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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยเทคนิค Value at Risk (VaR)
Analysis of Risk and Return for Securities Investment in the Stock Exchange of
Thailand with Value at Risk (VaR) Techniques
นรเศรษฐ ศรีธานี1
Norasate Sritanee1

บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง การวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ดวยเทคนิค Value at Risk (VaR) มุงศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
หลักทรัพยเพื่อการตัดสินใจลงทุนในชวงระยะเวลาตางๆ การศึกษาครั้งนี้ไดทําการรวบรวมขอมูลราคาปดของ
หลักทรัพยจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 10 หลักทรัพย ชวงป 2543-2551 โดยแบงชวงของ
การศึกษาออกเปน 3 ชวง คือ ชวงแรกป 2543-2545 เปนชวงที่เศรษฐกิจเริ่มฟนตัว ชวงที่สองป 2546-2548
เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต และชวงสุดทายป 2549-2551 เศรษฐกิจเขาสูภาวะถดถอย การวิเคราะหความเสี่ยง
และผลตอบแทนใชตัวแบบ Capital Asset Pricing Model (CAPM )และ Value at Risk Model (VaR) มาชวยใน
การวิเคราะห
ผลการศึกษาพบวา ความเสี่ยงของหลักทรัพย ในชวงป 2543-2545 และชวงป 2549-2551 อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ย ของหลั กทรั พย น อ ยกวา อั ต ราผลตอบแทนเฉลี่ ย ของตลาด โดยมี อั ต ราผลตอบแทนเท า กั บ
-0.60% และ -1.15% ตามลําดับ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของตลาดเทากับ -0.40% และ -0.94% ตามลําดับ
ในชวงป 2543-2545 หลักทรัพยที่มี อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ PTTEP (-0.28%) รองลงมาไดแก SICCO
(-0.42%) และ BANPU (-0.51%) โดยหลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่ําที่สุดไดแก SCB (-0.78%) สําหรับ
ชวงป 2549-2551 หลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ SCC ( -0.71%) รองลงมาไดแก SCB (-0.87%)
และ SICCO (-0.98%) ตามลําดับ โดยหลักทรัพยท่ีมีอัตราผลตอบแทนต่ําที่สุดไดแก ITD (-1.72%) สําหรับอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยในชวงป 2546-2548 อัตราผลแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยสูงกวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
ของตลาด (อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยเทากับ 2.23% อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดเทากับ 2.12%)
โดยหลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ITD (4.94%) รองลงมาไดแก BANPU (2.82%) และ KTB
(2.48%) ตามลําดับ หลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ QH (1.11%) ในเรื่องของความเสี่ยงของ
หลักทรัพยที่ทําการศึกษา โดยดูจากคา R2 พบวา ในชวงป 2543-2545 และ ชวงป 2549-2551 หลักทรัพยสวนใหญ
มีความเสี่ยงที่เปนระบบมากกวาความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ เทากับ 0.75% และ 0.65% ตามลําดับ ซึ่งเปนความ
เสี่ยงที่ผูลงทุนไมสามารถลดความเสี่ยงลงไดจากการกระจายการลงทุน สวนในชวงป 2546-2548 หลักทรัพยมีคา
ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบเทากับ 0.61% ซึ่งมากกวาความเสี่ยงที่เปนระบบ ผูลงทุนสามารถลดความเสี่ยงลงไดจาก
1
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การกระจายการลงทุนในหลักทรัพย เมื่อพิจารณาถึงอรรถประโยชนของผูลงทุน โดยดูจากผลตอบแทนและความ
เสี่ยงของหลักทรัพย โดยวิธี Value at Risk Model พบวา ในชวงป 2546-2548 อรรถประโยชนของผูลงทุนมีคา
มากกวาชวงป 2543-2545 และชวงป 2549-2551 และหลักทรัพยใหอรรถประโยชนสูงสุดคือ BAY (2.71% ,
-8.0%) สําหรับการศึกษากลุมหลักทรัพยลงทุน (Portfolio Investment) กลุมหลักทรัพยลงทุนในชวงป 2546-2548
มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ําที่สุด ทั้งนี้เปนผลจากความสามารถในการกระจายความเสี่ยง
ของหลักทรัพยในชวงเวลาดังกลาว
คําสําคัญ : หลักทรัพย การลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยง

ABSTRACT
Analysis of risk and return for securities investment in the Stock Exchange of Thailand (SET)
with value at risk (VaR) techniques has been carried out the aims to compare result of risk and return
and to make decision of investor from investment in SET. The study consists of secondary data
gathered from SET such as close price of stock, set index and deposit interest rate of bank during the
period for year 2000-2008. The period of study was separated in three periods, first period from year
2000 to 2002 (economic was expansion), second period from year 2003 to 2005 (economic was boom)
and third period from year 2006 to 2008 (economic was recession), The capital asset pricing model
(CAPM) and value at risk (VaR) theories were applied to estimate the risk and return for 10 stocks.
The study indicated that average return of stocks during period year 2000-2002 and year
2006-2008 was less than market return (market return were -0.40% and -0.94% respectively) . During
period year 2000-2002, average return of stocks was -0.60%. The stock with the highest return was
PTTEP (-0.28%) followed by SICCO (-0.42%) BANPU (-0.51%) respectively and the least return was
SCB(-0.78%). During period year 2006-2008, average return of stock was -1.15%. The stock with the
highest return was SCC (-0.71%) followed by SCB (-0.87%) SICCO (-0.98%) respectively and the least
return was ITD (-1,72%). During period year 2003-2005, average return of stocks was higher than
market return (market return was 2.12%). The stock with the highest return was ITD (4.94%) followed by
BANPU (2.82%) KTB (2.48%) respectively and the least return was QH (1.11%). The risk of stock
indicated by beta was found that during period year 2000-2002 and year 2006-2008 was higher than
average market risk (average stock beta were 1.33 and 1.19). During period year 2000-2002, the
highest stock beta was SCB (1.63) followed by ITD (1.62) QH (1.60) respectively and the least stock
beta was PTTEP (0.80). During period year 2006-2008, the highest stock beta was ITD (1.70) followed
by BANPU (1.35) KTB (1.29) respectively and the least stock beta was SCC (0.79). The results above
could be infer relation between risk and return of stock that to be inverse. The result during year 20032005 was difference, average stock beta higher than market beta (average stock beta was 1.05), the
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highest stock beta was ITD (2.39) followed by BANPU (1.34) KTB (1.18) respectively ,from this result
could be infer that relation between stock beta and return was the same way. The systematic risk and
unsystematic risk indicated by R2 was found that during year 2000-2002 and 2006-2008 the most of
stock had systematic risk higher than unsystematic risk. The systematic risk was 0.75 during year
2000-2002 and 0.65 during year 2006-2008, from this result, the investor couldn’t diversify risk. During
year 2003-2005 the result was difference, unsystematic risk of stock was higher than systematic risk,
from this result the investor could be diversify the risk. In addition, the utility of the investor that
indicated by the highest return and the lowest risk from value at risk (VaR) method found that the stock
with the highest utility during year 2000-2002 was LH (5.05%, -15.87%), during year 2003-2005 was
BAY (2.71%, -8.0%) and during year 2006-2008 was PTTEP (0.70%, -14.76%). The study of the return
and risk of portfolio found that during year 2003-2005 was the highest return and the lowest risk of three
period, from this result could be infer that the stock had unsystematic risk more than systematic risk
could be reduce the risk of portfolio by diversification.
Keywords : Securities, Investment, Risk and Return
E-mail : noris3003@hotmail.com

คํานํา
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถือเปนตลาดรอง (Secondary Market) ที่สําคัญเนื่องจาก เปนแหลง
เงินทุนที่มีตนทุนต่ํา มีความเสี่ยงทางการเงินต่ํา และบริษัทไดเงินจากสวนล้ํามูลคาหุนมาใช(สะเก็ตดาว ซื่อวัฒนะ,
2535) จะเห็นไดวานอกจากเปนแหลงระดมเงินทุนที่สําคัญของประเทศแลวยังเปนแหลงที่สรางสภาพคลองใหกับ
หลักทรัพย เห็นไดจากจํานวนหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากขอมูลตอไปนี้
ตารางแสดงจํานวนบริษัทจดทะเบียนป 2549- 2551
ป
2549
2550
2551

