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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม กับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาด 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวัง ภายใตแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย (Capital asset pricing model; CAPM) ของหลักทรัพย
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งทําการศึกษาหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย จํานวน 6 หลักทรัพย ไดแก SSF, TWFP, CPF, SNP, TC และ F&D โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายวัน ตั้งแตวันที่ 4
มกราคม 2554 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วันทําการ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก การวิเคราะหจากทฤษฎี CAPM
ผลการศึกษาพบวา จากการเปรียบเทียบหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกับตลาด ดานอัตราผลตอบแทนพบวามี 4
หลักทรัพย คือ SSF, CPF, TC และ F&D มีอัตราผลตอบแทนสูงกวาตลาด ในขณะที่มี 2 หลักทรัพย คือ TWFP และ SNP มีอัตรา
ผลตอบแทนต่ํากวาตลาด ดานความเสี่ยงพบวาทั้ง 6 หลักทรัพยมีความเสี่ยงสูงกวาตลาด และมีคาสัมประสิทธิ์เบตานอยกวา 1 แต
มากกวา 0 คือ มีความสัมพันธในเชิงบวก และมีความเสี่ยงนอยกวาตลาด กลาวไดวาเปนหลักทรัพยเชิงรับ (Defensive security) และเมื่อ
เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังตามแบบจําลอง CAPM พบวามี 5 หลักทรัพย คือ SSF,
TWFP, CPF, TC และ F&D ที่ราคาตลาดต่ํากวาที่ควรจะเปน (Undervalued) ในขณะที่มี 1 หลักทรัพย คือ SNP ที่ราคาตลาดสูงกวาที่ควร
จะเปน (Overvalued)
คําสําคัญ: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม แบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย (CAPM)
คาสัมประสิทธิ์เบตา อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

Abstract
The purposes of this study were; 1. to compare rate of return and risk between stock in the food and beverages
sector and market (SET Index) 2. to compare required rate of return with the expected rate of return for 6 stock in the food and
beverages sector in the stock exchange of Thailand (SET) including SSF, TWFP, CPF, SNP, TC and F&D by using capital
asset pricing model (CAPM). This research was collected the secondary data during January 4, 2011 - December 28, 2012.
The results found that the return of SSF, CPF, TC and F&D stock were higher than market return but TWFP and SNP stock were
lower than market return. Considering on risk, all stocks took higher than market and they were defensive stock suitable for
investor holding and invest in bear market. Considering on CAPM evaluation, stocks were undervalued including SSF,
TWFP, CPF, TC and F&D stock. While, SNP stock was overvalued.
Keywords: Stock exchange of Thailand, The food and beverage sector, Capital asset pricing model (CAPM), Beta coefficient,
Expected return.
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1. บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การลงทุนในหลักทรัพยแมจะสรางผลตอบแทนแกนักลงทุนได ในขณะเดียวกันก็ตองแบกรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ดวย และยังผลใหนักลงทุนไมสามารถบรรลุเปาประสงคตามที่ไดกําหนดไว ดังนั้นกอนที่จะตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยใด ๆ
นั้น นักลงทุนจึงตองมีเครื่องมือที่ใชวิเคราะหขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อใหไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว
และเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน ซึ่งแบบจําลอง Capital asset pricing model (CAPM) เปนเครื่องมือหนึ่งที่ไดรับ
การยอมรับในแวดวงวิชาการและไดรับความนิยมในการนํามาใชเปนเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหการลงทุน โดย CAPM เปนตัว
แบบการกําหนดราคาหลักทรัพย โดยการประเมินเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ชวย
ใหนักลงทุนสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองและแมนยํามากขึ้น
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดเลือกทําการศึกษาหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากกลุมอุตสาหกรรมอาหาร
นับเปนกลุมสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศโดยในแตละปมีการสงออกเฉลี่ยปละกวา 20,000 ลานเหรียญสหรัฐ แมวาจะตอง
เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลก หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ อัตราการสงออกสินคาในกลุมอุตสาหกรรมอาหารไทยไมไดลดลง
ประเทศไทยยังคงครองความเปนผูผลิตสินคาเกษตรรายใหญ และเปนประเทศผูผลิตอาหารปอนแกผูบริโภคทั่วโลก อีกทั้ง
ประเทศไทยมีนโยบายขยายบทบาทธุรกิจแปรรูปการเกษตรและอาหาร เพื่อนําไปสูการเปนศูนยกลางการผลิตและการคาที่มี
ศักยภาพ มุงมั่นที่จะทําใหไทยเปน “ครัวโลก” (อุตสาหกรรมสาร, 2555)

