทรั พ ย์แ ต่ ละตัวมาเปรี ย บเที ย บกับเส้นตลาดหลักทรั พ ย์เ พื่ อ วิเ คราะห์ผ ลของ
การศึ กษาพบว่า หลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์อยู่ใต้เส้น SML แสดงถึงว่า หลักทรัพย์ ทุกตัวให้ผลตอบแทนน้อยกว่า
ตลาด ณ ระดับความเสี่ ยงเดี ยวกันกับตลาด นั่นคื อ ราคาหลักทรั พย์ นั้นมี ค่ามากกว่าที่ ควรจะเป็ น หรื อเรี ยกว่า
Overvalued ซึ่ งในอนาคตราคาหลักทรัพย์น้ นั จะลดลง ผลตอบแทนก็จะเพิ่มขึ้นเข้าสู่ ระดับเดียวกันกับตลาด ดังนั้นผู ้
ลงทุนจึงควรทาการขายหลักทรัพย์ เนื่ องจากมีราคาที่ สูงและให้ผลตอบแทนที่ นอ้ ยกว่าตลาด และในอนาคตราคา
ของหลักทรั พ ย์ใ นกลุ่ มอุ ต สาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ มก็จะลดลงเพื่ อให้เ ข้า สู่ ระดับดุ ลยภาพของตลาด ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไชยวุฒิ พงศ์เมธี กุล (2558) ทาการศึ กษาเรื่ องการวิเคราะห์ความเสี่ ยงของหุ ้นในกลุ่ ม
ธุ รกิจการเกษตรโดย วิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยนผลการประเมินราคาโดยใช้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
อายุ 10 ปี เป็ นตัวแทนของอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยง ซึ่ งเท่ากับ 0.0602% ต่อสัปดาห์ พบว่าหลักทรัพย์
ทุกตัวมีราคาสู งกว่าที่ควรจะเป็ น หรื อเรี ยกว่า Overvalued
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
1. การศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ ยงของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม
ในครั้งนี้ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของการวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิ งปริ มาณเท่านั้น แต่ในโลกของความเป็ นจริ งแล้วการ
วิเคราะห์น้ ี เป็ นเพี ยงการวิเคราะห์ข้ นั พื้นฐานซึ่ งอาจไม่เพี ยงพอต่ อการตัดสิ นใจลงทุ น ผูล้ งทุ นควรคานึ งถึ งการ
วิเคราะห์ที่หลากหลาย ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ การวิเคราะห์เชิ งปริ มาณด้วยวิธีอื่นๆ เช่น
ใช้แบบจาลองฟามา และเฟรนช์(Fama and French Model) วิธีเส้นพรมแดนเชิงสุ่ ม (Stochastic Frontier Method) วิธี
โคอินทิ เกรชัน (Cointegration Method) วิธีควอนไทล์ รี เกรสชัน (Quantile Regression Method) เป็ นต้น และการ
วิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ ดังนั้นการศึกษาต่อจากนี้ควรที่จะครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีอื่นๆด้วย
2. การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ย่อมให้ผลตอบแทนและความเสี่ ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้นผูล้ งทุน
ควรที่จะศึกษาความเสี่ ยงและอัตราผลตอบแทนให้ดี และให้เหมาะสมกับผูล้ งทุนเอง โดยการลงทุนที่เหมาะสมกับผู ้
ลงทุนแต่ละคนขึ้นอยู่กบั อัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงที่แต่ละ บุคคลจะยอมรับได้ ถ้าผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ ยง
ได้สูงผลตอบแทนที่ได้รับก็สูงตามไปด้วยเช่นกัน ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากตัวของหลักทรัพย์เท่านั้นแต่ยงั มี
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สาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วย เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนที่อาจ ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงในครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลรายวันตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2562 ถึง
30 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 244 วัน ในการศึกษาข้อมูลอาจจะยังไม่เพียงพอในการศึกษาการศึกษาครั้งต่อไป
อาจจะต้องใช้ขอ้ มูลมากกว่านี้ เช่น 2 ปี 3 ปี หรื อ 5 ปี หรื อตามระยะเวลาที่ผทู ้ ี่ศึกษาจะต้องการข้อมูลย้อนหลังเพื่อให้
ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุม
2. ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้อตั ราผลตอบแทนของตัว๋ เงินคลังอายุ 1 ปี มาเป็ นตัวแทนของอัตราผลตอบแทนที่
ปราศจากความเสี่ ยง ในการศึกษาครั้งต่อไปสามารถนาข้อมูลอัตราผลตอบแทน ตัว๋ เงินคลังอายุต่างๆ เช่น 3 ปี 5 ปี 7
ปี หรื อ 10 ปี หรื อตามระยะเวลาที่ผทู ้ ี่ศึกษาจะต้องการข้อมูลย้อนหลังเพื่อความเหมาะสมกับข้อมูล
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