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บทคัดยอ 
 

การวิจัยการวิเคราะหผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย   มีวัตถุประสงคในการวิจัย (1) เพื่อศึกษาผลตอบแทนของหลักทรัพย
หมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   โดยการวิเคราะหดวยวิธีแบบจําลอง
การต้ังราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model : CAPM)  และวิธีเสนตลาดหลักทรัพย  
(Security Market Line : SML)      (2)  เพ่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนโดยการวิเคราะหดวยวิธี
แบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model : CAPM) และวิธีเสนตลาด
หลักทรัพย  (Security Market Line : SML)    กลุมตัวอยางเลือกมาจากประชากรท่ีเปนขอมูลราคา
ปดซ่ึงเปนขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) ของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling)   ซ่ึงจะศึกษาเฉพาะ
หลักทรัพยจํานวน  5  บริษัท   ไดแก   บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) : TPIPL    บริษัท 
ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) : SCCC    บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) : SCC    
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) : SSI   และบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) : 
TASCO   โดยรวบรวมขอมูลราคาปดรายเดือนในชวงระยะเวลา 5 ป เร่ิมต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ.
2543 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2547 รวมจํานวน  60  เดือน  และวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติเชิงพรรณา   
สถิติคาเฉล่ีย (Mean)    ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   และสถิติเอฟ  (F-test) 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้    หลักทรัพยบมจ.ทีพีไอโพลีน(TPIPL) ใหผลตอบแทนเฉล่ีย
มากท่ีสุด รอยละ 2.58    รองลงมา ไดแก  หลักทรัพยบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI)    
หลักทรัพยบมจ.ปูนซิเมนตไทย (SCC)   และหลักทรัพยบมจ.ทิปโกแอสฟลท (TASCO)  ให
ผลตอบแทนเฉล่ียรอยละ 2.39,  1.58  และ 1.30  ตามลําดับ   สวนหลักทรัพยบมจ.ปูนซีเมนตนคร
หลวง (SCCC) ใหผลตอบแทนเฉล่ียนอยท่ีสุด รอยละ 1.26    
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การหาคาความเส่ียง หรือคาเบตาของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท  พบวา   หลักทรัพยท่ีใหคาเบตามากกวา 1.00  มี
จํานวน 4 หลักทรัพย   ไดแก  หลักทรัพยบมจ.ทิปโกแอสฟลท (TASCO) หลักทรัพยบมจ.สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี (SSI)    หลักทรัพยบมจ.ทีพีไอโพลีน(TPIPL)   และหลักทรัพยบมจ.ปูนซิเมนตไทย 
(SCC)  จะใหคาเบตาเทากับ  1.56,  1.44,  1.43 และ 1.24   ตามลําดับ  ดังนั้น หลักทรัพยกลุมนี้
จัดเปนหลักทรัพยประเภทความเส่ียงสูง (Aggressive stock)  และมีเพียงหลักทรัพยเดียวท่ีใหคา
เบตานอยกวา 1.00    ไดแก  หลักทรัพย บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง (SCCC)  ใหคาเบตารอยละ 0.61  
หลักทรัพยนี้จึงจัดเปนหลักทรัพยประเภทความเส่ียงตํ่า (Defensive stock)   

และเม่ือนําอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัทมากําหนดจุดบนกราฟเพื่อเปรียบเทียบกับเสน
ตลาดหลักทรัพย (Security Market Line : SML) ซ่ึงใชอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป ของ
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 ธนาคาร เปนตัวแทนของผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง 
ซ่ึงมีคาเทากับรอยละ 0.19   พบวา   อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยท้ัง 5 บริษัทอยู
เหนือเสนตลาดหลักทรัพย  นั่นคือ ราคาหลักทรัพยกลุมนี้มีคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน (Under value) ใน
อนาคตเม่ือราคาหลักทรัพยนั้นสูงข้ึน ผลตอบแทนก็จะลดลงเขาสูระดับเดียวกับผลตอบแทนตลาด   

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผลตอบแทนระหวางหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุ
กอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขางตนท้ัง 5 หลักทรัพย  มีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
 

The analysis of the return on securities in construction business sector in the stock 
exchange of thailand has the purposes :  

(1) To study the return on securities in construction business sector in the SET by 
using an analyzing method of Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Security Market Line 
(SML).  

(2) To compare the return on securities by analyzing Capital Asset Pricing Model 
(CAPM)  and Security Market Line (SML). 

The purposive samplings are being selected from populations with closing price index 
as the Secondary data of the construction business stock in the SET. The five companies are being 
studied as follows – TPI Polene Public Co., Ltd. (TPIPL),  Siam City Cement Public Co., Ltd. 
(SCCC),  The Siam Cement Public Co., Ltd. (SCC),  Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd.  
(SSI)  and Tipco Asphalt Public Co., Ltd. (TASCO). The data are being collected from monthly 
closing price index during the past five years starting on January, 2000 to December, 2004 
amounting 60 months and being analyzed by using statistical techniques as Mean, Standard 
deviation and F-test. 

The results of the research are summerised as follow – TPI Polene Public Co.,  Ltd. 
(TPIPL) stock yields the most return on securities at an averaged percentage of  2.58, the latter 
are Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd. (SSI),  The Siam Cement Public Co., Ltd. (SCC) 
and Tipco Asphalt Public Co., Ltd. (TASCO) yield an averaged percentage of 2.39, 1.58, 1.30 
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respectively,  as for Siam City Cement Public Co., Ltd. (SCCC) yields the least at a percentage of 
1.26 

The risk or Beta factor of an investment on a construction business sector in the SET 
of the five companies, shows that the stocks with the value more than 1.00 are consisted of 4 
companies such as Tipco Asphalt Public Co., Ltd. (TASCO),  Sahaviriya Steel Industries Public 
Co., Ltd. (SSI),  TPI Polene Public Co., Ltd. (TPIPL) and The Siam Cement Public Co., Ltd. 
(SCC) having Beta value of  1.56,  1.44,  1.43, and  1.24 respectively. Therefore, these companies 
are classified as Aggressive stocks but there is only one company in the group,  that has Beta 
value less than 1.00,  that is  Siam City Cement Public Co., Ltd. (SCCC) at a percentage of 0.61 
which is classified as a Defensive stock. 

When using the return on securities rate of the construction business sector in the  
SET, to plot a graph against the Security Market Line (SML) which offers an interest rate of 1 
year saving account as the same as the big 5 commercial banks at a percentage of 0.19, is 
becoming a representative of a non risk stocks. This shows the rates of the return on securities of 
the 5 companies are above the Security Market Line (SML), that means the value of stocks of 
these 5 companies are being under value. In the future, when the prices of stocks increase, a 
return on investment will be diminishing at the same level as a return on investment in the stock 
market.  