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กับอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาด
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ภายใตแบบจําลองการกําหนด
ราคาหลักทรัพยของหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

1.3 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษานี้ใชแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพยในการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังกับอัตรา
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ขอมูลที่ศึกษารวบรวมจากรายงานการซื้อขายหลักทรัพยของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้ง SET INDEX ราคาปด และเงินปนผลของหลักทรัพยในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเลือกมาศึกษาเพียง 6 หลักทรัพย ดังนี้
1.SSF
: บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน)
Surapon Foods Public Company Limited
2.TWFP
: บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)
Thai Wah Food Product Public Company Limited
3.CPF
: บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
4.SNP
: บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
S&P Syndicate Public Company Limited
5.TC
: บริษัท ทรอปคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
6.F&D
: บริษัท ฟูดแอนดดริ๊งส จํากัด (มหาชน)
Food and Drinks Public Company Limited
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ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหจะเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ศึกษาตั้งแต 4 มกราคม 2554 ถึง 28 ธันวาคม
2555 จํานวน 489 วัน

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบวิธีการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเปน
แนวทางในการตัดสินใจลงทุนอยางมีเหตุผล และสามารถนําไปประยุกตไดกับหลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ ได
2. แนวทางสําหรับประกอบการตัดสินใจพิจารณาลงทุนหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกับตลาด เพื่อ
กําหนดกลยุทธและทิศทางในการลงทุน จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง
3. ทราบมูลคาที่เหมาะสมของหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเปนแนวทาง ในการตัดสินใจลงทุน

1.5 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช
1.5.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

การเปรียบเทียบ

ราคาปดแตละวันทําการ

อัตราผลตอบแทนของ

สวนเบี่ยงเบน

- ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่

ของหลักทรัพยหมวด

หลักทรัพยหมวดธุรกิจ

มาตรฐาน

ไดรับของหลักทรัพยหมวดธุรกิจ

ธุรกิจอาหารและ

อาหารและเครื่องดื่ม

เครื่องดื่ม

และอัตราผลตอบแทน

อาหารและเครื่องดื่มกับตลาด
- คาเบตาของหลักทรัพยหมวดธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มกับตลาด

ของตลาด

- อัตราผลตอบแทนที่ตองการกับ

SET INDEX
คาเบตา
อัตราผลตอบแทนตั๋วเงิน

อัตราผลตอบแทนที่ไมมี

คลังระยะสั้น 6 เดือน

ความเสี่ยง

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของ
หลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม โดยใชรูปแบบจําลอง
CAPM

