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การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย
หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ โดยใชแบบจำลอง CAPM:
กรณีศึกษาหลักทรัพย TPP, THIP, NEP, AJ, CSC และ PTL
COMPARATIVE STUDY OF RATE OF RETURN AND RISK FROM
INVESTMENT ON THE SECURITIES IN PACKAGING SECTOR
BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM): THE CASE STUDY
OF TPP, THIP, NEP, AJ, CSC AND PTL
ลัดดาวรรณ สามบุญเรือง / LADDAWAN SAMBOONRUANG1
กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ/ KITTIPHUN KHONGSAWATKIAT2
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ กับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของตลาด 2) ศึกษาเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เบตา และสัดสวนความเสี่ยงรวมของหลักทรัพย
หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ และ 3) เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทน
ที่คาดหวังของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ ภายใตแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย
Capital Asset Pricing Model (CAPM) ซึ่งหลักทรัพยในการศึกษา คือ ขอมูลที่รวบรวมจากรายงาน
การซือ้ ขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(SET INDEX) ราคาปดของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทย 6 หลั ก ทรั พ ย คื อ TPP, THIP, NEP, AJ และ CSC โดยเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
เปนรายวัน (daily data) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 รวมเปน
ระยะเวลา 489 วันทำการ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ การวิเคราะหจากแบบจำลองตั้งราคา
หลักทรัพย Capital Asset Pricing Model (CAPM)

นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารยพิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
ในหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ กับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาด โดยหลักทรัพยที่
ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาตลาด คือ NEP, THIP และ CSC และหลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทน
ต่ำกวาตลาด คือ TPP, AJ และ PTL สวนคาความเสี่ยงของหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงกวาตลาด
ทุกหลักทรัพย คือ NEP, TPP, AJ, CSC, PTL, THIP
การเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑมีคาเปนบวก
ทุกหลักทรัพย และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์เบตาของตลาด พบวาหลักทรัพยที่มีคา
สัมประสิทธิเ์ บตาสูงกวาตลาด คือ NEP, AJ และ PTL จัดเปนหลักทรัพยเชิงรุก (aggressive security)
และหลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตาต่ำกวาตลาด คือ TPP, CSC และ THIP จัดเปนหลักทรัพย
เชิงรับ (defensive security) จากสัดสวนความเสี่ยงรวมของหลักทรัพย พบวา สัดสวนคาความเสี่ยง
ที่เปนระบบของหลักทรัพยที่มีคาสูงสุด คือ PTL รองลงมาคือ AJ, NEP, TPP, CSC และ THIP
สวนสัดสวนคาความเสี่ยงที่ไมเปนระบบของหลักทรัพยที่มีคาสูงสุด คือ THIP รองลงมาคือ CSC,
TPP, NEP, AJ และ PTL
และการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของ
หลักทรัพย หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑที่นักลงทุนควรจะลงทุนซื้อ (undervalued) เปนหลักทรัพยที่ต่ำ
กวาที่ควรจะเปน เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกันกับ
เสนตลาดหลักทรัพย คือ THIP, NEP และ CSC สวนหลักทรัพยที่นักลงทุนควรจะขาย (overvalued)
เปนหลักทรัพยที่สูงกวาที่ควรจะเปน เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง ณ ระดับ
ความเสี่ยงเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย คือ TPP, AJ และ PTL
คำสำคัญ: อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย Capital Asset Pricing
Model (CAPM)

ABSTRACT
The purposes of the study were to 1) compare risk and rate of return on
investment between security and market in packaging sector 2) compare Beta coefficient
and proportion of risk in packaging sector and 3) compare require rate of return and
expected rate of return in packaging sector under the capital Asset Pricing Model (CAPM).
Data collected by using securities (SET INDEX) and closing stock price daily report of
listing securities in packaging sector in the Stock Exchange of Thailand during 01 January
2011 to 31 December 2012, total 489 working days. The securities selected are TPP, THIP,
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NEP, AJ and CSC respectively. Model being used in this study is Capital Asset Pricing
Model (CAMP).
The study indicated that when compare risk and rate of return between
security and market in packaging sector, the securities that have higher rate of return than
market are NEP, THIP and CSC. On the other hand, the securities that have lower rate of
return than market are TPP, AJ and PTL. Further to risk of securities, all 6 securities; TPP,
THIP, NEP, AJ and CSC have higher risk than market.
Regarding to Beta Coefficient, the study showed that the Beta Coefficient in
packaging sector; TPP, THIP, NEP, AJ, CSC and PTL are positive, however the securities
with higher beta when compare to market are NEP, AJ and PTL, conversely the securities
with lower beta when compare to market are TPP, CSC and THIP. Further to proportion of
risk of securities in packaging sector, the study found that in term of systematic risk PTL is
the highest one follow by AJ, NEP, TPP, CSC and THIP, in term of unsystematic risk THIP
is the highest one follow by CSC, TPP,NEP,AJ and PTL.
Regarding to comparative of require rate of return and expected rate of return
in packaging sector, the study revealed that when compare to actual rate of return by
using Exchange Securities Market Line (SML), securities in the packaging sector that
should be invested due to undervalued are THIP, NEP and CSC, while the securities that
should not be invested due to overvalued are TPP, AJ and PTL.
Keywords: Rate of Return, Risk, Capital Asset Pricing Model (CAPM)