จํานวนบริษัทจดเบียน (ราย)
518
523
525

ที่มา : สถิติสําคัญตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

จากสภาวะทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบกับผลการดําเนินงานของธุรกิจในทุกอุตสาหรรมตางๆ ที่จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในแตละอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับ
ลั ก ษณะของธุ ร กิ จ หากเศรษฐกิ จ ดี ธุ ร กิ จ ต า งๆ ก็ จ ะมี ผ ลประกอบการที่ ดี ก็ จ ะส ง ผลให ผู ล งทุ น มี โ อกาสได รั บ
ผลตอบแทนในรูปเงินปนผลที่เพิ่มขึ้น และกําไรจากการขายหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขามหากสภาพ
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เศรษฐกิ จ ตกต่ํ า จะส ง ผลกระทบกั บ ธุ ร กิ จ ต า งๆ โดยมี ผ ลประกอบการที่ ล ดลง และส ง ผลกั บ ผู ล งทุ น คื อ ได รั บ
ผลตอบแทนจากการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ที่ น อ ยลง โดยผู ล งทุ น อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในทางเลื อ กอื่ น ที่ ไ ด รั บ
ผลตอบแทนมากกวา เชน การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
จากการเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงของอั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ทํ า ให ผู ล งทุ น ได รั บ
ผลตอบแทนไมเปนไปตามคาด ดังนั้นจึงเกิดความเสี่ยงขึ้นกับนักลงทุน จะเห็นไดวาในการลงทุนในหลักทรัพย
นอกจากจะคํานึงถึงผลตอบแทนที่ไดรับแลวยังตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดวย จาการศึกษาที่ผานมาพบวา
ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยเฉพาะกลุมธนาคารพาณิชยซึ่งมีราคาที่ต่ําเมื่อเทียบกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น สงผลใหราคามีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากผลตอบแทนของหลักทรัพยสวนใหญสูง
กวาตลาด ลักษณะเชนนี้จะเปนการจูงใจใหนักลงทุนมาลงทุนเพิ่มมากขึ้น สงผลใหตลาดปรับตัวเปนขาขึ้นใน
อนาคต (กรรณิกา เดชไชยยาศักดิ์, 2540)
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยนําทฤษฎีการกําหนดราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model : CAPM) มาใชในการ
วิเคราะหอัตราผลตอบแทน และวัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยอาศัยทฤษฎี Value at Risk :VaR)เพื่อทราบถึงมูลคา
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดสําหรับการลงทุน ในการศึกษาจะทําการศึกษาหลักทรัพยที่มีการซื้อขายสม่ําเสมอ ในชวง
ป 2543 ถึง 2551 รวมทั้งสิ้น 9 ป จํานวน 10 หลักทรัพย โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 ชวงตามการเติบโตของมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product :GDP) ดังแสดงไดดังตารางตอไปนี้
ตารางแสดงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ป
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551

มูลคา GDP (พันลานบาท)
5,133.5
5,450.6
5,917.3
6,489.4
7,092.8
7,841.3
8,493.3
9,102.7