1.5.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการลงทุน
การลงทุน หมายถึง กระบวนการที่ผูลงทุนเลือกที่จะชะลอการใชจายในวันนี้ เพื่อสรางความมั่นคั่งใหเพิ่มสูงในอนาคต ไม
วาจะเปนการซื้อหลักทรัพยหรือตราสารการเงินประเภทตาง ๆ เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือดวยวิธีการอื่น ๆ โดยมุงหวังเพื่อให
ไดรับกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้น ๆ และมุงหวังใหหลักทรัพยหรือตราสารการเงินที่ไดลงทุนไปมีมูลคาสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหคุมกับ
ตนทุนคาเสียโอกาส และเพื่อชดเชยอํานาจซื้อที่สูญเสียไป อันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟอ รวมทั้งชดเชยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารการเงิน ตลอดชวงระยะเวลาลงทุน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ศูนยสงเสริมการพัฒนา
ความรูตลาดทุน, 2552)
1.5.3 แนวความคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการลงทุนเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการพิจารณาลงทุน ความหมายของความเสี่ยงจากการลงทุนใน
หลักทรัพย หมายถึงโอกาสที่จะสูญเสียเงินลงทุนคือขาดทุน และโอกาสที่ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนแตกตางหรือเบี่ยงเบน
ไปจากผลตอบแทนที่คาดหวังไว ความเบี่ยงเบนของรายไดยิ่งสูงก็แสดงวา โอกาสที่ผลตอบแทนที่จะไดรับแตกตางไปจากที่คาดการณ
ไวสูง ความเสี่ยงสูง ถาโอกาสที่ผลตอบแทนที่ไดรับแตกตางจากที่คาดการณไวนอย ความเสี่ยงต่ํา ถาผลตอบแทนที่ไดรับไมแตกตาง
จากที่คาดหวังไวก็ถือวาไมมีความเสี่ยง (Risk-free) สิริวรรณ โฉมจํารูญ, 2548)
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1.5.4 การบริหารความเสี่ยง (Risk management)
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลงหรือ
ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ในการจัดการความเสี่ยงจะตองวิเคราะหถงึ สาเหตุ
ของความเสี่ยงในแตละประเด็นเพื่อนําไปสูการหามาตรการจัดการกับปจจัยความเสี่ยงใหตรงจุด โดยการเลือกรายการความเสี่ยงจากแผนภูมิ
ความเสี่ยงที่มีความสําคัญที่สุดมาดําเนินการกอน ดังนั้น การจัดการความเสี่ยง คือ การดําเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับได โดยวิธีแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยงกลยุทธในการบริหารความเสี่ยง แบงได 4 ประเภท คือ 1. การยอมรับความเสี่ยง
2.การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 3.การกระจายความเสี่ยง 4.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555)
1.5.5 อัตราผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจลงทุน
อัตราผลตอบแทนที่ตองการ > อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ แสดงวา หลักทรัพยมีราคาที่สูงกวาระดับราคาที่
เหมาะสม (Overvalue) ควรขายหลักทรัพย
อัตราผลตอบแทนที่ตองการ < อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ แสดงวา หลักทรัพยมีราคาที่ต่ํากวาระดับราคาที่
เหมาะสม (Undervalue) ควรเลือกลงทุนหรือซื้อหลักทรัพย (ภาควิชาการเงิน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2554)
1.5.6 ทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Markowitz
Harry Markowitz ไดเสนอ Markowitz’s portfolio theory โดยมีแนวคิดวานักลงทุนทุกคนมีพฤติกรรมเปนผูหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง (Risk averter) ดังนั้น นักลงทุนจะกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพยหลากหลายหลักทรัพยในอุตสาหกรรมที่แตกตาง
กัน เนื่องจากอุตสาหกรรมที่ตางกันจะไดรับผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ไมเหมือนกัน ในขณะที่หลักทรัพยที่อยูในอุตสาหกรรม
เดียวกันยอมถูกกระทบกระเทือนจากปจจัยตาง ๆ ในเวลาเดียวกันเหมือนกัน การกระจายการลงทุนจึงสามารถลดความเสี่ยงลง
ได (พลทัต ลออุทัย, 2550)
1.5.7 ตัวแบบการกําหนดราคาหลักทรัพย
แนวคิดการวิเคราะหการลงทุนนี้เปนการประยุกตใชกับการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังไวของหลักทรัพยกับสัมประสิทธิ์ชี้วัดความเสี่ยงตัวหนึ่งที่เรียกวา เบตา (Beta) ลักษณะความสัมพันธระหวางอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังไว และคาเบตาไดแสดงในทฤษฎีหรือตัวแบบ (Model) ที่เรียกกันวาตัวแบบการกําหนดราคาหลักทรัพย
(Capital asset pricing model) หรือที่เรียกกันโดยยอวา CAPM ซึ่งเปนตัวแบบการกําหนดราคาของหลักทรัพย โดยการวิเคราะห
ผานอัตราผลตอบแทนที่เ หมาะสมกับสภาพความเสี่ย งหรือ ค าเบตาซึ่งหลักการนี้เปนที่ย อมรับในการวิเคราะห การลงทุน
โดยทั่วไป (จิรัตน สังขแกว, 2547) จากตัวแบบ CAPM ผูลงทุนสามารถกําหนดไดวา หลักทรัพยที่วิเคราะหนั้นมีราคาตลาดสูง
กวาที่ควรจะเปน (Overpriced) หรือมีราคาตลาดต่ํากวาที่ควรจะเปน (Underpriced) (สุพจน สกุลแกว, 2553)