บทนำ
การลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย เป น องค ป ระกอบส ว นหนึ่ ง ที่ ส ำคั ญ
ในการวางแผนออมเงินระยะยาว ดวยการเขาไปซื้อหลักทรัพยในธุรกิจที่คุณมีความเชื่อมั่นวาจะสราง
ผลกำไรในวันขางหนาและจะไดรบั เงินปนผลจากกำไรทีเ่ กิดขึน้ ในธุรกิจนัน้ ตราบเทาทีย่ งั ถือหลักทรัพยนน้ั
อยู และยังสามารถคาดหวังใหราคาของหลักทรัพยที่ถืออยูมีมูลคาเพิ่มขึ้นได ถาธุรกิจนั้นยังสรางผล
กำไรและก็ จ ะทำให ไ ด รั บ เงิ น ป น ผลอย า งสม่ ำ เสมอ ซึ่ ง การลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย ถื อ ว า เป น
การลงทุนโดยตรงกับความสำเร็จ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะยาวของธุรกิจหนึ่ง ๆ เปนโอกาสใหแก
ผูมีเงินออมที่จะไดเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และเพิ่มผลตอบแทนจากเงินออมไดมากขึ้น
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมการระดมเงินออม
และจัดสรรเงินทุนในตลาดทุน อันเปนประโยชนตอการเสริมสรางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อจัดใหมีแหลงกลางสำหรับการซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย ทำหน า ที่ ใ นการส ง เสริ ม การออมทรั พ ย แ ละการระดมเงิ น ทุ น ในประเทศ สนั บ สนุ น
ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการเป น เจ า ของกิ จ การธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมภายในประเทศ ให
ความคุมครองผลประโยชนของผูถือหุน ใหการซื้อขายหลักทรัพยมีสภาพคลอง อยูในระดับราคา
ที่สมเหตุสมผลเปนไปอยางมีระเบียบและยุติธรรม และใหตลาดหลักทรัพยมีสภาพเปนนิติบุคคล
และเปนสถาบันเอกชน ดำเนินการโดยไมนำผลกำไรมาแบงปนกัน และเนื่องจากในชวงระยะเวลา
ที่ ผ า นมา ไม ว า จะเป น ยุ ค เศรษฐกิ จ เฟ อ งฟู มี อั ต ราการเติ บ โตและขยายตั ว อย า งรวดเร็ ว หรื อ
ยุ ค วิ ก ฤตการณ ที่ ส ง ผลให ภ าวะเศรษฐกิ จ ในประเทศซบเซา จะเห็ น ได ว า “ดั ช นี ร าคาหุ น ใน
ตลาดหลักทรัพย” มีบทบาทสำคัญเกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจของประเทศและอยูในความสนใจของ
ผูประกอบการธุรกิจตาง ๆ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ดทำการศึกษาหลักทรัพยทจี่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยทำการศึกษาหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑซง่ึ เปนหลักทรัพยหนึง่ ทีน่ า สนใจ เพราะวาอุตสาหกรรม
เยื่ อ กระดาษ กระดาษและสิ่ ง พิ ม พ มี ก ารผลิ ต เชื่ อ มโยงครบวงจรตั้ ง แต ต น น้ ำ ถึ ง ปลายน้ ำ ที่ มี
ความเชื่อมโยงครบวงจรของอุตสาหกรรมที่สงผลใหตนทุนวัตถุดิบที่เชื่อมโยงกันมีราคาถูกลง สงผล
ดานบวกตอการแขงขันในตลาดตางประเทศ และเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยป 2554 มีรายไดจากการสงออกรวม 7,034.56 ลานเหรียญสหรัฐ จึงได
ทำการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ
โดยใชแบบจำลอง CAPM: กรณีศึกษาหลักทรัพย TPP, THIP, NEP, AJ, CSC และ PTL เพื่อเปน
แนวทางในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุน ดวยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาโดยยึดแบบจำลอง
ตั้งราคาหลักทรัพย หรือ CAPM อันเปรียบเสมือนเครื่องมือบงชี้ใหทราบถึงระดับความเสี่ยง และ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งจะชวยใหนักลงทุน จะสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง
และแมนยำมากขึ้น