% การเปลี่ยนแปลง
4.28%
6.18%
8.56%
9.67%
9.30%
10.55%
8.31%
7.18%

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาหลักทรัพยทั้งสิ้น 10 หลักทรัพยจาก 3 กลุมอุตสาหกรรมกลุม
อุตสาหกรรม ไดแกกลุมทรัพยากร (RESOURC) โดยมีสัดสวนมูลคาตลาด 45.88% ของมูลคาตลาดทั้งหมด
รองลงมา เปนกลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL) มีสัดสวนมูลคาตลาด 16.83% และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง
(PROPCON) มีสัดสวนมูลคาตลาด 10.83% ตามลําดับ ซึ่งหากนํามูลคาตลาดของทั้ง 3 กลุมอุตสาหกรรมรวมกัน
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มีสัดสวนเทากับ 73.54 % ซึ่งเปนสัดสวนที่มากกวามูลคาตลาดรวมทั้งหมด ดังนั้นการศึกษาจาก 3 กลุม
อุตสาหกรรมขางตน จะทําใหไดผลลัพธที่สะทอนภาพรวมของทั้งตลาดได โดยหลักทรัพยที่เลือกทําการศึกษา
กระจายตามกลุมอุตสาหกรรมทั้ง 3 อุตสาหกรรมขางตน จํานวน 10 หลักทรัพยดังรายชื่อตอไปนี้
1. บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) : (BANPU)
2. บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) : (PTTEP)
3. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : (KTB)
4. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) : (SCB)
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) : (BAY)
6. บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) : (SICCO)
7. บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) : (SCC)
8. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) : (ITD)
9. บริษัทแลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) : (LH)
10. บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) : (QH)
จุดมุงหมายของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมูลคาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย
3. เพื่อใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย
4. เพื่อเปนแนวทางในการสรางกลุมหลักทรัพยลงทุนที่เหมาะสม
5. เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจในการใชเครื่องมือทางการเงินมาชวยในการตัดสินใจเลือก
หลักทรัพยลงทุน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1. นําผลลัพธของมูลคาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาพิจารณาลงทุนหรือไมลงทุนในหลักทรัพยที่สนใจ
2. สามารถสรางกลุมหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพไดภายใตผลตอบแทนและความเสี่ยงที่มี
3. สามารถเลือกเครื่องมือมาชวยในการวิเคราะหการลงทุนไดอยางเหมาะสม
ขอสมมติฐานในการศึกษา
เพื่อใหทฤษฎีที่นํามาใชในการศึกษานี้เปนไปไดในทางปฏิบัติ จึงไดกําหนดขอสมมติฐานดังนี้
1. ผูลงทุนซื้อและถือครองหลักทรัพยเปนระยะเวลา 1 เดือน
2. ผูลงทุนไมมีคาใชจายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย
3. ผูลงทุนสามารถซื้อและขายหลักทรัพยไดในราคาปด
4. ไมมีการคิดภาษีจากกําไรจากการขายหลักทรัพย
5. ไมมีการจายปนผลตลอดชวงระยะเวลาการลงทุน
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อุปกรณและวิธีการ
การเก็บรวมรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ของหลักทรัพยทั้ง
10 หลักทรัพย จากรายงานการซื้อขายหลักทรัพย e-finance ของบริษัทหลักทรัพย Trinity (Thai) จํากัด (มหาชน)
ในชวงป พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2551 รวมทั้งสิ้น 9 ป โดยการเก็บขอมูลเปนการเก็บขอมูลของราคาปดของหลักทรัพย
รายเดือน โดยเก็บขอมูลราคาปดทุกสิ้นเดือน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิงทฤษฎีทางการเงิน โดยอาศัย Model ทางการเงินมาชวยในการ
คํานวณอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงโดยอาศัยโปรแกรม Ewiews 4.1 ในการประมวลผล
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยมีขั้นตอนในการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นําขอมูลของราคาปดของหลักทรัพยแตละตัว มาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนในแตละเดือน
ขั้นตอนที่ 2 นําอัตราผลตอบแทนที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของแตละ
หลักทรัพย
ขั้นตอนที่ 3 คํานวณหาความเสี่ยงของหลักทรัพยรายตัว เพื่อหาคา Volatility ของหลักทรัพย
ขั้นตอนที่ 4 หาความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพยในรูปแบบ Variance and Covariance Matrix
ขั้นตอนที่ 5 คํานวณหาอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย
ขั้นตอนที่ 6 คํานวณหามูลคาความเสี่ยงของหลักทรัพย ตามวิธี VaR
ขั้นตอนที่ 7 นําคาของอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงที่คํานวณไดมาเปรียบเทียบกันในชวงปที่กําหนด
คือ ชวงป พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2545 (ชวงเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว), ชวงป พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2548 (ชวงเศรษฐกิจ
เติบโตสูงสุด) และชวงป พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2551 (ชวงเศรษฐกิจเริ่มเขาสูภาวะถดถอย)

ผลการทดลองและวิจารณ
ในการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยตามรูปแบบสมการถดถอยเชิงเสนอยาง
งาย (ตามภาคผนวก ก) ไดวิเคราะหโดยใชโปรแกรม Eviews 4.1 เพื่อหาคาเบตาและคา R2 ของหลักทรัพยตางๆ
โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ไดผลปรากฏตามตารางตอไปนี้
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คาความเสี่ยงของหลักทรัพยชวงป 2543 - 2551

