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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของหลักทรัพย์ หมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ระหว่างปี
พ.ศ. 2547 – 2551 มาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) วัตถุประสงค์
ในการศึก ษา เพื่ อ ศึก ษาอัต ราผลตอบแทนและความเสี่ย งของหลัก ทรัพ ย์ หมวดพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
จากการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่ม
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีความสัมพันธ์และทิศทางเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์ โดยมีลกั ษณะ
แบบฟนั ปลา ตัง้ แต่ปีพ.ศ.2547-2550 นอกจากนี้ความเสีย่ งของหลักทรัพย์มลี กั ษณะเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกัน โดยในปี พ.ศ.2551 หลักทรัพย์กลุ่มนี้มคี ่าความ
เสี่ย งที่สูงมากเมื่อเทียบกับ ปี ท่ีผ่านมา เนื่ องด้วยได้รบั ผลกระทบจากวิก ฤตทางการเงินจาก
ต่างประเทศ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย

บทนํา
ปั จจุบนั อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิ ชย์อยู่ในอัตราที่ น้อยกว่าในอดี ตค่อนข้างมาก
ประชาชนทัว่ ไปจึงเริ่ มสนใจที่จะออมเงินหรื อเลือกลงทุนในรู ปแบบอื่นๆมากขึ้น โดยคาดหวังว่าจะ
ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการออมเงินกับธนาคารพาณิ ชย์ ปั จจุบนั มีทางเลือกสําหรับการลงทุนให้
เลือกมากมาย ทั้งในรู ปสิ นทรัพย์ทางการเงิน เช่ น พันธบัตร หุ ้นกู้ กองทุน หรื อสิ นทรัพย์ที่จบั
ต้องได้ เช่น ทองคํา ที่ดิน อาคาร เครื่ องประดับ เป็ นต้น นอกจากนี้การลงทุนผ่านตลาดทุนเป็ น
อีกช่องทางที่นิยมของประชาชนทัว่ ไป
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การลงทุนเป็ นการใช้จ่ายเงินสดรู ปแบบหนึ่ง โดยผูล้ งทุนหวังจะได้รับผลตอบแทนในรู ปของ
เงินสดหรื อผลตอบแทนส่ วนเพิ่มมากกว่าการออมเงิน และคาดหวังว่าผลตอบแทนนั้นสามารถ
ชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟ้ อ และความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างคุม้ ค่า การลงทุนผ่านตลาดทุน
เป็ นอีกช่องทางที่นิยมของประชาชนทัว่ ไป ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประกอบด้วย
กระแสเงินสดรับ หรื อรายได้จากการถือครองหลักทรัพย์และส่ วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลัก ทรั พ ย์ ในการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนสามารถทําได้โดยการเปรี ยบเที ยบ
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นกับเงินลงทุน อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการควรจะครอบคลุมอัตรา
ผลตอบแทนที่ แท้จริ ง ส่ วนชดเชยเงินเฟ้ อ และส่ วนชดเชยความเสี่ ยง นอกจากในเรื่ องของอัตรา
ผลตอบแทนแล้ว ปั จจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ งที่ควรพิจารณา คือ ความเสี่ ยง ดังนั้นการมีความรู ้
ความเข้าใจในสิ นทรัพย์ที่จะลงทุนจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องด้วยการลงทุนมีความเสี่ ยง ผู ้
ลงทุนควรตระหนักเสมอเมื่อทําการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ฉะนั้นก่อนที่จะตัดสิ นใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ ผูล้ งทุนควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ เนื่ องจาก
ราคาของหลัก ทรั พ ย์จ ะมี ก ารผัน ผวนเปลี่ ย นแปลงตามสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ เปลี่ ย นแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา

นิ ยามศัพท์เฉพาะ

หลักทรัพย์ (Security) หมายถึง หุน้ สามัญของหลักทรัพย์กลุม่ อสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทีท่ าํ การศึกษา
ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) หมายถึง ดัชนีทส่ี ะท้อน
ความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทงั ้ หมด
หลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หมายถึง หุน้ สามัญของธุรกิจกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ราคาปิ ด (Closed Price) หมายถึง ราคาตลาดของหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นรายการซือ้ ขาย
รายการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ ในกรณีทห่ี ลักทรัพย์ใดไม่มกี ารซือ้ ขายกันในสัปดาห์นนั ้ จะ
ใช้ราคาปิดของสัปดาห์ทาํ การก่อนแทน
อัตราผลตอบแทนแท้จริง (Real Return) หมายถึง ผลต่างของผลตอบแทนสุทธิและอัตรา
เงินเฟ้อ จากหลักการทีว่ า่ ผลตอบแทนจากการลงทุนใดๆนัน้ ควรสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อในขณะนัน้
อัตราผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั (Expected Rate of Return) หมายถึง อัตรา
ผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนคาดว่าจะได้รบั จากการลงทุนในหลักทรัพย์
ความเสีย่ ง (Risk) หมายถึง โอกาสทีผ่ ลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามทีค่ าดว่า
จะได้รบั
ค่าสัมประสิทธิ ์เบต้า (Beta) หมายถึง ค่าทีเ่ ป็ นเครือ่ งชีว้ ดั ความเสีย่ งทีเ่ ป็ นระบบ แสดง
ถึงสัดส่วนของการเปลีย่ นแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์เมือ่ เทียบกับการ
เปลีย่ นแปลงอัตราผลตอบแทนของตลาด
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หมายถึง ค่าทีแ่ สดงลักษณะการกระจาย
ตัวของอัตราผลตอบแทนทีอ่ าจเป็ นไปได้ทผ่ี ลตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
จะเบีย่ งเบนไปจากผลตอบแทนทีค่ าดหวัง
ค่าสัมประสิทธิ ์การกระจาย (Coefficient of variation ) หมายถึง ค่าทีแ่ สดงการเปรีบ
เทียบความเสีย่ งต่อผลตอบแทน 1 หน่วย
แบบจํ า ลองการกํ า หนดราคาหลัก ทรัพ ย์ (Capital asset pricing model หรือ CAPM)
หมายถึง อัตราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการ
อัต ราผลตอบแทนตลาด (Return of market) หมายถึง อัต ราผลตอบแทนที่ได้รบั จาก
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราผลตอบแทนทีป่ ราศจากความเสีย่ ง (Risk free rate) หมายถึง อัตราผลตอบแทน
ทีป่ ราศจากความเสีย่ ง โดยปกติมกั หมายถึงพันธบัตรรัฐบาล
แนวคิ ด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาเรือ่ ง “การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของหลักทรัพย์ หมวด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุม่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง” มีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลย่อบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างที่ทาํ การศึกษา
1. บริษทั อมตะคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
วันทีเ่ ข้าซือ้ ขายวันแรก 14 กรกฎาคม พ.ศ.2540

เว็บไซด์ www.amata.com

2. บริษทั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
วันทีเ่ ข้าซือ้ ขายวันแรก 3 สิงหาคม พ.ศ. 2538

เว็บไซด์ www.ch-karnchang.co.th

3. บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
วันทีเ่ ข้าซือ้ ขายวันแรก 9 สิงหาคม พ.ศ.2537

เว็บไซด์ www.itd.co.th

4. บริษทั เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน)
วันทีเ่ ข้าซือ้ ขายวันแรก 27 กันยายน พ.ศ. 2538

เว็บไซด์ www.nawarat.co.th

5. บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
วันทีเ่ ข้าซือ้ ขายวันแรก 12 ธันวาคม พ.ศ. 2545

เว็บไซด์ www.ple.co.th

6. บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)
วันทีเ่ ข้าซือ้ ขายวันแรก 13 ธันวาคม พ.ศ.2538

เว็บไซด์ www.rojana.com

7. บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง่ แอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
วันทีเ่ ข้าซือ้ ขายวันแรก 31 สิงหาคม พ.ศ. 2535

เว็บไซด์ www.stecon.co.th

8. บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
วันทีเ่ ข้าซือ้ ขายวันแรก 8 กรกฎาคม พ.ศ.2536