วัตถุประสงค
ในการทำการวิจัยครั้งนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาด
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เบตา และสัดสวนความเสี่ยงรวมของหลักทรัพย
หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ
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3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑภายใตแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย (Capital Asset
Pricing Model: CAPM)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
ผูว จิ ยั ทำการศึกษาขอมูลทีร่ วบรวมจากรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET INDEX) ราคาปดของหลักทรัพย
หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 6 หลักทรัพย โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนรายวัน (daily data) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 รวมเปนระยะเวลา 489 วันทำการ โดยมีรายชื่อหลักทรัพยที่ใชในการวิจัยดังนี้
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1. TPP

: บริษัท ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ จำกัด (มหาชน)
: Thai Packaging & Printing Public Company Limited
2. THIP : บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
: Thantawan Industry Public Company Limited
3. NEP : บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
: NEP Realty and Industry Public Company Limited
4. AJ
: บริษัท เอ.เจ.พลาสท จำกัด (มหาชน)
: A.J. Plast Public Company Limited
5. CSC : บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
: Crown Seal Public Company Limited
6. PTL : บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
: Polyplex (Thailand) Public Company Limited

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยหวังวาจะสามารถนำไปใชประโยชนไดดังนี้
1. เพื่อใหนักลงทุนใชเปนแนวทางสำหรับประกอบการตัดสินใจพิจารณาการลงทุนของ
หลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ
2. เพื่อใหนักลงทุนเขาใจถึงวิธีการและสามารถนำไปใชวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของหลักทรัพยในหมวดอื่นๆ ได และเปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุนอยางมีเหตุผล

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจ
บรรจุภัณฑโดยใชแบบจำลอง CAPM: กรณีศึกษาหลักทรัพย TPP, THIP, NEP, AJ, CSC และ PTL
ผูวิจัยจะนำเสนอหลักการและทฤษฎีที่มีสวนเกี่ยวของตามลำดับหัวขอดังตอไปนี้
1. แนวความคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง
วิษณุ แทนมาก (2551) ไดกลาววา ความเสี่ยงจากการลงทุน (investment risk)
หมายถึง โอกาสหรือความนาจะเปน (probability) ทีจ่ ะไดรบั ผลตอบแทน (return) ต่ำกวาผลตอบแทน
ที่คาดหวังไว (expected return) ซึ่งถาอัตราผลตอบแทนที่ไดรับต่ำกวาผลตอบแทนที่คาดหวังไวมาก
เทาใด ความเสี่ยงในการลงทุนก็จะยิ่งมีมากขึ้น หรือโอกาสที่จะไมไดรับผลตอบแทนที่คาดหวังเอาไว
หรือโอกาสที่จะสูญเสียเงินลงทุน ซึ่งสาเหตุที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนมีหลายประการ
เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาวะแวดลอม หรือปจจัยภายในกิจการ เปนตน
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2. แนวความคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนการลงทุน
ฐิติพงศ พรลิลิตประเสริฐ (2554) ไดกลาววา การลงทุน หมายถึง การที่ผูลงทุน
เลื่อนการใชจายในวันนี้ เพื่อสรางความมั่งคั่งใหเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตไมวาจะเปนการซื้อหลักทรัพย
หรือตราสารทางการเงินประเภทตาง ๆ เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือดวยวิธีการอื่น ๆ โดยมุงหวัง
วาจะไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยนั้น ๆ หรือตราสารทาง
การเงินอื่น ๆ ที่ไดลงทุนไป โดยมุงหวังวาผลตอบแทนที่ไดรับจะตองมีมูลคาสูงขึ้นเพื่อใหคุมกับตนทุน
คาเสียโอกาสและเพื่อชดเชยอำนาจซื้อที่สูญเสียไป อันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟอ รวมทั้งชดเชย
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารทางการเงินตลอดชวงระยะเวลา
ลงทุน
3. ตัวแบบการกำหนดราคาหลักทรัพย
เปนแนวคิดที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนที่คาดไวของ
หลักทรัพย กับตัวชี้ความเสี่ยงตัวหนึ่งที่เรียกวา เบตา (beta) ลักษณะความสัมพันธระหวางอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดไวและคาเบตาไดแสดงในทฤษฎี หรือตัวแบบ (model) หรือที่เรียกกันโดยยอวา
CAPM ซึ่งเปนตัวแบบการกำหนดราคาหลักทรัพย โดยการวิเคราะหผานอัตราผลตอบแทนที่เหมาะ
กับสภาพความเสีย่ ง หรือคาเบตา ซึง่ หลักการนีเ้ ปนทีย่ อมรับในการวิเคราะหการลงทุน (สมพิศ คมขำ,
2549) จากตัวแบบ CAPM ผูลงทุนสามารถกำหนดไดวา หลักทรัพยที่วิเคราะหนั้นมีราคาตลาดสูง
กวาที่ควรจะเปน (Overvalued) หรือมีราคาตลาดต่ำกวาที่ควรจะเปน (undervalued) (สุพจน
สกุลแกว, 2553: 168)
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556: 386-408) ไดทำการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหอตั รา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางโดยใชแบบจําลองการตั้งราคา
หลักทรัพย (CAPM) โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของอัตรา
ผลตอบแทน และความเสี่ ย งจากการลงทุ น หลั ก ทรั พ ย ก ลุ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ห มวดวั ส ดุ ก อ สร า ง
2) เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยหมวดวัสดุ
กอสรางกับอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ 3) เพื่อเปน
แนวทางศึกษาในการตัดสินใจลงทุน โดยผลการวิจัยสรุปดังนี้ หลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางที่อัตราผล
ตอบแทนที่ตองการสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมี 5 หลักทรัพย เรียงตามลําดับคือ GEN,
TASCO, TPIPL, KWH และ SCC ซึ่งเปนหลักทรัพยในกลุม Overvalued หลักทรัพยกลุมวัสดุ
กอสรางที่อัตราผลตอบแทนที่ตองการตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมี 13 หลักทรัพย เรียงตาม
ลําดับคือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG
และ DCC ซึ่งเปนหลักทรัพยในกลุม Undervalued
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ฐิติพงษ พรลิลิตประเสริฐ (2554: 105-106) ไดทำการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย: ศึกษากลุมขนสงสินคาทางทะเล” โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษาดั ง นี้ 1) วิ เ คราะห อั ต ราผลตอบแทนและความเสี่ ย งจากการลงทุ น
ในหลักทรัพยของบริษัทที่ทำธุรกิจการขนสงสินคาทางทะเลภายใตแบบจำลอง Capital Asset
Pricing Model (CAPM) และ 2) ศึกษาปจจัยที่กำหนดอัตราผลตอบแทนในกลุมธุรกิจการขนสง
สินคาทางทะเล ภายใตแบบจำลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) โดยผลการวิจัยสรุปดังนี้
คาความเสี่ยงหรือคาเบตา มีคาเปนบวกและมากกวา 1 ทั้งหมด ซึ่งแสดงใหเห็นวา หลักทรัพยในกลุม
ขนสงสินคาทางทะเลมีการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนที่มากกวาอัตราผลตอบแทนตลาดหรือที่
เรียกวาเปนหลักทรัพยทม่ี รี าคาปรับตัวเร็ว (aggressive stock) และทุกหลักทรัพยมอี ตั ราผลตอบแทน
ทีอ่ ยูส งู กวาเสน SML ซึง่ แสดงใหเห็นวาทัง้ 4 หลักทรัพย มีมลู คาต่ำกวาทีค่ วรจะเปน และเปนหลักทรัพย
ที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ดังนั้นนักลงทุนควรจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย เหลานี้กอน
ที่ระดับราคาจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และปจจัยที่สงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
จำนวน 4 ป จ จั ย ได แ ก อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของระวางเรื อ อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของดั ช นี
ตลาดหลักทรัพย อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน และอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคา
ระหวางประเทศ พบวา ปจจัยทั้ง 4 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหุน
ทั้ง 4 บริษัท ไดไมมากนัก คือ ประมาณรอยละ 50 สำหรับ RCL รอยละ 40 สำหรับ TTA และ PSL
สำหรับหลักทรัพย JUTHA พบวา การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย เปนปจจัยที่
มีนัยสำคัญมากที่สุดรองลงมา คือ อัตราผลตอบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีคาระวางเรือ สวนอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันและมูลคาการคาระหวางประเทศคอนขางนอย