ที่มา : จากการคํานวณ Systematic Risk and Unsystematic Risk Model
คาความเสี่ยงของหลักทรัพยแตละหลักทรัพย(คาเบตา)ชวงป พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2551 มีคาตั้งแต 0.96
ถึง 1.79 โดยหลักทรัพยสวนใหญมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนในทิศทางเดียวกันกับตลาด (ถา
อัตราผลตอบแทนของตลาดเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นรอยละ 1 อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยจะเปลี่ยนแปลงสูงกวา
รอยละ 1) หลักทรัพยที่มีคาความเสี่ยงสูงที่สุดไดแก ITD รองลงมาเปน BANPU SCB BAY SICCO และ QH
ตามลําดับ โดยมีคาความเสี่ยงเทากับ 1.79 1.26 1.25 1.24 และ 1.23 ตามลําดับ หลักทรัพยเหลานี้มีความ
เหมาะสมที่จะลงทุนเพื่อการเก็งกําไร สําหรับหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ําที่สุด คือ PTTEP และมีคาความเสี่ยงนอย
กวาตลาด หลักทรัพยกลุมนี้เปนหลักทรัพยที่เหมาะสําหรับเพื่อการลงทุน โดยมีคาความความเสี่ยงเฉลี่ยอยูที่ 1.24
คาความเสี่ยงของหลักทรัพยโดยดูจากคา R2 พบวาในชวงป พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2551 หลักทรัพยสวน
ใหญมีคาความเสี่ยงที่เปนระบบ (systematic risk) มากกวาคาความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ (unsystematic risk) โดย
คาความเสี่ยงที่เปนระบบอยูระหวางรอยละ 0.35 ถึง 0.65 หลักทรัพยที่มีความเสี่ยงที่เปนระบบมากที่สุดไดแก
SCB และ BAY รองลงมาไดแก KTB และ BANPU ตามลําดับ มีคาความเสี่ยงที่เปนระบบเทากับรอยละ 0.65
0.62 และ 0.59 ตามลําดับ สวนหลักทรัพยที่มีคาความเสี่ยงที่ไมเปนระบบมากกวาคาความเสี่ยงที่เปนระบบมี
จํานวนทั้งสิ้น 4 หลักทรัพย โดยหลักทรัพยท่ีมีคาความเสี่ยงที่ไมเปนระบบมากที่สุดไดแก LH รองลงมาคือ QH
PTTEP และ SICCO ตามลําดับ มีคาความเสี่ยงที่ไมเปนระบบรอยละ 0.65 0.64 และ 0.60 ตามลําดับ จากการ
ที่หลักทรัพยสวนใหญมีคาความเสี่ยงที่เปนระบบมากกวาคาความเสี่ยงที่ไมเปนระบบทําใหนักลงทุนไมสามารถลด
ความเสี่ยงลงไดจากการกระจายการลงทุน
การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยโดยอาศัยเสนตลาดหลักทรัพย (security market line :
SML) มาชวยในการอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย โดยผลของการศึกษาแสดงไดดังตารางตอไปนี้
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อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรบั ของแตละหลักทรัพยชวงป พ.ศ. 2543 - 2551