เว็บไซด์ www.synteccon.com

ส่ วนที่ 2 แนวคิดทฤษฎี
2.1 แนวคิดทฤษฎีอตั ราผลตอบแทน
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1. กระแสเงินสด (Yield) คือ รายได้ท่ผี ูล้ งทุนได้รบั ระหว่างช่วงระยะเวลาในการลงทุน
อาจอยูใ่ นรูปของเงินปนั ผล หรือดอกเบีย้ ทีผ่ อู้ อกตราสารหรือหลักทรัพย์จา่ ยให้แก่ผถู้ อื
2. กําไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) คือ กําไรจาการขายหลักทรัพย์ได้ใน
ราคาทีส่ งู กว่าราคาซือ้ หรือเรียกว่าเป็ นการเปลีย่ นแปลงของราคาของหลักทรัพย์
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเสี่ ยง
ความเสีย่ งจากการลงทุน (Risk)
ความเสีย่ งจากการลงทุน หมายถึง ความเสีย่ งทีอ่ าจจะไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าด
ไว้โดยทัวไปความเสี
่
ย่ งจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ความเสีย่ งทีเ่ ป็ นระบบ (Systematic
Risk) และความเสีย่ งทีไ่ ม่เป็ นระบบ (Unsystematic Risk) ดังนี้
1. ความเสีย่ งทีเ่ ป็ นระบบ (Systematic Risk) คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากปจั จัยทีบ่ ริษทั
ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ เช่น
การเปลีย่ นแปลงของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยทัวไปเมื
่
อ่ ความเสีย่ งประเภทนี้
เกิดขึน้ จะทําให้ราคาของหลักทรัพย์เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นความเสีย่ งทีไ่ ม่อาจ
ขจัดได้โดยการกระจายการลงทุน
2. ความเสีย่ งทีไ่ ม่เป็ นระบบ (Unsystematic Risk) คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ กับธุรกิจ
ใดธุรกิจหนึ่งเท่านัน้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงความสามารถในการหากําไรของบริษทั อันเป็ น
เหตุให้ตอ้ งสูญเสียรายได้หรือเงินลงทุน โดยทัวไปความเสี
่
ย่ งประเภทนี้สามารถขจัดได้โดยการ
กระจายการลงทุน
ส่วนที่ 3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
อลงกรณ์ เทีย่ งคืน (2546) ทําการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของหลักทรัพย์
โดยวิธี Capital Asset Pricing Model กรณี ศึก ษา : หลัก ทรัพ ย์ก ลุ่ ม พัฒ นาอสังหาริม ทรัพ ย์
เฉพาะในกลุ่มที่อยู่อาศัย ซึ่งทําการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ตาม

ทฤษฏี CAPM กับอัตราผลตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จริงของหลักทรัพย์ และเพื่อทดสอบความสามารถ
ในการพยากรณ์ ของทฤษฏี CAPM จากการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ ในกลุ่มพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์เฉพาะในกลุ่มที่อยู่อาศัยจะอยู่เหนือเส้นตลาดหลักทรัพย์ หมายความว่าราคา
หลักทรัพย์อยูใ่ นเกณฑ์ทต่ี ่ําเกินไป อนาคตราคาจะสูงเพิม่ ขึน้ อีก นักลงทุนสามารถลงทุนเพื่อทํา
กําไรในอนาคตได้ นอกจากนี้ผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ของทฤษฏี CAPM
พบว่า ณ ระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95% สามารถที่จะพยากรณ์ ได้ใกล้เคียงความเป็ นจริง และมี
ความเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาทีท่ าํ การศึกษาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เฉพาะใน
กลุ่มทีอ่ ยูอ่ าศัยทัง้ หมด 11 บริษทั หลักทรัพย์ ตัง้ แต่ปี 2541-2545

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา
โดยมีวธิ ดี ําเนินการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของหลักทรัพย์ หมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่มกี ารเก็บ
รวบรวมจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เฉพาะข้อมูลรายสัปดาห์ของราคาปิ ด ณ วันทําการ
ซื้อขายวันสุ ดท้ายของสัปดาห์ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี เริ่ มตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 รวมทั้งสิ้ น 260 สั ป ดาห์ และเก็บ ข้อมู ล จากธนาคารแห่ งประเทศไทย เฉพาะอัตรา
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลย้อนหลัง 5 ปี เริ่ มตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
โดยศึกษาและวิเคราะห์ ขอ้ มูลทั้งในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณ ภาพ สําหรั บการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ ง
ปริ มาณนั้น แบ่งการวิเคราะห์เป็ น 3 ส่ วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 คํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ในหุน้ สามัญ ส่วนที่ 2 คํานวณความเสีย่ งของตลาดหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ท่ที ําการศึกษา
ส่วนที่ 3 การหาอัตราผลตอบแทนที่ควรจะได้รบั ของหลักทรัพย์หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตามทฤษฎี CAPM จากนั้นทําการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยนําผลการ
คํานวณจากวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ ในส่ วนของอัตราผลตอบแทน และความเสี่ ยงมาทําการ
วิ เคราะห์ ด้ว ยการพรรณนาและเปรี ย บเที ย บกับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ รวมทั้งแนวคิ ด และทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง

บทสรุป และข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาอั ต ราผลตอบแทนและความเสี่ ย งของหลั ก ทรัพ ย์ ห มวดพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รายสัปดาห์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 - 2551 สามารถนํา
ผลการศึกษามาสรุปได้ดงั นี้
1. จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่ม
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พบว่า
ปี พ .ศ. 2547 เกือ บทุ ก หลัก ทรัพ ย์มีอ ตั ราผลตอบแทนเฉลี่ย ต่ อ สัป ดาห์ต่ํ ากว่าตลาด
หลักทรัพย์ (ตารางที1่ -2) โดยมีเพียงหลักทรัพย์เดียวเท่านัน้ ทีม่ อี ตั ราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด
หลัก ทรัพ ย์ คือ หลัก ทรัพ ย์AMATA สําหรับ หลักทรัพ ย์ท่ีมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก คือ หลักทรัพย์PLE หลักทรัพย์CK และหลักทรัพย์AMATA
ปี พ.ศ. 2548 มีสองหลักทรัพย์ทม่ี อี ตั ราผลตอบแทนเฉลีย่ สูงกว่าตลาดหลักทรัพย์ (ตาราง
ที่1-2) คือ หลักทรัพย์ROJNA และหลักทรัพย์STEC สําหรับหลักทรัพย์ท่มี อี ตั ราผลตอบแทน
เฉลีย่ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ หลักทรัพย์STEC หลักทรัพย์AMATA และหลักทรัพย์ROJNA
ปี พ .ศ. 2549 มีเพีย งสองหลัก ทรัพ ย์เท่ า นั น้ ที่มีอ ัต ราผลตอบแทนเฉลี่ย สูง กว่ าตลาด
หลัก ทรัพ ย์ คือ หลัก ทรัพ ย์ ROJNA และหลัก ทรัพ ย์ SYNTEC สําหรับ หลักทรัพ ย์ท่ีมีอตั รา
ผลตอบแทนเฉลี่ย สู ง สุ ด 3 อัน ดับ แรก คือ หลัก ทรัพ ย์ SYNTEC หลัก ทรัพ ย์ ROJNA และ
หลักทรัพย์AMATA
ปี พ.ศ. 2550 พบว่ามีสห่ี ลักทรัพย์ทม่ี อี ตั ราผลตอบแทนเฉลีย่ สูงกว่าตลาดหลักทรัพย์ คือ
หลัก ทรัพ ย์ AMATA หลัก ทรัพ ย์ ITD หลัก ทรัพ ย์ ROJNA และหลัก ทรัพ ย์ STEC สํ า หรับ
หลัก ทรัพ ย์ท่ีมีอ ัต ราผลตอบแทนเฉลี่ย สูงสุ ด 3 อัน ดับ แรก คือ หลัก ทรัพ ย์ITD หลัก ทรัพ ย์
AMATA และหลักทรัพย์STEC
ปี พ.ศ. 2551 พบว่ามีเพียงสองหลักทรัพย์เท่านัน้ ทีม่ อี ตั ราผลตอบแทนเฉลีย่ สูงกว่าตลาด
หลั ก ทรัพ ย์ คื อ หลั ก ทรัพ ย์ CK และหลั ก ทรัพ ย์ SYNTEC สํ า หรับ หลั ก ทรัพ ย์ ท่ี มี อ ั ต รา
ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ หลักทรัพย์SYNTEC หลักทรัพย์CK และหลักทรัพย์
STEC