วิษณุ แทนมาก (2551: 77) ไดทำการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพยกลุมขนสงทางเรือ” โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้
เพื่อศึกษาถึงอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยในกลุมขนสงทางเรือ ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินราคาของแตละหลักทรัพย
จำนวน 3 หลักทรัพย (RCL, PSL, TTA) ใชขอมูลเปนรายสัปดาห ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 รวมทั้งสิ้น 74 สัปดาห ใชทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพยประเภททุน
(Capital Asset Pricing Model : CAPM) และใชการวิเคราะหถดถอยในการประมาณคาความเสี่ยง
จากสมการ CAPM โดยใชขอมูลตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคำนวณอัตราผลตอบแทนของ
ตลาดและใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ของธนาคารพาณิชยใหญ 5 แหง คือ ธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แทนอัตราผล
ตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา คาความเสี่ยงหรือคาเบตาของหลักทรัพยในกลุม
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ขนสงทางเรือมีคา มากกวา 1 และมีความสัมพันธในเชิงบวกของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย
จำนวน 3 หลักทรัพย (PSL, RCL, TTA) มีคาเบตาเทากับ 1.448, 1.157 และ 1.675 ตามลำดับ
แสดงวา หลักทรัพยในกลุมขนสงทางเรือเปนหลักทรัพยประเภท Aggressive Stock และเมื่อนำ
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมาเปรียบเทียบกับเสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line:
SML) แสดงวา หลักทรัพย PSL และ TTA มีผลตอบแทนมากกวาผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย
สวนหลักทรัพย RCL อยูบนเสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line: SML) แสดงวา หลักทรัพย
RCL มีผลตอบแทนเทากับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย
Lawan Kerdnoy, Kittiphun Khongsawatkiat, & Thasana Boonkwan (2008: 232)
ไดทำการศึกษาเรื่อง “The Capital Asset Pricing Model: A Comparison Study of Securities in
Banking Sector on the Stock Exchange of Thailand.” โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ เพื่อ
ศึกษาการเปรียบเทียบระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ไดรับของหลักทรัพยกลุมธนาคารและ
การประเมินระหวางผลตอบแทนผลตอบแทนที่คาดหวังและอัตราผลตอบแทนที่ไดรับของหลักทรัพย
กลุมธนาคารจากโมเดลการกำหนดราคาสินทรัพย (CAPM) โดยผลการวิจัยสรุปดังนี้ หลักทรัพย
กลุมพลังงานที่ควรตัดสินใจขายหรือไมลงทุนมี 6 หลักทรัพยเปนหลักทรัพยในกลุม Overvalued
แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันสูงกวาราคาที่ควรจะเปน คือ ACL, BT. SCIB, KTB,
TISCO, TMB หลักทรัพยกลุมพลังงานที่ควรตัดสินใจซื้อหรือลงทุนมี 6 หลักทรัพย เปนหลักทรัพย
ในกลุม undervalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันต่ำกวาราคาที่ควรจะเปน คือ
BAY, BBL, KBANK, KK, SCB, TBANK
Weera Weerakhajomsak, Kittiphun Khongsawatkiat, & Thasan Boonkwan
(2008: 495) ไดทำการศึกษาเรื่อง Asset Pricing in Energy Sector: The Evidence from Stock
from Exchange of Thailand โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบระหวาง
อั ต ราผลตอบแทนที่ ไ ด รั บ ของหลั ก ทรั พ ย ก ลุ ม พลั ง งานและอั ต ราผลตอบแทนที่ ไ ด รั บ ของตลาด
2) เพื่อเปรียบเทียบระหวางความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมพลังงานและความเสี่ยงที่ไดรับของตลาด
และ 3) เพื่อประเมินอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับและความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมพลังงาน
จาก CAPM ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพยกลุมพลังงานที่ควรตัดสินใจขายหรือไมลงทุนมี 10
หลักทรัพยเปนหลักทรัพยในกลุม overvalued แสดงวาราคาตลาดของ PTTEP, RPC, SOLAR,
SUSCO, TOP, IRPC หลักทรัพยกลุมพลังงานที่ควรตัดสินใจซื้อหรือลงทุนมี 8 หลักทรัพย เปน
หลักทรัพยในกลุม undervalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันต่ำกวาราคาที่ควรจะ
เปน คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, GLOW, LANNA, PTT, RATCH, SCG
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วิธีดำเนินการ
ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาเป น ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ คื อ หลั ก ทรั พ ย ห มวดธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเลือกหลักทรัพย จำนวน 6 หลักทรัพย คือ
1) TPP: บริษทั ไทยบรรจุภณ
ั ฑและการพิมพ จำกัด (มหาชน) 2) THIP: บริษทั ทานตะวันอุตสาหกรรม
จำกัด (มหาชน) 3) NEP: บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
4) AJ: บริ ษั ท เอ.เจ.พลาสท จำกั ด (มหาชน) 5) CSC: บริ ษั ท ฝาจี บ จำกั ด (มหาชน) และ
6) PTL: บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผูทำการวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูล
จากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนี้
1. ราคาป ด ในแต ล ะวั น ทำการของหลั ก ทรั พ ย ห มวดธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
2. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET INDEX) จากรายงานการซื้อขาย
หลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
3. เงินปนผลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ ในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2555
4. อั ต ราผลตอบแทนของตั๋ ว เงิ น คลั ง ระยะสั้ น 6 เดื อ น รวบรวมจากฐานข อ มู ล ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
สำหรับการวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา อธิบายเกี่ยวกับกรอบแนวคิด
ทฤษฎี และคำจำกัดความที่เกี่ยวของ และวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชสูตรในการคำนวณหาอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ เ บต า อั ต ราผลตอบแทนที่ ต อ งการ
โดยการใชรูปแบบจำลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) ซึ่งตัวแปรที่ใชในการคำนวณ
เขียนในรูปสมการไดดังนี้
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ผลการวิจัย
สวนที่ 1 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง

0.2697

0.30
0.25
0.1670

0.20

0.1502

0.15
0.10
0.05

0.0659

0.0178

0.00
-0.05

°´¦µ¨°Â °®¨´¦´¡¥r
°´¦µ¨°Â °¨µ

TPP

THIP

NEP

AJ

CSC

PTL

-0.10
-0.15
-0.20

-0.1080
-0.1777

-0.25

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ กับอัตราผล
ตอบแทนของตลาด ในชวงระยะเวลาระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2555
ที่มา: จากการคำนวณ
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จากภาพที่ 1 เปนผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
หมวดธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ กั บ ตลาด ในช ว งระยะเวลาระหว า งวั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึ ง
วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2555 ผลการศึ ก ษาพบว า อั ต ราผลตอบแทนของตลาดหลั ก ทรั พ ย
มีคาเทากับ 0.0659 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ
จำแนกออกไดเปน 2 กลุม ดังนี้
1) หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาตลาดมีจำนวน 3 หลักทรัพย คือ NEP,
THIP และ CSC ซึ่งอัตราผลตอบแทนของ NEP มีคาสูงที่สุดเทากับ 0.2697 รองลงมาคือ THIP และ
CSC โดยมีคาอัตราผลตอบแทนเทากับ 0.1670 และ 0.1502 ตามลำดับ
2) หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ำกวาตลาดมีจำนวน 3 หลักทรัพย คือ TPP, AJ
และ PTL ซึ่งอัตราผลตอบแทนของ TPP มีคาสูงที่สุดเทากับ 0.0178 รองลงมาคือ AJ และ PTL
โดยมีคาอัตราผลตอบแทนเทากับ -0.1080 และ -0.1777 ตามลำดับ

20.00
17.1432

18.00
16.00
14.00
12.00

11.1151
9.1617

10.00
8.00

5.9569

5.7578

6.00

ªµ¤Á¸É¥ °®¨´¦´¡¥r
5.8949

ªµ¤Á¸É¥ °¨µ

4.00
2.00

1.3274

0.00
TPP

THIP

NEP

AJ

CSC

PTL

ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑกับตลาด
ในชวงระยะเวลาระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ที่มา: จากการคำนวณ
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จากภาพที่ 2 เปนผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจ
บรรจุภัณฑกับตลาด ในชวงระยะเวลาระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาพบวา ความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับ 1.3274 เมื่อเปรียบเทียบ
กับความเสี่ยงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑของหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงกวาตลาด
มีจำนวน 6 หลักทรัพย คือ NEP, TPP, AJ, CSC, PTL และ THIP ซึ่งความเสี่ยงของ NEP มีคา
สูงที่สุดเทากับ 17.1432 รองลงมาคือ TPP, AJ, CSC, PTL และ THIP โดยมีคาความเสี่ยงเทากับ
11.1151, 9.1617, 5.9569, 5.8949 และ 5.7578 ตามลำดับ
สวนที่ 2 คาสัมประสิทธิ์เบตา และสัดสวนความเสี่ยงรวม
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ภาพที่ 3 คาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑกับตลาด ในชวงระยะเวลา
ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ที่มา: จากการคำนวณ
จากภาพที่ 3 เปนผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพย
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑกับคาสัมประสิทธิ์เบตาของตลาด ในชวงระยะเวลาระหวางวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาพบวา
1) หลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตาสูงกวาตลาดมีจำนวน 3 หลักทรัพย คือ NEP, AJ
และ PTL ซึ่งคาสัมประสิทธิ์เบตาของ NEP มีคาสูงที่สุดเทากับ 1.4510 รองลงมาคือ AJ และ PTL
โดยมีคาสัมประสิทธิ์เบตาเทากับ 1.4500 และ 1.2520 ตามลำดับ
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2) หลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตาต่ำกวาตลาดมีจำนวน 3 หลักทรัพย คือ TPP, CSC
และ THIP ซึ่งคาสัมประสิทธิ์เบตาของ TPP มีคาสูงที่สุดเทากับ 0.8020 รองลงมาคือ CSC และ
THIP โดยมีคาสัมประสิทธิ์เบตาเทากับ 0.5060 และ 0.3440 ตามลำดับ
ตารางที่ 1 สัดสวนความเสี่ยงรวมของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ
®¨´¦´¡¥r
TPP
THIP
NEP
AJ
CSC
PTL

nµªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ}¦³
7.65%
2.78%
16.28%
30.46%
5.70%
39.54%

