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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ศกึ ษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์พลังงานโดยใช้ตวั แบบการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital asset Pricing Model
:CAPM) 2) เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการตัดสินใจการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานแต่ละตัวในปจั จุบนั
ราคาสูงหรือต่ากว่าทีค่ วรจะเป็ น และประยุกต์ใช้ในการจัดพอร์ตการลงทุน
การวิจยั ศึกษากลุ่มพลังงานในครัง้ นี้ผศู้ กึ ษาได้เลือกศึกษากลุ่มพลังงานทัง้ หมด 25 หลักทรัพย์ (AI,
AKR, BAFS, BANPU, BCP, DEMCO, EASTW, EGCO, ESSO, GLOW, IRPC, LANNA, MDX, PTT,
PTTEP, RATCH, RPC, SCG, SGP, SOLAR, SPCG, SUSCO, TCC, TOP, TTW) ซึง่ ข้อมูลทีใ่ ช้ใน
การศึกษาประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนแรก คือ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลและตั ๋วเงินคลัง
3 ปี ใช้แทนหลักทรัพย์ทป่ี ราศจากความเสีย่ ง(Risk free Rate) ส่วนที่สอง คือ ข้อมูลราคาปิ ดของตลาด
หลักทรัพย์และราคาปิ ดของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ส่วนที่ สาม คือ อัตราผลตอบแทนที่พยากรณ์โดย
เฉลี่ย 1 ปี ขา้ งหน้า ผูศ้ กึ ษาได้ทาการวิเคราะห์โดยใช้แบบการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital asset
Pricing Model:CAPM) และทาการเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนทีพ่ ยากรณ์โดยเฉลีย่ เพื่อใช้ในการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดพอร์ตการลงทุน
ผลการศึกษาพบว่า การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานจะสอดคล้องตามทฤษฎี CAPM คือ
หลักทรัพย์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูง (ค่า β สูง) จะให้อตั ราผลตอบแทนทีค่ าดหวังสูงตามไปด้วย และหลักทรัพย์ทม่ี ี
ความเสีย่ งต่ า (ค่า β ต่ า) ก็จะให้อตั ราผลตอบแทนทีค่ าดหวังต่ า โดยหลักทรัพย์ทใ่ี ห้อตั ราผลตอบแทนสูง
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และความเสีย่ งสูง คือหลักทรัพย์ SOLAR ซึง่ ให้ผลตอบแทนเท่ากับ138.048 % ทีค่ วามเสีย่ งเท่ากับ 1.672
ในขณะเดียวกันหลักทรพย์กลุ่มพลังงานอัตราผลตอบแทนต่าและความเสีย่ งต่า คือ หลักทรัพย์ RATCH ซึง่
ให้ผลตอบแทนเท่ากับ 13.265 % ทีค่ วามเสีย่ งเท่ากับ 0.127 ส่วนการตัดสินใจการลงทุนตามประเภทของ
นักลงทุนพบว่า กลุ่มหลักทรัพย์พลังงานมีจานวนทัง้ สิน้ 12 หลักทรัพย์(AKR, BANPU, BCP, ESSO,
IRPC, MDX, PTT, RPC, SGP, SOLAR, SUSCO, TOP) ทีใ่ ห้อตั ราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการรายปี มมี ากกว่า
ตลาดหลักทรัพย์และมีค่าสัมประสิทธิ ์เบต้า (β ) มีค่ามากกว่า 1 ( β > 1) กลุ่มหลักทรัพย์น้ีจะเหมาะกับนัก
ลงทุนทีช่ อบความเสีย่ งจากการลงทุน ( Risk Lover) โดยหลักทรัพย์กลุ่มพลังานทีใ่ ห้ค่าอัตราผลตอบแทนสูง
ทีส่ ุด และ มีค่าเบต้า (β) สูงสุด คือหลักทรัพย์ SOLAR ส่วนหลักทรพย์กลุ่มพลังงานทีใ่ ห้อตั ราผลตอบแทน
ต่ าที่สุด และ มีค่าเบต้า (β) ต่ าสุด คือ หลักทรัพย์ BCP

กลุ่มหลักทรัพย์พลังงานมีจานวนทัง้ สิ้น 13

หลักทรัพย์ (AI, BAFS, DEMCO, EASTW, EGCO, GLOW, LANNA, PTTEP, RATCH, SCG, SPCG,
TCC, TTW )ทีใ่ ห้อตั ราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการรายปี มนี ้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์และมีค่าสัมประสิทธิ ์เบต้า (β
) มีค่าน้อยกว่า 1 ( β < 1) กลุ่มหลักทรัพย์น้ีจะเหมาะกับนักลงทุนทีไ่ ม่ชอบความเสีย่ ง (Risk- averter) โดย
หลักทรัพย์กลุ่มพลังานทีใ่ ห้ค่าอัตราผลตอบแทนสูงทีส่ ุด และ มีค่าเบต้า (β) สูงสุด คือหลักทรัพย์ PTTEP
ส่ว นหลัก ทรพย์ก ลุ่ มพลัง งานที่ใ ห้อ ตั ราผลตอบแทนต่ า ที่สุด และ มีค่าเบต้า (β) ต่ า สุด คือ หลัก ทรัพ ย์
RATCH ส่วนการเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการรายปีกบั อัตราผลตอบแทนทีพ่ ยากรณ์โดย
เฉลี่ย พบว่า หลักทรัพย์ท่ใี ห้อตั ราผลตอบแทนที่ต้องการรายปี มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่พยากรณ์โดย
เฉลีย่ (มูลค่าสูงกว่าทีค่ วรจะเป็ น: Overvalue) มีจานวนทัง้ สิน้ 10 หลักทรัพย์(BAFS, BCP, DEMCO,
ESSO, GLOW, IRPC, SGP, SPCG, TOP, TTW) ส่วนหลักทรัพย์ท่ใี ห้อตั ราผลตอบแทนทีต่ ้องการรายปี
มากกว่าอัตราผลตอบแทนทีพ่ ยากรณ์โดยเฉลีย่ (มูลค่าต่ ากว่าทีค่ วรจะเป็ น: Undevalue) มีจานวนทัง้ สิน้ 5
หลักทรัพย์(BANPU, EGCO, PTT, PTTEP, RATCH) โดยมีขอ้ เสนอแนะ คือผูล้ งทุนควรทาการวิเคราะห์ทงั ้
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ความเสี่ยงที่เป็ นระบบกับความเสี่ยงที่ไม่เป็ นระบบ รวมถึงการพิจารณาปจั จัยต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์นนั ้ ๆก่อนการตัดสินใจลงทุน
คาสาคัญ

อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ ง จัดพอร์ตการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
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