2. วิธีการศึกษา
2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ คือ
1. ราคาปดในแตละวันทําการ ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ของหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม ซึ่งเลือกมาทําการศึกษา 6 หลักทรัพย ไดแก 1) SSF : บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) 2) TWFP : บริษัท ไทยวาฟูด
โปรดักส จํากัด (มหาชน) 3) CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 4) SNP : บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน) 5) TC : บริษัท ทรอปคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 6) F&D : บริษัท ฟูดแอนดดริ๊งส จํากัด (มหาชน)
2. SET INDEX จากรายงานการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม
2554 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555
3. เงินปนผล จากรายงานขอมูลรายบริษัท/หลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม
2554 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555
4. อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังระยะสั้น 6 เดือน รวบรวมจากฐานขอมูลของสมาคมตราสารหนี้ไทยตั้งแตวันที่ 4
มกราคม 2554 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555
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2.2 การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยนี้ ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา อธิบายเกี่ยวกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี และคําจํากัดความที่เกี่ยวของ
และวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชสูตรในการคํานวณ แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง
สวนที่ 2 คาสัมประสิทธิ์เบตา
สวนที่ 3 อัตราผลตอบแทน ตามทฤษฎี CAPM กับอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

3. ผลการศึกษา
สวนที่ 1 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง

ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กับตลาด ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555
จากภาพที่ 1 พบวาอัตราผลตอบแทนของตลาดเทากับรอยละ 0.0659 สวนหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ให
อัตราผลตอบแทนสูงกวาอัตราผลตอบแทนของตลาดมี 4 หลักทรัพย โดยหลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงสุด คือ หลักทรัพย F&D
มีอัตราผลตอบแทนเทากับรอยละ 0.2448 ลําดับถัดมาคือ หลักทรัพย SSF มีอัตราผลตอบแทนเทากับรอยละ 0.2022 ตามดวย
หลักทรัพย TC มีอัตราผลตอบแทนเทากับรอยละ 0.1928 และหลักทรัพย CPF มีอัตราผลตอบแทนเทากับรอยละ 0.0826 ในขณะที่
หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ํากวาอัตราผลตอบแทนของตลาดมี 2 หลักทรัพย ไดแก TWFP มีอัตราผลตอบแทนเทากับรอยละ
0.0642 และ หลักทรัพย SNP มีอัตราผลตอบแทนเทากับรอยละ 0.0305

ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความเสีย่ งของหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกับตลาด
ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555
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จากภาพที่ 2 พบวาความเสี่ยงตลาดมีคาเทากับรอยละ 1.3274 สวนหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทุก
หลักทรัพยมีความเสี่ยงสูงกวาความเสี่ยงของตลาด โดยหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด คือ หลักทรัพย F&D มีคาความเสี่ยง
เทากับรอยละ 17.8348 รองลงมาคือ หลักทรัพย SSF มีคาความเสี่ยงเทากับรอยละ 7.0835 ถัดมาคือ หลักทรัพย SNP มีคาความ
เสี่ยงเทากับรอยละ 3.2354 ตามดวยหลักทรัพย CPF มีคาความเสี่ยงเทากับรอยละ 3.2272 ตามดวยหลักทรัพย TC มีคาความเสี่ยง
เทากับรอยละ 2.7576 และหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ําที่สุด คือ หลักทรัพย TWFP มีคาความเสี่ยงเทากับรอยละ 2.3050

สวนที่ 2 คาสัมประสิทธิ์เบตา

ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกับตลาด
ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555
จากภาพที่ 3 หลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ทําการศึกษาทุกหลักทรัพยมีคาสัมประสิทธิ์เบตานอยกวา
1 หมายถึง คาความเสี่ยงที่เปนระบบต่ํากวาตลาด คาที่ไดหมายความวาหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ทําการศึกษา
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของตลาด และมีความสัมพันธในเชิงบวก คือ
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของตลาด โดยแตละหลักทรัพย มีคาเบตาเรียงตามลําดับไดดังนี้ CPF มี
คาเทากับรอยละ 0.877, SNP คาเทากับรอยละ 0.4313, TC คาเทากับรอยละ0.2598, TWFP คาเทากับรอยละ 0.2532, SSF คา
เทากับรอยละ 0.1921 และ F&D คาเทากับรอยละ 0.0558 กลุมหลักทรัพยนี้เหมาะที่จะลงทุนในชวงตลาดขาลง (Bear market)
เนื่องจากจะชวยรักษาเงินลงทุนของผูลงทุนใหปรับตัวลงนอยกวาตลาด กลาวไดวาเปนหลักทรัพยเชิงรับ (Defensive stock)