Regarding to hypotheses testing, the results indicated that the returns among those 
securities are not different at 0.05 level of significance. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
 

ตลาดการเงิน (Financial market) เปนแหลงกลางในการระดมเงินออมจากผูท่ีมีเงินออม     
เพื่อจัดสรรแกผูตองการเงินทุน ในการทําหนาท่ีดังกลาวตลาดการเงินตองอาศัยองคประกอบสําคัญ    
2 ประการ คือ สถาบันการเงินและเคร่ืองมือหรือตราสารทางการเงิน  ตลาดการเงินอาจจําแนกตาม
ระยะเวลาของเงินทุนหรือตราสารทางการเงินออกไดเปน ตลาดเงิน (Money market) และตลาดทุน 
(Capital market)  ซ่ึงตลาดเงินจะเปนแหลงระดมเงินออมระยะส้ัน (ไมเกิน 1 ป) แลวจัดสรรใหกูยืม
แกผูตองการเงินทุน  สถาบันในตลาดเงินไดแก  ธนาคารพาณิชย  บริษัทเงินทุน  และโรงรับจํานํา 
เปนตน  ตราสารทางการเงินท่ีใชในตลาดเงิน ประกอบดวย ตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory note) ตั๋ว
เงินคลัง (Treasury bill) เปนตน  สวนตลาดทุนจะเปนแหลงระดมเงินออมระยะยาว (เกิน 1 ป) เพื่อ
จัดสรรใหกับผูตองการเงินทุนระยะยาว  สถาบันในตลาดทุน ไดแก บริษัทเงินทุนหลักทรัพย  
บริษัทหลักทรัพย  บริษัทเครดิตฟองซิเอร  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ศูนยซ้ือขาย
หลักทรัพยกรุงเทพ   และชมรมผูคาตราสารหนี้   

ตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพยในตลาดทุนจะประกอบดวย  หุนสามัญ  หุน
บุริมสิทธิ  หุนกู  พันธบัตรรัฐบาล  หนวยลงทุนของกองทุนรวม  ใบสําคัญแสดงสิทธิ   เปนตน    
ในสวนตลาดทุนนั้นสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก ตลาดแรก หรือตลาดหลักทรัพยออก
ใหม (Primary market) เปนแหลงกลางสําหรับรัฐบาลหรือธุรกิจเอกชนท่ีตองการระดมเงินทุนโดย
การนําหลักทรัพยออกใหมเสนอขาย (New issue) ใหแกผูตองการลงทุน  และตลาดรองหรือตลาด
ซ้ือขายหลักทรัพย (Secondary market) เปนแหลงกลางสําหรับการซ้ือขายเปล่ียนมือความเปน
เจาของหลักทรัพยท่ีไดผานการจองซ้ือในตลาดแรกมาแลว การซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดรองจะทํา
หนาท่ีสนับสนุนตลาดแรก โดยใหความมั่นใจแกผูซ้ือหลักทรัพยในตลาดแรกวาจะสามารถขาย
หลักทรัพยเพื่อเปล่ียนเปนเงินสดไดเม่ือตองการ (ตลาดหุนในประเทศไทย  2540 : 1) 
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน มักไดรับอิทธิพลจากปจจัย
หลายดานท้ังปจจัยภายในประเทศและปจจัยภายนอกประเทศ  ปจจัยท่ีเกิดภายในประเทศอันไดแก 
ปจจัยทางเศรษฐกิจ  เชน  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวาง
ประเทศ  สภาพคลองทางเศรษฐกิจ  ระดับอัตราดอกเบ้ียตางๆ เปนตน  สวนปจจัยทางการเมือง เชน 
ปญหาเสถียรภาพของรัฐบาล   มาตรการและนโยบายการเงิน เปนตน  และปจจัยท่ีเกิดภายนอก
ประเทศอันไดแก บทบาทของนักลงทุนตางชาติท่ีเปนนักลงทุนระยะกลางและระยะยาว  เปนตน  
ตลาดหลักทรัพยไทยนั้นยังจัดเปนแหลงระดมทุนท่ีกําลังพัฒนา ซ่ึงจะประกอบดวยนักลงทุน 3 
ประเภท คือ นักลงทุนตางชาติ  สถาบันการเงิน และนักลงทุนรายยอย  ภาวการณซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยนั้นจะมีการตอบสนองตออิทธิพลท่ีมากระทบอยางรวดเร็ว  เนื่องจากนักลงทุนรายยอยมี
อัตราสวนการลงทุนในตลาดคอนขางสูง  เม่ือเกิดเหตุการณใดท่ีมีอิทธิพลตอตลาดเกิดข้ึนยอมสงผล
กระทบอยางรวดเร็ว 

หลังจากประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540  รัฐบาลไดดําเนินมาตรการฟนฟู
ภาวะเศรษฐกิจโดยการใหภาคอสังหาริมทรัพยเปนแกนนําในการฟนฟู  เนื่องจากการเจริญเติบโต
ของภาคอสังหาริมทรัพยเพิ่มข้ึนรอยละ 10 สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเพิ่มข้ึนรอยละ 1 
ซ่ึงจะเห็นวาในชวงป พ.ศ.2544   ภาคอสังหาริมทรัพยเกิดการขยายตัวสูงข้ึนถึงรอยละ 23  (ธนาคาร
อาคารสงเคราะห, ฝายวิชาการและศูนยขอมูลท่ีอยูอาศัย 2544)   และจากขอมูลผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติดานการผลิตรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาส 4 ป พ.ศ.2546 ถึง ไตรมาส 1 ป พ.ศ.2548  จะ
พบวามีแนวโนมการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพยเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง   ไดแก  34.8, 34.9, 35.4, 
37.2, 37.5 และ 37.4  พันลานบาท  (ธนาคารแหงประเทศไทย  2548, ออนไลน) การลงทุนในภาค
อสังหาริมทรัพยนั้นจะสงผลตอภาควัสดุกอสรางโดยตรง เนื่องจากเปนวัตถุดิบหลักท่ีใชการ
กอสราง   นอกจากนั้นกลุมวัสดุกอสรางยังเปนกลุมท่ีช้ีชัดถึงการใชจายเพ่ือบริโภค และเปนหนึ่งใน
ปจจัยพื้นฐานสําคัญท่ีจําเปนสําหรับประชาชนท่ัวไป     เม่ือภาควัสดุกอสรางขยายตัวเพิ่มข้ึนจะ
สงผลใหหลักทรัพยในหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางขยายตัวข้ึนดวยเชนกัน     ดังนั้น หลักทรัพยหมวด
ธุรกิจวัสดุกอสรางจึงเปนกลุมหลักทรัพยท่ีเหมาะสมแกการศึกษาถึงความเส่ียงจากการลงทุนและ
อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับ       

การลงทุนซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนทางเลือกหนึ่ง
สําหรับผูท่ีตองการเงินทุนระยะยาว  ดังนั้น ความเส่ียงจากการลงทุนเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง
ในการพิจารณาการลงทุน ความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยนั้น หมายถึง โอกาสที่จะไมไดรับ
ผลตอบแทนตามที่คาดเอาไว ยิ่งอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไมแนนอนมากข้ึน การ
ลงทุนนั้นยิ่งมีความเส่ียงสูงข้ึน ในการวิเคราะหการลงทุนโดยท่ัวไปถือวาผูลงทุนเปนบุคคลท่ีไม
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ชอบความเส่ียง หรือตองการหลีกหนีความเส่ียง หากการลงทุนใดมีความเส่ียงสูง ผูลงทุนยอม
ตองการอัตราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเพื่อชดเชยความเส่ียง   ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย ผู
ลงทุนอาจเลือกลงทุนในหลักทรัพยหลายชนิด ยิ่งกระจายการลงทุนในหลักทรัพยมากชนิดท่ีมี
ความสัมพันธในระดับต่ํา จะยิ่งชวยลดความเส่ียงในการลงทุนลง ตามทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ 
Harry M. Markowitz นั้น ไดช้ีใหเห็นหลักการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยหลายชนิดเพ่ือใหได
กลุมหลักทรัพยท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ กลุมหลักทรัพยท่ีใหอัตราผลตอบแทนสูงท่ีสุด ณ ระดับความ
เส่ียงหนึ่ง หรือเปนกลุมหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงตํ่าสุด ณ ระดับอัตราผลตอบแทนหนึ่ง  ผูลงทุนจะ
วิเคราะหความเสี่ยงของหลักทรัพยรายตัวท่ีจะเลือกเขามาลงทุนในกลุมหลักทรัพย  โดยมุงเนนท่ี
ความเส่ียงท่ีเปนระบบหรือความเส่ียงของตลาดเปนสําคัญ  เนื่องจากความเส่ียงสวนท่ีไมเปนระบบ
หรือความเส่ียงเฉพาะตัว จะถูกขจัดออกไปหรือลดลงไดโดยการกระจายการลงทุนเปนอยางดี  ตัวช้ี
ความเสี่ยงท่ีเปนระบบหรือความเส่ียงตลาดไดแกคาเบตา เสนท่ีแสดงความสัมพันธระหวางอัตรา
ผลตอบแทนกับคาเบตาเรียกวา เสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line : SML) ซ่ึงเปนตัวแบบ
ท่ีชวยในการประเมินราคาท่ีเหมาะสมของหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model : CAPM)  (จิ
รัตน  สังขแกว, 2547 : 178-259) 

การวิจัยในการวิเคราะหผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนขอมูลสําหรับผูลงทุนท้ังในประเทศและนอกประเทศ ใชเปน
แนวทางในการพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสําหรับผูท่ีมี
ความตองการซ้ือขายหลักทรัพยในหมวดธุรกิจวัสดุกอสราง  โดยผูลงทุนจะทราบถึงความเส่ียงและ
ทิศทางผลตอบแทนในระดับท่ีผูลงทุนควรจะเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย เนื่องจากราคาของ
หลักทรัพยเหลานี้จะมีการผันผวนเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยูตลอดเวลา  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  

1. เพื่อศึกษาผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย   จากการวิเคราะหโดยใชวิธีแบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset 
Pricing Model : CAPM)  และวิธีเสนตลาดหลักทรัพย  (Security Market Line : SML) 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการวิเคราะหโดยใชวิธีแบบจําลองการต้ังราคา
หลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model : CAPM) ระหวางหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท 
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3. เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการวิเคราะหโดยใชวิธีเสนตลาดหลักทรัพย  
(Security Market Line : SML) ระหวางหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
1. ผลท่ีไดจากการวิ เคราะหจะทําใหผูลงทุนใชเปนแนวทางในการพิจารณา

เปรียบเทียบตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

2. เปนประโยชนตอผูสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการวิเคราะหผลตอบแทน โดยใชวิธี
แบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model : CAPM)  และวิธีเสนตลาด
หลักทรัพย (Security Market Line : SML) 

3. เปนแนวทางการประเมินราคาของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรเปนขอมูลราคาปดซ่ึงเปนขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) ของ

หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 32 บริษัท  
กลุมตัวอยางเลือกมาจากประชากรท่ีเปนขอมูลราคาปดซ่ึงเปนขอมูลแบบทุติยภูมิ 

(Secondary data) ของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึง
เลือกมาจํานวน 5 บริษัท โดยวิธีสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling)   และใชขอมูลรายเดือนของ
ราคาปด ณ วันทําการซ้ือขายวันสุดทายของเดือนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย   ท่ีทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยในชวงระยะเวลา 5 ป เร่ิมต้ังแต
เดือนมกราคม พ.ศ.2543 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2547 รวมทั้งส้ินจํานวน 60  เดือน  และเลือก
หลักทรัพยโดยพิจารณาจากมูลคาตามราคาตลาด (Market capitalization)   ซ่ึงจะศึกษาเฉพาะ
หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางจํานวน  5  บริษัท  ดังนี้ 
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1. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)     :    TPIPL 
2. บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)   :    SCCC 
3. บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)     :    SCC 
4. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  :    SSI 
5. บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)   :    TASCO 

 
ตัวแปรท่ีศึกษา  
1. ตัวแปรตน  ไดแก 

1.1. หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จํานวน  5  บริษัท  ไดแก  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) : TPIPL    บริษัท ปูนซีเมนตนคร
หลวง จํากัด (มหาชน) : SCCC    บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) : SCC    บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) : SSI     และบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) : TASCO 

2. ตัวแปรตาม  ไดแก 
2.1. การวิเคราะหผลตอบแทนของหลักทรัพยโดยใชวิธีแบบจําลองการตั้งราคา

หลักทรัพย  (Capital Asset Pricing Model : CAPM)   
2.2. การวิเคราะหผลตอบแทนของหลักทรัพยโดยใชวิธีเสนตลาดหลักทรัพย  

(Security Market Line : SML) 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
หลักทรัพยหมวดธุร กิจ วัสดุก อสร าง ในตลาดหลักทรัพยแห งประ เทศไทย 