2. จากการศึกษาความเสี่ย งของหลัก ทรัพ ย์หมวดพัฒ นาอสังหาริมทรัพ ย์ กลุ่ม ธุ รกิจ
รับเหมาก่อสร้าง พบว่า
ปี พ.ศ.2547 ค่าความเสีย่ งหรือส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าเบต้าของทุกหลักทรัพย์มี
ค่าสูงกว่ าตลาดหลัก ทรัพ ย์อ ย่างน้ อ ย 2 เท่ า ในขณะที่ค่าสัม ประสิท ธิก์ ารกระจายเกือ บทุ ก
หลัก ทรัพ ย์มีค่าสูงกว่าตลาดหลัก ทรัพ ย์ ยกเว้น หลัก ทรัพ ย์ AMATA ที่มีค่ าสัม ประสิท ธิก์ าร
กระจายเท่ากับตลาดหลักทรัพย์
ปี พ.ศ. 2548 ค่าความเสีย่ งหรือส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าเบต้าของทุกหลักทรัพย์มี
ค่าสูงกว่าตลาดหลักทรัพย์ ส่วนค่าสัมประสิทธิ ์การกระจายของหลักทรัพย์ต่างจากค่าสัมประสิทธิ ์
การกระจายของตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 2 เท่า
ปี พ.ศ. 2549 ค่าความเสีย่ งหรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเบต้าของทุกหลักทรัพย์สูง
กว่าตลาดหลักทรัพย์โดยประมาณ 2 – 5 เท่า ส่วนค่าสัมประสิทธิ ์การกระจายของหลักทรัพย์
ต่างจากค่าสัมประสิทธิ ์การกระจายของตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 2 เท่าเช่นเดียวกับปีก่อน
ปี พ.ศ. 2550 ค่าความเสีย่ งหรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเบต้าของทุกหลักทรัพย์สูง
กว่าตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 2 – 3 เท่า ในขณะทีค่ ่าสัมประสิทธิ ์การกระจายของหลักทรัพย์
ต่างจากค่าสัมประสิทธิ ์การกระจายของหลักทรัพย์ไม่เกิน 2 เท่า
ปี พ.ศ. 2551 ค่าความเสีย่ งหรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทุกหลักทรัพย์ และค่าเบต้าสูง
กว่าตลาดหลักทรัพย์โดยประมาณ 2 – 3.5 เท่า ส่วนค่าสัมประสิทธิ ์การกระจายของหลักทรัพย์
ต่างจากค่าสัมประสิทธิ ์การกระจายของหลักทรัพย์ไม่เกิน 2 เท่า
3. จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่เี กิดขึน้ จริง กับ อัตราผลตอบแทน
ของหลัก ทรัพ ย์จ ากทฤษฎี CAPM (แบบจํ า ลองการตัง้ ราคาหลัก ทรัพ ย์ หรือ CAPM เป็ น
แบบจําลองทีใ่ ช้วเิ คราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวังกับความเสีย่ ง ความ
เสีย่ งในที่น้ี หมายถึง ความเสีย่ งที่เป็ นระบบ) พบว่าควรเลือกลงทุนบางหลักทรัพย์ โดยที่ควร
พิจารณาเลือ กลงทุ น เฉพาะในหลัก ทรัพ ย์ท่ีมีอ ตั ราผลตอบแทนที่เกิด ขึ้น จริงมากกว่าอัต รา
ผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั

ปี พ .ศ. 2547 อัต ราผลตอบแทนเฉลี่ยรายสัป ดาห์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์มีค่าติด ลบทุ ก
หลักทรัพย์ ส่วนอัตราผลตอบแทนตามทฤษฎี CAPM หลักทรัพย์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทีค่าติด
ลบทุกหลักทรัพย์เช่นเดียวกัน
ปี พ .ศ. 2548 อัต ราผลตอบแทนเฉลี่ย ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ อ ยู่ ท่ี 0.15 ส่ ว นอัต รา
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายสัปดาห์ของหลักทรัพย์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีค่าติดลบอยู่ 4 หลักทรัพย์
คือ หลัก ทรัพ ย์ITD หลัก ทรัพ ย์NWR หลัก ทรัพ ย์PLE และหลัก ทรัพ ย์SYNTEC และอัต รา
ผลตอบแทนตามทฤษฎี CAPM หลักทรัพย์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนัน้ ไม่มคี า่ ติดลบ
ปี พ.ศ. 2549 อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ รายสัปดาห์ของตลาดหลักทรัพย์อยู่ท่ี -0.06 ขณะที่
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีค่าติดลบอยู่ 7 หลักทรัพย์
คือ หลัก ทรัพ ย์ AMATA หลัก ทรัพ ย์ CK หลัก ทรัพ ย์ ITD หลัก ทรัพ ย์ NWR หลัก ทรัพ ย์ PLE
หลัก ทรัพ ย์STEC และหลัก ทรัพ ย์SYNTEC ส่วนอัต ราผลตอบแทนตามทฤษฎี CAPM ของ
หลักทรัพย์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนัน้ มีคา่ ติดลบทุกหลักทรัพย์
ปี พ.ศ. 2550 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายสัปดาห์ของตลาดหลักทรัพย์อยู่ท่ี 0.49 ขณะที่
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีค่าติดลบอยู่ 2 หลักทรัพย์
คือ หลัก ทรัพ ย์ PLE หลัก ทรัพ ย์ SYNTEC ส่ ว นอัต ราผลตอบแทนตามทฤษฎี CAPM ของ
หลักทรัพย์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนัน้ มีคา่ ติดลบทุกหลักทรัพย์
ปี พ.ศ. 2551 อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ รายสัปดาห์ของตลาดหลักทรัพย์อยู่ท่ี -1.11 ขณะที่
อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีค่าติดลบทุกหลักทรัพย์ ส่วน
อัตราผลตอบแทนตามทฤษฎี CAPM ของหลักทรัพย์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนัน้ มีค่าติดลบทุก
หลักทรัพย์เช่นเดียวกัน
ผลการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ พบว่าอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งมีความสัมพันธ์ทศิ ทาง
เดียวกัน กล่าวคือสนับสนุ นแนวความคิดตามหลักการความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน
และความเสีย่ ง ที่ว่าหลักทรัพย์ท่ใี ห้อตั ราผลตอบแทนสูง ความเสีย่ งก็ย่อมสูงตาม นอกจากนี้
พบว่า อัต ราผลตอบแทนของหลัก ทรัพ ย์ห มวดพัฒ นาอสังหาริม ทรัพ ย์ กลุ่ ม ธุ รกิจ รับ เหมา
ก่อสร้างส่วนใหญ่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์ เนื่องด้วยมีค่าเบต้าที่เป็ นบวก
กล่าวคือ ถ้าตลาดหลัก ทรัพ ย์มอี ตั ราผลตอบแทนที่เป็ นบวก หลัก ทรัพ ย์กลุ่มธุรกิจรับ เหมา

ก่อสร้างจะมีอตั ราผลตอบแทนที่เป็ นบวก แต่ถ้าตลาดหลักทรัพย์มอี ตั ราผลตอบแทนที่ติดลบ
อัต ราผลตอบแทนของหลัก ทรัพ ย์กลุ่มนี้ จะติดลบด้วยเช่น กัน โดยตลอดช่วงที่ทําการศึกษา
หลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พบว่าโดยส่วนใหญ่มคี ่าเบต้าสูงกว่าค่าเบต้าของตลาด
หลักทรัพย์ กล่าวคือ ถึงแม้อตั ราผลตอบแทนจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์
แต่มคี วามเสีย่ งที่สูงกว่าตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ประเด็นที่น่าสนใจสําหรับหลักทรัพย์กลุ่ม
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนี้ คือ หลักทรัพย์AMATA เนื่องด้วยตลอดระยะเวลาทีท่ ําการศึกษาพบว่า
หลักทรัพย์น้ีมอี ตั ราผลตอบแทนทีเ่ ป็ นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ ส่วนค่าเบต้า ค่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ ์การกระจายนัน้ ใกล้เคียงกับตลาดหลักทรัพย์มาโดย
ตลอด แต่สําหรับในปี พ.ศ. 2551 พบว่าหลักทรัพย์AMATA นัน้ มีค่าเบต้าและค่าสัมประสิทธิ ์
การกระจาย รวมทัง้ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานสูงกว่าตลาดหลักทรัพย์เป็ นอย่างมาก สาเหตุหนึ่ง
และ
เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินต่างประเทศจึงทําให้ราคาหุน้ ทัวโลกลดลง
่
ส่งผลกระทบต่ อ ราคาหุ้น ในประเทศไทยด้ว ยเช่ น กัน ในขณะที่ห ลัก ทรัพ ย์ต ัว อื่น ๆก็ได้รบั
ผลกระทบจากปจั จัยนี้ด้วยเช่นกัน โดยเห็นได้จากอัต ราผลตอบแทนที่ติดลบเป็ นอย่างมาก
รวมทัง้ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เพิ่มสูงเช่น กัน จึงอาจกล่าวได้ว่าหลัก ทรัพ ย์กลุ่มธุ รกิจ
รับเหมาก่อสร้างเป็ นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ ง
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