สวนที่ 3 อัตราผลตอบแทน ตามทฤษฎี CAPM กับอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อการตัดสินใจลงทุน
ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555
หลักทรัพย

อัตราผลตอบแทน
ที่ตองการ %

อัตราผลตอบแทนที่
คาดหวัง %

การตัดสินใจ

SSF
TWFP
CPF
SNP
TC
F&D

55.08
18.61
21.64
5.25
58.11
47.55

5.43
6.20
14.01
8.43
6.28
3.72

Undervalued
Undervalued
Undervalued
Overvalued
Undervalued
Undervalued
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จากตารางที่ 1 พบวา หลักทรัพยที่อัตราผลตอบแทนที่ตองการสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมี 5 หลักทรัพย
คือ SSF, TWFP, CPF, TC และ F&D แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยมีราคาต่ํากวาที่ควรจะเปน (Undervalued) ดังนั้นนัก
ลงทุนควรตัดสินใจลงทุนหรือซื้อหลักทรัพยนั้นไว เพราะหลักทรัพยดังกลาวมีโอกาสจะปรับตัวสูงขึ้น
สวนหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกับตลาด ที่อัตราผลตอบแทนที่ตองการต่ํากวาอัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังมี 1 หลักทรัพย คือ SNP แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยนี้มีราคาสูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalued) ดังนั้นนักลงทุน
จะตัดสินใจไมลงทุนหรือขายหลักทรัพยนั้น เพราะหลักทรัพยดังกลาวมีแนวโนมจะปรับตัวลดลง
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

กราฟเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

ความเสี่ยงที่เปนระบบ

ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555
ภาพที่ 4 เปนการนําขอมูลจากตารางที่ 1 มาสรางเปนเสน security market line (SML) จากภาพแสดงใหเห็นวา
หลักทรัพยที่อยูเหนือเสน SML ไดแก SSF, TWFP, CPF, TC และ F&D เปนหลักทรัพยที่นาลงทุน สวนหลักทรัพยที่อยูต่ํากวา
เสน SML ไดแก SNP เปนหลักทรัพยที่ไมนาลงทุน

4. สรุปผล
1. อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับรอยละ 0.0659 โดยเมื่อทําการเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สามารถจําแนกออกไดเปน 2 กลุม คือ หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวา
ตลาด มีจํานวน 4 หลักทรัพย คือ SSF, CPF, TC และ F&D ขณะที่หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ํากวาตลาด มีจํานวน 2 หลักทรัพย
คือ TWFP และ SNP ความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับรอยละ 1.3274 โดยเมื่อทําการเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของหลักทรัพย
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม พบวาหลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทุกหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงกวาตลาด
2. ผลการศึกษาพบวาทุกหลักทรัพย มีคาสัมประสิทธิ์เบตานอยกวา 1 และมีความสัมพันธเชิงบวก คือ หลักทรัพยนั้น
มีความเสี่ยงนอยกวาความเสี่ยงของตลาดในทิศทางเดียวกัน เปนหลักทรัพยเชิงรับ (Defensive stock)
3. ผลการศึกษาพบวาหลักทรัพยที่นักลงทุนตัดสินใจลงทุน มี 5 หลักทรัพย คือ SSF, TWFP, CPF, TC และ F&D
เนื่องจากหลักทรัพยเหลานี้เปนหลักทรัพยที่มีราคาต่ํากวาที่ควรจะเปน เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ตองการ ณ ระดับความ
เสี่ยงเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย ขณะที่หลักทรัพยที่มีราคาสูงกวาที่ควรจะเปนมี 1 หลักทรัพย คือ SNP
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