ที่มา : จากการคํานวณ Capital Asset Pricing Model : CAPM

พบวาหลักทรัพยที่ทําการศึกษามีอัตราผลตอบแทนที่ตองการเฉลี่ยเทากับรอยละ 0.30 ตอเดือน ซึ่งเปน
อัตราผลตอบแทนโดยรวมที่สูงกวาตลาด เมื่อพิจารณาความเสี่ยงของหลักทรัพยเมื่อดูจากคาสัมประสิทธิ์เบตา
พบวา หลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตาสูงกวาตลาดจะมีอัตราผลตอบแทนที่ตองการของหลักทรัพยสูงกวาอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดดวย จากตารางเห็นไดวาหลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตาสูงที่สุดไดแก ITD รองลงมาคือ
BANPU SCB BAY และ SICCO โดยมีคาสัมประสิทธิ์เบตาเทากับ 1.79 1.26 1.25 และ 1.24 ตามลําดับ สวน
หลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตาต่ํากวาตลาดจะมีอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับต่ํากวาตลาดดวย หลักทรัพย
ที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตาต่ํากวาตลาดมีจํานวน 1 หลักทรัพยคือ PTTEP มีคาสัมประสิทธิ์เบตาเทากับ 0.96 เมื่อ
พิจารณาตอในสวนของคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์เบตาพบวามีคาสุงกวาตลาด จึงทําใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยมีคา
เทากับ 0.30 ซึ่งสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง ซึ่ง
ไปตามหลักของความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนที่ควรไดรับจะตองมีคาสูงตามไปดวยเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
อั ต ราผลตอบแทนของหลั ก ทรั พ ย ที่ คํ า นวณได เ มื่ อ นํ า มาเขี ย นเป น กราฟเส น ตรงที่ เ รี ย กว า เส น ตลาด
หลักทรัพย (security market line : SML) โดยกําหนดใหแกน X คือคาความเสี่ยงที่เปนระบบ (คาสัมประสิทธิ์เบตา)
และแกน Y คืออัตราผลตอบแทนที่ตองการตอเดือน สามารถแสดงไดดังรูปตอไปนี้
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ภาพที่ 5 เสนตลาดหลักทรัพย ชวง พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2551 ไดจากการคํานวณ
จากภาพแสดงใหเห็นวาทุกๆ จุดบนเสนตลาดหลักทรัพยแสดงถึงอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนตองการโดย
เปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์เบตา จุดที่คาสัมประสิทธิ์เบตาเทากับ 0 หรือจุดตัดที่เสนตลาดหลักทรัพยสัมผัสกับ
แกน Y คือจุดที่คาอัตราผลตอบแทนที่ตองการเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของธนาคาร
พาณิชยขนาดใหญ 5 แหง มีคาเทากับรอยละ 0.15 ตอเดือน โดยเห็นไดวาหลักทรัพยที่ทําการศึกษาสวนใหญมีคา
สัมประสิทธิ์เบตามากกวาตลาดและมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกวาตลาดและเปนอัตราผลตอบแทนที่เปนบวก
ในการวิเคราะหผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุมกลักทรัพยลงทุน(portfolio investment) ซึ่งประกอบ
ไปดวยหลักทรัพยจํานวน 10 หลักทรัพย ไดแก BANPU PTTEP KTB SCB BAY SICCO SCC ITD LH และ
QH ทําการศึกษาขอมูลแบงเปน 3 ชวง ชวงแรกป พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2545 ชวงที่สอง ป พ.ศ. 2546 ถึง 2548 ชวง
ที่สามป พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2551 และศึกษาในภาพรวมของกลุมหลักทรัพยตั้งแตป พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2551
โดยใชวิธีการหาคา variance และ covariance matrix ของหลักทรัพยเพื่อชวยในการคํานวณ สําหรับการคํานวณ
เพื่อระบุคาความเสี่ยง(%VaR) ที่เกิดขึ้นใชวิธี Delta Normal Method กําหนดระดับความเชื่อมั่นเทากับรอยละ 95
สมมติเงินลงทุนในกลุมหลักทรัพยทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ผลของการศึกษาเปนดังนี้
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เปรียบเทียบผลตอบแทนและคาความเสี่ยง (%VaR) ของกลุมหลักทรัพยลงทุน

ที่มา : จากกาคํานวณ Value at Risk Model
พบวาความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพยลงทุน (portfolio investment) ในชวงป พ.ศ. 2546- 2548 ต่ําสุด
รองลงมาคือชวงป พ.ศ. 2549-2551 และชวงป พ.ศ. 2543-2545 โดยมีคาความเสี่ยงเทากับ 7.55% 10.05% และ
16.05% มูลคาความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพย หรือมูลคาการขาดทุนสูงสุดเทากับ 75,500 บาท 107,700 บาท และ
160,500 บาท ตามลําดับ เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยพบวา ชวงป พ.ศ. 2546-2548 มีอัตรา
ผลตอบแทนสูงสุด รองลงมาชวงป พ.ศ. 2543-2545 และ 2549 -2551 โดยมีอัตราผลตอบแทนเทากับรอยละ 0.84
-0.09 และ -1.64 ตามลําดับ
เมื่อดูในภาพรวมของกลุมหลักทรัพยลงทุน ตั้งแตป พ.ศ. 2543 – 2551 พบวาคาความเสี่ยงของกลุม
หลักทรัพยสูงกวาคาเฉลี่ยใน 3 ชวงเวลา โดยคาความเสี่ยงเทากับรอยละ 14.49 ในขณะที่คาเฉลี่ยทั้ง 3 ชวงเวลา
เทากับรอยละ 11.46 แตเมื่อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยลงทุน ชวงป พ.ศ. 2543-2551 มี
อัตราผลตอบของกลุมหลักทรัพยมากกวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพยทั้ง 3 ชวงเวลา ซึ่งอัตรา
ผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยในชวง พ.ศ.2543-2551 เทากับรอยละ 0.44 ในขณะที่คาเฉลี่ยของอัตรา
ผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยเทากับรอยละ -0.30 จะเห็นไดวาเปนไปตามหลัก High Risk and High Return