(Construction Materials in Stock Exchange of Thailand)    หมายถึง   หลักทรัพยจดทะเบียน
ของบริษัทผูผลิตและตัวแทนจําหนายวัสดุกอสรางและวัสดุตกแตงตางๆ ไมวาจะผลิตมาจากวัสดุ
ประเภทใดก็ตาม รวมถึงสุขภัณฑ  เปนหลักทรัพยท่ีทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  โดยท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนสถาบันท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.2535 ตามมาตรา 153 จัดต้ังใหตลาดหลักทรัพยดําเนินการในรูป
ของหนวยงานท่ีมิไดแสวงหากําไร  โดยทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการดําเนินการซ้ือขายหลักทรัพย 
รวมท้ังกําหนดระเบียบกฎเกณฑเพื่อใหการซ้ือขายหลักทรัพยเปนไปอยางมีระเบียบและยุติธรรม 
ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพย  อันไดแก ธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับหลักทรัพยจด
ทะเบียน  เปนสํานักหักบัญชี  ศูนยรับฝากหลักทรัพย  นายทะเบียนหลักทรัพย  ธุรกิจใหบริการดวย
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ขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย  หรือธุรกิจทํานองเดียวกัน  ประกอบธุรกิจอ่ืนไดโดยไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง  โอกาสท่ีสูญเสียในการถือหลักทรัพยอาจทําให
ผลตอบแทนท่ีไดรับนอยกวาผลตอบแทนท่ีคาดหวังไว ซ่ึงสาเหตุมาจากการที่เงินปนผลหรือ
ดอกเบ้ียท่ีไดอาจนอยกวาท่ีเคยคาดคะเนไว หรือราคาของหลักทรัพยท่ีปรากฏต่ํากวาท่ีผูลงทุน
คาดหวังไว 

ผลตอบแทนของหลักทรัพยจากการวิเคราะหโดยใชวิธีแบบจําลองการตั้งราคา
หลักทรัพย  (Capital Asset Pricing Model : CAPM)   หมายถึง   การประเมินคาโดยใช
แบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย  แบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพยจะเปนตัวแบบท่ีใชในการ
วิเคราะหผลทางสถิติ  บงช้ีถึงผลการดําเนินงานของหนวยลงทุน และจะแสดงเปนตัวแบบดุลยภาพ
ของความสัมพันธระหวางผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเส่ียง ความเส่ียงในท่ีนี้จะหมายถึงความ
เส่ียงท่ีเปนระบบ (Systematic Risk) หรือความเส่ียงท่ีไมสามารถกําจัดออกไปไดโดยการกระจาย
การลงทุนไปยังหลักทรัพยตางๆ เพ่ือลดความเสี่ยง    และจะประเมินคาความเส่ียงโดยใชคา

สัมประสิทธ์ิเบตา (Beta coefficient : β)  
การหาคาความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย โดยใชแบบจําลอง

การตั้งราคาหลักทรัพย  (Capital Asset Pricing Model : CAPM)  สามารถเขียนไดตามสมการดังนี้  
 

R it = Rft + (Rmt - Rft) βit                  ..……………………………..(1) 
 

เม่ือ  R it คือ    อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ณ เวลา t    
 Rft คือ   อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง 
 Rmt คือ   อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ณ เวลา t 

 βit คือ    ความเส่ียงในการลงทุนในหลักทรัพย i ณ เวลา t  
 
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ณ เวลา t   หมายถึง  ดอกผลทั้งส้ินท่ีไดรับจาก

หลักทรัพย  ณ  ระยะเวลาหนึ่งท่ีผูลงทุนถือครองหลักทรัพยนั้นไว 
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อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง หมายถึง  ดอกผลทั้งส้ินท่ี
ไดรับจากสินทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง ซ่ึงคํานวณจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป โดยนํามาหา
คาเฉล่ียจากธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน)  และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)   

อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ณ เวลา t  หมายถึง  ดอกผลทั้งส้ินท่ีไดรับจาก
ตลาดหลักทรัพย  ณ  ระยะเวลาหนึ่งท่ีผูลงทุนถือครองหลักทรัพยนั้นไว 

ความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย i ณ เวลา t  หมายถึง  โอกาสท่ีสูญเสียในการถือ
หลักทรัพยอาจทําใหผลตอบแทนท่ีไดรับนอยกวาผลตอบแทนที่คาดหวังไว ณ ระยะเวลาหน่ึงท่ีผู
ลงทุนถือครองหลักทรัพยนั้นไว 

คาสัมประสิทธ์ิเบตา (Beta coefficient : β)  หมายถึง  ตัววัดความเส่ียง ซ่ึงจะเปนตัว

บอกความสัมพันธ  ระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย กับผลตอบแทนของตลาด   คาเบตา (β)  
แบงออกไดดังน้ี 

ถาหลักทรัพยมีคาเบตา (β) เทากับ 1.0 แสดงวาความแปรปรวนในผลตอบแทนของ
หลักทรัพยมีความผันแปรเทากับความแปรปรวนในผลตอบแทนของตลาดโดยรวม อัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากหลักทรัพยจะอยูในเกณฑ หรือจํานวนเทากับอัตราผลตอบแทนในเงิน
ลงทุนของตลาดโดยรวม กลาวไดวา หลักทรัพยนั้นเปนหลักทรัพยของตลาด (Market stock)  หรือ
คาเบตาของตลาดจะมีคาเทากับ 1.0 นั่นเอง 

ถาหลักทรัพยมีคาเบตา (β) มากกวา 1.0 แสดงวาความแปรปรวนในผลตอบแทนของ
หลักทรัพยมีความผันแปรมากกวาความแปรปรวนในผลตอบแทนของตลาดโดยรวม อัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากหลักทรัพยจะมากกวาอัตราผลตอบแทนท่ีพึงไดจากหลักทรัพยของตลาด
โดยรวม เนื่องจากความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพยอยูในเกณฑท่ีสูงกวาระดับความเส่ียงของ
ตลาดโดยรวม หลักทรัพยประเภทนี้จัดไดวาเปนหลักทรัพยประเภทความเส่ียงสูง (Aggressive 
stock)   

ถาหลักทรัพยมีคาเบตา (β) นอยกวา 1.0 แสดงวาความแปรปรวนในผลตอบแทนของ
หลักทรัพยมีความผันแปรตํ่ากวาความแปรปรวนในผลตอบแทนของตลาดโดยรวม อัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากหลักทรัพยจะนอยกวาอัตราผลตอบแทนท่ีพึงไดจากหลักทรัพยของ
ตลาดโดยรวม  เนื่องจากความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพยอยูในเกณฑท่ีต่ํากวาระดับความ
เส่ียงของตลาดโดยรวม หลักทรัพยประเภทนี้จัดไดวาเปนหลักทรัพยประเภทความเส่ียงต่ํา 
(Defensive stock) 
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ผลตอบแทนของหลักทรัพยจากการวิเคราะหโดยใชวิธีเสนตลาดหลักทรัพย  (Security 