nµªµ¤Á¸É¥¸ÉÅ¤nÁ}¦³
92.35%
97.22%
83.72%
69.54%
94.30%
60.46%

ที่มา: จากการคำนวณ
จากตารางที่ 1 แสดงถึงสัดสวนความเสี่ยงรวมของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ
ในชวงระยะเวลาระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ผลการศึกษา
พบวา คาความเสี่ยงจำแนกออกไดเปน 2 กลุม ดังนี้
1) ความเสี่ยงที่เปนระบบของหลักทรัพยจำนวน 6 หลักทรัพย คือ หลักทรัพย PTL มีคา
สูงสุดเทากับ รอยละ 39.54 รองลงมาคือ AJ, NEP, TPP, CSC และ THIP โดยมีคาความเสี่ยงที่เปน
ระบบเทากับรอยละ 30.46, 16.28, 7.65, 5.70 และ 2.78 ตามลำดับ
2) คาความเสี่ยงที่ไมเปนระบบของหลักทรัพยจำนวน 6 หลักทรัพย คือ หลักทรัพย THIP
มีคาสูงสุดเทากับรอยละ 97.22 รองลงมาคือ CSC, TPP, NEP, AJ และ PTL โดยมีคาความเสี่ยงที่
ไมเปนระบบเทากับ รอยละ 11.12, 9.16, 5.96, 5.89 และ 5.76 ตามลำดับ
สวนที่ 3 อัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย
หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ ภายใตแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย Capital Asset Pricing
Model (CAPM)
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ตารางที่ 2 อัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยหมวดธุรกิจ
บรรจุภัณฑ
®¨´¦´¡¥r
TPP
THIP
NEP
AJ
CSC
PTL
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ที่มา: จากการคำนวณ
จากตารางที่ 2 แสดงถึงอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของ
หลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ ภายใตแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย Capital Asset
Pricing Model (CAPM) ในชวงระยะเวลาระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาพบวา เมื่อนำอัตราผลตอบแทนที่ตองการ (Ri) กับอัตราผลตอบแทนที่
คาดหวัง ตามทฤษฎี CAPM (E(Ri ) ) มาเปรียบเทียบกัน โดยหลักทรัพยที่นักลงทุนตัดสินใจลงทุนนั้น
เปนหลักทรัพย Ri> (E(Ri ) ) แสดงวาเปนหลักทรัพยต่ำกวาที่ควรจะเปน เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
ผลตอบที่เกิดขึ้นจริง ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย เพราะมีอัตราผลตอบแทน
สูงกวาตลาดบนเสนตลาดหลักทรัพย ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกัน ขณะที่หลักทรัพยที่นักลงทุน
ไมตัดสินใจลงทุนเปนหลักทรัพยที่ Ri< (E(Ri ) ) แสดงวาเปนหลักทรัพยที่สูงกวาที่ควรจะเปน เมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย
เพราะมี อั ต ราผลตอบแทนต่ ำ กว า ตลาดบนเส น ตลาดหลั ก ทรั พ ย ณ ระดั บ ความเสี่ ย งเดี ย วกั น
ซึ่งสามารถสรุปการตัดสินใจลงทุนไดดังนี้
1) หลักทรัพยทนี่ กั ลงทุนควรตัดสินใจซือ้ มีจำนวน 3 หลักทรัพย คือ THIP, NEP และ CSC
2) หลักทรัพยที่นักลงทุนควรตัดสินใจขาย มีจำนวน 3 หลักทรัพย คือ TPP, AJ และ PTL