สรุปผลและเสนอแนะ
จากผลการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยขางตนพบวา อัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยชวงป พ.ศ. 2543-2545 เปนชวงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มฟนตัวจากภาวะวิกฤต (หลังป พ.ศ.
2540) และชวงป พ.ศ. 2549-2551 เศรษฐกิจของประเทศไทยเขาสูภาวะถดถอย อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของหลักทรัพยขัดแยงกับทฤษฏี CAPM ที่กลาววาผลตอบแทนที่คาดหวังของผูลงทุนมีคาเปนบวกเนื่องจากผูลงทุน
มีสวนชดเชยความเสี่ยงของตลาด แตจากการศึกษาผลตอบแทนที่คาดหวังของผูลงทุนเปนลบ และเมื่อพิจารณาถึง
เรื่องความเสี่ยงของหลักทรัพยพบวาชวงปดังกลาว หลักทรัพยที่ทีความเสี่ยงสูงใหอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุน
คาดหวังในระดับต่ําต่ํา และหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํากลับใหผลตอบแทนในระดับที่สูงกวาตลาด ซึ่งขัดแยงกับ
ทฤษฏีทางการเงินที่กลาววา High Risk and High Return อีกทั้งผลของการศึกษาดังกลาวยังสอดคลองกับผล
การศึกษาของ ศุภมาศ สกุลวงษ(2547) ที่ไดทําการศึกษาการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยเพื่อปรับ
ความเสี่ยง

1359

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

สําหรับชวงป พ.ศ. 2546-2548 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยเปนไปตามหลักทฤษฏี CAPM
โดยหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดหวังในระดับที่สูงกวาตลาด สวนหลักทรัพยที่มีความเสี่ยง
ต่ําใหอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดหวังในระดับต่ําต่ํา ซึ่งเปนไปตามหลักกลาววา High Risk and High Return
อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ลีนา ชูเกียรติสกุล และคณะ(2539) ที่ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ผลตอบแทนที่แทจริงของหลักทรัพย หรือกลุมหลักทรัพยกับ ความเสี่ยง (เบตา) ของหลักทรัพยหรือกลุมหลักทรัพย
วามีความสัมพันธกันอยางไร
เมื่อพิจารณาในแงของกลุมหลักทรัพยลงทุนพบวาในชวงป พ.ศ. 2546-2548 อัตราผลตอบแทนของกลุม
หลักทรัพยลงทุนใหอัตราผลตอบแทนมากกวาชวงปอื่นๆ อีกทั้งความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพยนอยกวาชวงปอื่นๆ
อาจกลาวไดวาเปนผลจากการที่ชวงป พ.ศ. 2546-2548 หลักทรัพยมีความเสี่ยงที่ไมเปนระบบมากกวาความเสี่ยงที่
เปนระบบ จากผลดังกลาวสงผลใหความสามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพยและสามารถลดความเสี่ยงของ
กลุมหลักทรัพยได อีกทั้งมีอัตราผลตอบแทนที่มากกวาชวงปอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามหลักทฤษฏีการ Diversification
ของการลงทุนในกลุมหลักทรัพย
จากผลการศึกษาขางตนจะเห็นไดวาเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับเปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย โดยนักลงทุนคาดวาเมื่อแนวโนมเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว และชวงที่เศรษฐกิจถดถอย หลักทรัพยที่เหมาะ
สํ า หรั บ ลงทุ น ควรเป น หลั ก ทรั พ ย ที่ ใ ห ค า ความเสี่ ย งที่ น อ ยกว า ตลาด จะทํ า ให ไ ด รั บ ผลตอบแทนในระดั บ ที่ สู ง
เนื่องจากผลตอบแทนและความเสี่ ยงของหลักทรัพ ยเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกัน ขาม สว นชวงที่เศรษฐกิ จ
เจริญเติบโต ควรเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่มีคาความเสี่ยงสูง เนื่องจากจะทําใหไดรับผลตอบแทนในระดับที่สูงดวย
เชนกัน อีกทั้งความเสี่ยงยังสามารถลดลงไดจากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งเปนไปตามหลักการที่วา
“High Risk High Return” ทั้งนี้ควรศึกษาในแงมุมอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธที่เกิดขึ้นวาเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือสวนทางกันกับงานวิจัย
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