Market Line : SML)     หมายถึง  การนําเอาคาความเส่ียง (หรือคาเบตา : β) และอัตรา
ผลตอบแทนของแตละหลักทรัพยท่ีไดมากําหนดจุดเพ่ือเปรียบเทียบกับเสน SML   เพื่อพิจารณาวา
หลักทรัพยใดอยูเหนือเสน SML หรือหลักทรัพยใดอยูใตเสน SML  โดยหลักทรัพยท่ีอยูเหนือเสน 
SML จะเปนหลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนมากกวาตลาดในระดับความเส่ียงเดียวกับเสนตลาด
หลักทรัพย  นั่นคือ ราคาหลักทรัพยนั้นมีคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน (Under value) ในอนาคตเม่ือราคา
หลักทรัพยนั้นสูงข้ึน ผลตอบแทนก็จะลดลงเขาสูระดับเดียวกับผลตอบแทนตลาด  ซ่ึงผูลงทุนควร
จะซ้ือหลักทรัพยนี้ไวกอนท่ีราคาจะข้ึน  ในทางกลับกันหากหลักทรัพยใดอยูใต เสน SML 
หลักทรัพยนั้นจะใหผลตอบแทนนอยกวาตลาดในระดับความเส่ียงเดียวกับเสนตลาดหลักทรัพย  
นั่นคือ  ราคาหลักทรัพยนั้นมีคาสูงกวาท่ีควรจะเปน (Over value)  ในอนาคตเม่ือราคาหลักทรัพย
นั้นลดลง  ผลตอบแทนก็จะเพิ่มข้ึนเขาสูระดับเดียวกับผลตอบแทนตลาด  ซ่ึงผูลงทุนควรจะขาย
หลักทรัพยนี้กอนท่ีราคาจะลดลง   

เสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line : SML) เปนเสนท่ีแสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธระหวางความเส่ียง (หรือคา β) กับผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากการลงทุน โดยท่ี
ระดับความเส่ียงของตลาดมีคาเทากับ 1.0 ซ่ึงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความ
เส่ียงท่ีจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ การลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงสูง ผูลงทุนยอม
คาดหวังผลตอบแทนท่ีจะคืนกลับมาในอัตราท่ีสูง  ในทางตรงกันขามการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมี
ความเส่ียงตํ่า ผูลงทุนยอมท่ีจะไดรับผลตอบแทนในอัตราท่ีต่ํา     การหาผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย ณ เวลา t  (Rmt)  คํานวณจากดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย (Set Index)   สามารถเขียนได
ตามสมการดังนี้ 

 
Rmt = SETt  -  SETt-1 x    100           ….....…..…………………...(2) 

          SETt-1 
 

เม่ือ  Rmt คือ   อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ณ เวลา t 
SETt คือ   ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย ณ เวลา t 

 SETt-1 คือ   ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย ณ เวลา t -1 
 
 

DPU



 9 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย ณ เวลา t       หมายถึง  ราคาปดของตลาดหลักทรัพย ณ วัน
ส้ินเดือน 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย ณ เวลา t -1  หมายถึง  ราคาปดของตลาดหลักทรัพย ณ วัน
ส้ินเดือนท่ีแลว 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 

1. ผลตอบแทนของหลักทรัพยจากการวิเคราะหโดยใชวิธีแบบจําลองการต้ังราคา
หลักทรัพย  (Capital Asset Pricing Model : CAPM)  ของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 5 บริษัท  มีผลแตกตางกัน 

2. ผลตอบแทนของหลักทรัพยจากการวิเคราะหโดยใชวิธีเสนตลาดหลักทรัพย  
(Security Market Line : SML) ของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยจํานวน 5 บริษัท  มีผลแตกตางกัน 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัยการวิเคราะหผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มีผลการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

1. แนวคิด และทฤษฎี เร่ืองความเส่ียงของหลักทรัพย 
1.1. ความหมายของความเส่ียง 
1.2. ประเภทของความเส่ียง 
1.3. ความสําคัญของการวิเคราะหความเส่ียงของหลักทรัพย 
1.4. การวัดความเส่ียงในการลงทุน 
1.5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเส่ียง 
1.6. ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย 
1.7. การคํานวณอัตราผลตอบแทนจากหุนสามัญ 

2. แนวคิดเร่ืองของหลักทรัพย และกลุมหลักทรัพย 
2.1. ความหมายของหลักทรัพย และกลุมหลักทรัพย 
2.2. อุตสาหกรรมวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพย 
2.3. หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสราง 

3. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

แนวคิด และทฤษฎี เร่ืองความเสี่ยงของหลักทรัพย 
 
ความหมายของความเสี่ยง 
ส่ิงท่ีผูลงทุนคาดหวังจะไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพยคือ ผลตอบแทน ซ่ึงอาจอยูใน

รูปของดอกเบ้ีย เงินปนผล หรือกําไรจากการขายหลักทรัพย อยางไรก็ดี ผลตอบแทนเหลานี้อาจจะ
ไมตรงตามเปาหมายท่ีผูลงทุนกําหนดไว  สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหผลตอบแทนจริงสูงกวาหรือตํ่ากวา
ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับนั้นมาจากความเส่ียงจากการลงทุน 
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อัญญา  ขันธวิทย  (2547 : 22) ใหความหมายความเส่ียงของการลงทุนไววา เปนโอกาส
ท่ีผลตอบแทนหรืออัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง จะแตกตางไปจากระดับท่ีคาดไวเม่ือคร้ังผูลงทุน
ตัดสินใจลงทุน ยิ่งมีโอกาสมากท่ีจะคลาดเคล่ือนและความคลาดเคล่ือนมีขนาดใหญ การลงทุนคร้ัง
นั้นจึงจัดไดวามีความเส่ียงสูง 

Eugene F. Brigham และ Michael C. Ehrhardt (2002. : 201) สรุปไววา ความเส่ียงตาม
ความหมายของ Webster’s dictionary คือ อันตราย (a hazard); ภัย(a peril); ท่ีอาจจะเกิดความ
สูญเสีย (loss) หรือบาดเจ็บ (injury) ดังนั้น ความเส่ียงจึงหมายถึง โอกาสที่เหตุการณอันไมพึง
ประสงคจะเกิดข้ึน ถาผูลงทุนลงทุนในหุนเก็งกําไร (หรือแมกระท่ังหุนใดๆก็ตาม) ผูลงทุนจะเผชิญ
ความเส่ียงท่ีอาจจะไมไดผลตอบแทนตามท่ีตองการ 