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจาก
การลงทุนในหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ โดยใชแบบจำลอง CAPM: กรณีศึกษาหลักทรัพย
TPP, THIP, NEP, AJ, CSC และ PTL มีประเด็นสำคัญอภิปลายผล ดังนี้
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1. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ
กับตลาด ผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนจำแนกออกไดเปน 2 กลุม คือ หลักทรัพยที่ใหอัตรา
ผลตอบแทนสูงกวาตลาด คือ NEP, THIP และ CSC หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ำกวาตลาด
คือ TPP, AJ และ PTL ในขณะที่หลักทรัพยเหลานี้กลับมีความเสี่ยงสูงกวาตลาดทั้งหมด คือ NEP,
TPP, AJ, CSC, PTL และ THIP เปนเพราะวาหลักทรัพยที่มีคาความเสี่ยงสูง อัตราผลตอบแทนสูง
และสำหรับหลักทรัพยที่มีคาความเสี่ยงนอยกวาตลาด หรือเบตานอยกวา 1 คือ อัตราผลตอบแทน
ของตลาดเปลี่ยนแปลง 1% หลักทรัพยจะเปลี่ยนแปลงนอยกวา 1%
2. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์เบตา (β) เปนคาที่บอกถึงระดับความเสี่ยงที่เปนระบบ
ของหลั ก ทรั พ ย โดยเปรี ย บเที ย บกั บ ความเสี่ ย งตลาด หรื อ เป น การวั ด ความอ อ นไหวของอั ต รา
ผลตอบแทนหลักทรัพยหนึ่งตอความเสี่ยงของตลาดเพื่อดูความสัมพันธวาอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยทค่ี าดหวังจะเกิดการเปลีย่ นแปลงอยางไรในระดับของอัตราผลตอบแทนของตลาดทีเ่ ปลีย่ นไป
ผลการศึกษาพบวาหลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตามากกวา 1 และมีความสัมพันธในเชิงบวก คือ
NEP, AJ และ PTL จัดเปนหลักทรัพยเชิงรุก (aggressive security) สวนหลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์
เบตานอยกวา 1 และมีความสัมพันธในเชิงบวก คือ TPP, CSC และ THIP จัดเปนหลักทรัพยเชิงรับ
(defensive security) และสัดสวนความเสีย่ งรวมจำแนกออกไดเปน 2 กลุม ดังนีค้ วามเสีย่ งทีเ่ ปนระบบ
คือ หลักทรัพย PTL มีคาสูงสุด รองลงมาคือ AJ, NEP, CSC และ THIP ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ
คือ หลักทรัพย THIP มีคาสูงสุด รองลงมาคือ CSC, TPP, NEP, AJ และ PTL เปนเพราะวาสัดสวน
ความเสี่ยงที่เปนระบบและความเสี่ยงที่ไมเปนระบบมีสัดสวนความเสี่ยงรวมสูงต่ำแตกตางกัน
ดังนั้น นักลงทุนควรขจัดความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพยหมวดอื่น ๆ สำหรับ
หลักทรัพยบางตัวที่ไมเปนไปตามทฤษฎี อัตราผลตอบแทนสูง และความเสี่ยงสูง เพราะวามีปจจัย
ที่มีผลกระทบตอธรุกิจหมวดบรรจุภัณฑดังนี้ ความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ความไมแนนอนทางการเมือง และปจจัยพื้นฐานของบริษัท เชน ฐานะทางการเงินความสามารถ
ในการทำกำไรของบริษัท
3. การเปรี ย บเที ย บอั ต ราผลตอบแทนที่ ต อ งการกั บ อั ต ราผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง
หลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑที่มีอัตราผลตอบแทนที่ตองการต่ำกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
คือ THIP, NEP และ CSC สวนหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑที่อัตราผลตอบแทนที่ตองการสูง
กวาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง คือ TPP, AJ และ PTL เปนเพราะวาสมมติฐานการวิจัยที่วาอัตรา
ผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ โดยใช
วิธีแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Mode: CAPM) มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสำคัญ แตอยางไรก็ตามไมควรใชอัตราผลตอบแทนพิจารณาเพียงอยางเดียวควรใชทฤษฎี
แนวความคิดอื่น เพื่อใหไดผลการวิจัยที่แนนอนยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช
1. การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการประกอบการตั ด สิ น ใจลงทุ น หลั ก ทรั พ ย ห มวดธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ ซึ่ ง ข อ มู ล ในการวิ เ คราะห
เปนชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 นักลงทุน
ควรพิจารณาหลักทรัพยหมวดธุรกิจอื่น ในชวงระยะเวลาเดียวกัน เพื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบ
ในการลงทุนหลักทรัพยหมวดธุรกิจอื่นในครั้งตอไป
2. การวิจัยครั้งนี้ใชสำหรับเปนแนวทางในการประกอบการตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย
หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑเทานั้น ในการลงทุนควรที่จะกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพยหมวดธุรกิจ
อื่น ๆ หรือกระจายทุนกับสินทรัพยหลายประเภท เชน ที่ดิน ทองคำ พันธบัตร ตราสารอนุพันธ เปนตน
เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน และเปนการพยุงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น เรื่ อ งของการลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ สำหรั บ ผู ที่ ส นใจ
ในการทำวิจัยหัวขอดังกลาวสามารถนำไปปรับใช อางอิงและวิเคราะหในครั้งตอไปได โดย
1. การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดตาง ๆ
ควรศึกษาปจจัยความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายนอกดวย เชน ปจจัยทางดานการเมือง ปจจัยทาง
ดานเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบตอความเสี่ยงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจแตละหมวดที่สอดคลองหรือ
แตกตางไปจากนี้ และ
2. ผูวิจัยอาจใชทฤษฎีและแนวความคิดอื่น ๆ เชน ทฤษฎีการเก็งกำไรราคา (Arbitrage
Pricing Theory: APT) หรือ Fama 3 Factors (F-3-F) เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่แมนยำและชัดเจน
ยิ่งขึ้น

สรุป
การลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนักลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทน
จากการซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งในการลงทุนจะตองมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของมูลคาของหลักทรัพยที่มี
การปรับตัวขึ้นหรือลงอยูตลอดเวลา ทำใหผลตอบแทนที่ไดรับไมเปนไปตามที่นักลงทุนคาดหวัง
ดังนั้นนักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนอยางมีเหตุผลโดยจะตองพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนที่จะไดรับ
เปรียบเทียบกับความเสี่ยงของหลักทรัพยนั้น ๆ เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่พอใจสูงสุด ณ ระดับ
ความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได
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