จิรัตน  สังขแกว (2547 : 178) ใหความหมายความเส่ียงจากการลงทุนวา หมายถึง  
โอกาสที่จะไมไดรับอัตราผลตอบแทนตามท่ีคาดเอาไว ยิ่งอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความ
ไมแนนอนมากข้ึน การลงทุนนั้นยิ่งมีความเส่ียงสูงข้ึน ในการวิเคราะหการลงทุนโดยท่ัวไปถือวา ผู
ลงทุนเปนบุคคลท่ีไมชอบความเส่ียง หรือตองการหลีกหนีความเส่ียง หากการลงทุนใดมีความเส่ียง
สูง ผูลงทุนยอมตองการอัตราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน เพื่อชดเชยความเส่ียง 

จากแนวคิดความหมายของความเส่ียงสรุปไดวา ความเส่ียง  หมายถึง  โอกาสท่ีสูญเสีย
ในการถือหลักทรัพยอาจทําใหผลตอบแทนท่ีไดรับนอยกวาผลตอบแทนท่ีคาดหวังไว ซ่ึงสาเหตุมา
จากการท่ีเงินปนผลหรือดอกเบ้ียท่ีไดอาจนอยกวาท่ีเคยคาดคะเนไว หรือราคาของหลักทรัพยท่ี
ปรากฏต่ํากวาท่ีผูลงทุนคาดหวังไว   

  
ประเภทของความเสี่ยง 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยแบงเปน 2 ประเภท คือ ความเส่ียงท่ีเปนระบบ

หรือความเส่ียงของตลาดหรือความเสี่ยงท่ีไมสามารถขจัดไดโดยการกระจายการลงทุนท่ีเหมาะสม  
กับความเส่ียงท่ีไมเปนระบบหรือความเส่ียงเฉพาะตัวหรือความเส่ียงท่ีสามารถขจัดไดโดยการ
ลงทุนท่ีเหมาะสม 

ความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ (Unsystematic หรือ unique risk)  หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิด
จากปจจัยภายในบริษัท  แหลงท่ีมาของความเส่ียงเฉพาะตัวของบริษัท ไดแก 

1) ความผันแปรของกําไรของบริษัทอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ และบริษัทสามารถบริหารงานเพ่ือรับกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง
นั้นๆ ได เรียกความเส่ียงประเภทนี้วา ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business risk) 
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2) ความผันแปรของกําไรสุทธิของบริษัท อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสราง
เงินทุนของบริษัท เรียกความเส่ียงประเภทนี้วา ความเส่ียงทางการเงิน (Financial risk) 

ความเส่ียงท่ีเปนระบบ (Systematic risk หรือ market risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ปจจัยท่ีบริษัทไมอาจควบคุมได และสงผลกระทบตอทุกๆ หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 
แหลงท่ีมาของความเส่ียงท่ีเปนระบบ ไดแก 

1) การเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูลงทุนโดยสวนรวมตอการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย 

2) การเปล่ียนแปลงในระดับอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงทําใหราคาหลักทรัพยเปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางตรงกันขาม เรียกความเส่ียงประเภทน้ีวา ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในระดับอัตรา
ดอกเบ้ีย  (Interest rates risk) 

3) การเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินคาท่ัวๆ ไป  ซ่ึงทําใหอัตราผลตอบแทนท่ี
แทจริงลดลง เรียกความเส่ียงประเภทนี้วา ความเส่ียงจากอํานาจซ้ือหรือความเส่ียงจากภาวะเงินเฟอ 
(Purchasing power หรือ Inflation risk)  (จิรัตน  สังขแกว,  2547 : 185-186) 

 
ความสําคัญของการวิเคราะหความเสี่ยงของหลักทรัพย 
การวัดและการบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยมีความสําคัญกับผูลงทุน

ทุกกลุม ธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนตองวัดและบริหารความเส่ียงของกลุมหลักทรัพยท่ีเลือก
ลงทุนใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม เพื่อเปนการควบคุมระดับความเส่ียง เพื่อเปนระบบในการจัดสรร
เงินท่ีลงเปนทุนสําหรับรองรับการทําธุรกรรม และเพื่อเปนการเตรียมพรอมสําหรับการประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทยใหสถาบันการเงินกํากับดํารงเงินกองทุน ในเวลาเดียวกันบริษัท
หลักทรัพยตองวัดและบริหารความเส่ียงจากการลงทุน ดวยเหตุผลเดียวกับธนาคารพาณิชยและ
บริษัทเงินทุน ยิ่งไปกวานั้นเกณฑการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายไดมีการประกาศใชกับบริษัท
หลักทรัพยไปกอนหนาแลว 

การวัดและการบริหารความเส่ียงยังมีความสําคัญตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่
จําเปนตองทราบและจัดการกับความเส่ียงของกองทุนรวมใหอยูในระดับท่ีผูถือหนวยประสงค สวน
ผูลงทุนในกลุมอ่ืนท่ีเหลือไดตระหนักถึงความสําคัญของการวัดและการบริหารความเส่ียง เพราะจะ
ไดใชเปนขอมูลประกอบการบริหารการลงทุนใหเหมาะสมกับฐานะการเงินของตน (อัญญา  ขันธ
วิทย,  2547 : xxv) 
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ความเส่ียงของสินทรัพยสามารถวิเคราะหได 2 แนวทาง  ไดแก 
1) พิจารณาความเส่ียงเฉพาะตัว (Stand-alone basis) ซ่ึงจะพิจารณาความเส่ียงของ

สินทรัพยเฉพาะตัว 
2) พิจารณาความเส่ียงเปนกลุม (Portfolio basis) โดยจะพิจารณาสินทรัพยแตละตัว 

เม่ือถือรวมเปนกลุมสินทรัพย 
ดังนั้น ความเส่ียงเฉพาะตัว (Stand-alone risk) ของสินทรัพย คือ ความเส่ียงท่ีผูลงทุน

ตองเผชิญ ถาผูลงทุนลงทุนในหลักทรัพยเพียงตัวเดียว แตโดยท่ัวไปแลวสินทรัพยท้ังหลายน้ันจะมี
การลงทุนเปนกลุมสินทรัพย   

สินทรัพย ท่ี มีความเ ส่ียงนั้นมีนอยมากที่จะให อัตราผลตอบแทนเทากับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนคาดวาจะไดรับ  และโดยปกติแลวสินทรัพย ท่ีมีความเส่ียงมักจะให
ผลตอบแทนมากหรือนอยกวาท่ีผูลงทุนคาดการณไวแตแรก ถาสินทรัพยใดใหผลตอบแทนเทากับท่ี
คาดการณไวตลอดเวลา สินทรัพยนั้นก็จะไมมีความเส่ียง ดังนั้นความเส่ียงจากการลงทุนจะมี
ความสัมพันธกับโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนตํ่าหรือเปนลบ ยิ่งโอกาสท่ีผลตอบแทนจะต่ําหรือ
เปนลบมีมากเทาใด การลงทุนนั้นก็จะมีความเส่ียงมากยิ่งข้ึน  (Eugene F. Brigham และ Michael C. 
Ehrhardt,  2002. : 202) 

 
การวัดความเส่ียงในการลงทุน 
การวัดความเส่ียงในการลงทุนนั้น ผลท่ีพึงไดรับจากการลงทุนเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึน

ในอนาคตภายหลังท่ีไดจากการตัดสินใจเลือกและลงทุนแลว การวัดความเส่ียงในการลงทุนจึงอาจ
กระทําไดโดยการประเมินคาความนาจะเปน (Probability) หรือโอกาสของการเกิดเหตุการณซ่ึงเงิน
ลงทุนนั้นจะใหผลตอบแทนในจํานวนหรืออัตราท่ีคาดหวังในอนาคต  อยางไรก็ดี จํานวนหรืออัตรา
ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจะสามารถแตกตางไปจากจํานวนหรืออัตราท่ีคาดไวนั้น  ความเบ่ียงเบนหรือ
ความแปรปรวนในผลตอบแทนจากเงินลงทุนซ่ึงอาจจะมากกวาหรือนอยกวาจํานวนผลตอบแทนที่
คาดหวังเปนความเส่ียงในการลงทุน  โดยนัยนี้ หากประเมินความนาจะเปนของเหตุการณใน
อนาคตและพิจารณาไดวา  ผลตอบแทนท่ีพึงไดรับจากเงินลงทุนมีคาความแปรปรวนหรือคาความ
เบ่ียงเบนสูง อันถือไดวามีความเส่ียงในเงินลงทุนสูง  กรณีดังนี้ผูมีเงินออมท่ีมีทัศนคติไมชอบ
รับภาระความเส่ียงโดยไมสมควร ก็จะตัดสินใจไมเลือกลงทุนในทางเลือกนั้น    
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การวัดความเส่ียงในเงินลงทุนดวยคาความแปรปรวน (Variance) หรือความเบ่ียงเบน
อัตราผลตอบแทนคํานวณไดจาก “ คาเฉล่ียของจํานวนความแตกตางในผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนในแต
ละกรณีของเหตุการณซ่ึงเบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (Expected Return)        ซ่ึงถวง
น้ําหนักดวยคาความนาจะเปนหรือโอกาสการเกิดเหตุการณกรณีนั้นๆ ”   ดังนั้น การวัดความเส่ียง
จึงสามารถวัดไดดวยคาความแปรปรวน (Variance) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    

ผลตอบแทน  หมายถึง ผลประโยชน ท่ีพึงจะได รับจากการลงทุนท่ีทําให ส วนของผู 
ลงทุนมี มูลคาเพิ่มข้ึน 

อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง  (Expected Return)  หมายถึง ผลตอบแทนท่ีคาดว าจะได 
รับในอนาคตจะเกิดข้ึนภายใตความไมแน นอนจากการลงทุน และจะนําความน าจะเป นมาใช ในการ
คํานวณ  สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้     

 

E (R) = Σ    Pi Ri   ………………………...…………..(3) 
 

เม่ือ  E (R)   คือ  อัตราผลตอบแทนคาดหวังจากการลงทุน 
Pi  คือ  ความน าจะเปนของการเกิดเหตุการณแตละกรณี และ i = 1,2,…,n 
Ri   คือ  อัตราผลตอบแทนท่ีคาดว าจะเกิดข้ึนในการลงทุนภายใตเหตุการณ 

        แตละกรณีของการลงทุนนั้น และ i = 1,2,…,n 
 

 คาความแปรปรวน (Variance : σ2) สามารถคํานวณไดตามสมการดังนี้ 
 

σ2
i = Σ      Pi [Ri – E(Ri)]

2  ………………………...…………..(4) 

 

เม่ือ  σ2
i คือ  คาความแปรปรวนในอัตราผลตอบแทน (Variance) 

 

 และค าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : σ) สามารถคํานวณไดตาม
สมการดังนี้ 

 

 σi = √ σ2
i   ……………………………...……..(5) 

 

n 

i = 1 

i = 1 

n 
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ถ าค าเบ่ียงเบนมาตรฐานของหลักทรัพย หนึ่งๆ มีค าสูงมากๆ การลงทุนในหลักทรัพย 
นั้นก็มีความเส่ียงมาก  และสําหรับการลงทุนในหลักทรัพย หนึ่งนั้น ถ าพิจารณาดานผลตอบแทน 
ควรเลือกการลงทุนท่ีให อัตราผลตอบแทนสูงกว าหลักทรัพย อ่ืนๆ    และถาพิจารณาดานความเส่ียง 
ควรเลือกการลงทุนท่ีมีความเส่ียงน อยสุด (วรรณี  ชลนภาสถิตย  และคณะ,  2537 : 67-68) 

การกระจายการลงทุนในหลักทรัพยใหมีประสิทธิภาพ หรือการกระจายความเส่ียง
(Diversification) นั้น  จะตองพิจารณาถึงความแปรปรวนของผลตอบแทนของหลักทรัพย ในการวัด
ความเส่ียงจะอาศัยความแปรปรวนของหลักทรัพย   โดยพิจารณาคาความแปรปรวนรวม 
(Covariance)   และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Coefficient of Correlation)  

คาความแปรปรวนรวม (Covariance)  หมายถึง  คาท่ีวัดระดับการเคล่ือนไหวของตัว
แปรสองตัววาเคล่ือนไหวดวยกันในระดับใดในชวงระยะเวลาหนึ่ง  คาความแปรปรวนรวมของ
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยคูใดๆ  จึงเปนคาท่ีบงช้ีถึงระดับการเคล่ือนไหวรวมกันของอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยคูนั้นๆ     คาท่ีเปนบวกของคาความแปรปรวนรวมจะช้ีใหเห็นวา อัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยคูนั้นเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกัน      คาท่ีเปนลบของคาความ
แปรปรวนรวมจะช้ีใหเห็นวา  อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยคูนั้นมีการเคล่ือนไหวไปในทิศทาง
ตรงกันขาม  สวนระดับของความแปรปรวนรวมข้ึนกับคาความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยแตละชนิด 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Coefficient of Correlation)  หมายถึง  คาท่ีเปนตัวชี้วา 
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยหนึ่งมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนตลาดมากนอยเพียงใด 
ซ่ึงจะมีคาอยูระหวาง  +1 ถึง –1  

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Coefficient of Correlation)  แบงออกไดดังน้ี 
1) คา Correlation  =  +1  แสดงว าการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หลักทรัพย หนึ่งเท ากับการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย อีกตัวหนึ่ง 
และมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกัน 

2) ค า Correlation  = –1  แสดงว าการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลักทรัพยคูนั้นมีลักษณะการเปล่ียนแปลงตรงขามกันสมบูรณ 

ถาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาเปนบวกอยางสมบูรณ  ผูลงทุนไมสามารถท่ีจะลด
ความเส่ียงลงได  ท้ังนี้เพราะหลักทรัพยดังกลาวมีการเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกัน   ดังนั้น ผูลงทุน
จึงจําเปนตองทราบค าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ของหลักทรัพย สองหลักทรัพย  เพราะมีความสําคัญ 
ตอการกระจายการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียง 
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แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความเส่ียง 
การวิเคราะหหลักทรัพยตามแนวความคิดการวิเคราะหปจจัยมูลฐานนั้น ผูลงทุนจะตอง

วิเคราะหความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแตละชนิด ในงานวิจัยนี้จะศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับความเส่ียง 2 ทฤษฎี คือ แนวคิดทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Markowitz และแนวคิด
ทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Sharpe    แตในการคํานวณหาความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะใชเฉพาะแนวคิดทฤษฎีกลุม
หลักทรัพยของ Markowitz   

 
แนวคิดทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Markowitz 
Harry M. Markowitz  เกิดท่ีเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือป 

ค.ศ.1927 ในป 1954 ไดรับปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยชิคาโก และไดช่ือวาเปน
บิดาแหงทฤษฎีกลุมหลักทรัพยสมัยใหม ท้ังนี้เพราะ Markowitz ไดสังเกตวา ผูลงทุนพยายามท่ีจะ
ลดความเส่ียงโดยการกระจายการลงทุน แต Markowitz พบวาการลงทุนในหลักทรัพยหลายๆ
ประเภทอาจมิไดชวยลดความเส่ียงหรือความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย
เลย หากอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแตละชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันอยู
ตลอดเวลา 

ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย ผูลงทุนอาจเลือกลงทุนในหลักทรัพยหลายชนิด 
โดยยึดหลักการวา ยิ่งกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพยมากชนิดท่ีมีความสัมพันธในระดับต่ํา จะ
ยิ่งชวยลดความเส่ียงในการลงทุนลง  การท่ีจะกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพยใดบางนั้น ผูลงทุน
อาจใชสามัญสํานึกเลือกหลักทรัพยของหลายๆบริษัทในหลายๆอุตสาหกรรม ตามทฤษฎีกลุม
หลักทรัพยของ Markowitz นั้น ไดช้ีใหเห็นหลักการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยหลายชนิด 
เพื่อใหไดกลุมหลักทรัพยท่ีเหมาะท่ีสุด คือ  เปนกลุมหลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับ
ความเสี่ยงหนึ่งหรือเปนกลุมหลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยงตํ่าสุด ณ ระดับอัตราผลตอบแทนหนึ่ง สวน
ในแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model : CAPM) นั้น จะกลาวถึงดุลย
ภาพของราคาและผลตอบแทนภายใตความเส่ียงของหลักทรัพยหรือกลุมหลักทรัพยนั้น 

ตามแนวคิดทฤษฎีกลุมหลักทรัพยนั้นถือวาผูลงทุนตองการอัตราผลตอบแทนจากกลุม
หลักทรัพยสูงสุด ณ ระดับความเส่ียงหน่ึง โดยอัตราผลตอบแทนของการลงทุนทุกประเภทสงผล
กระทบตอกัน และผลกระทบน้ีมีความสําคัญในการพิจารณากระจายการลงทุน ในการเลือกกลุม
หลักทรัพยท่ีเหมาะสมท่ีสุดนั้น มีขอสมมติฐานวาผูลงทุนเปนผูไมชอบความเส่ียง (risk aversion) 
ซ่ึงหมายถึงวา ถามีหลักทรัพย 2 ประเภทใหอัตราผลตอบแทนเทากัน ผูลงทุนยอมเลือกหลักทรัพยท่ี
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มีความเส่ียงตํ่ากวา   ดังนั้นหากทางเลือกในการลงทุนใด ยิ่งมีความเส่ียงสูงข้ึน ผูลงทุนยอมตองการ
อัตราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนดวย รวมท้ังมีขอสมมติวา ผูลงทุนเปนผูไมมีความเพียงพอ (nonsatiation) 
ซ่ึงหมายความวา ถามีหลักทรัพย 2 ประเภทท่ีมีความเสี่ยงเทากัน ผูลงทุนยอมเลือกหลักทรัพยท่ีให
อัตราผลตอบแทนสูงกวาเสมอและยิ่งมีการลงทุนท่ีใหอัตราผลตอบแทนสูงข้ึน ผูลงทุนยอมมีความ
พอใจมากข้ึน 

ตามแนวคิดการสรางกลุมหลักทรัพยของ Markowitz  อยูภายใตขอสมมติฐานเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผูลงทุนดังตอไปนี้ 

1) การตัดสินใจลงทุนในแตละทางเลือกของผูลงทุน จะพิจารณาจากการกระจายของ
โอกาสที่จะเกิดอัตราผลตอบแทน ตลอดชวงเวลาท่ีลงทุนถือหลักทรัพยนั้นๆ 

2) ผู ลงทุนจะพยายามทําใหอรรถประโยชน ท่ี ได รับสูง สุดและจะคง เสน
อรรถประโยชนซ่ึงแสดงถึงอรรถประโยชนสวนเพิ่มในอัตราท่ีลดลงตลอดชวงการลงทุน 

3) ผูลงทุนแตละคนจะประมาณความเส่ียงในการลงทุน บนพื้นฐานของความ
แปรปรวนของอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ 

4) การตัดสินใจของผูลงทุนข้ึนกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับและความเส่ียง
เทานั้น 

5) ภายใตความเส่ียงระดับหนึ่ง ผูลงทุนจะเลือกการลงทุนท่ีใหอัตราผลตอบแทน
สูงสุด ในทํานองเดียวกัน ภายใตอัตราผลตอบแทนระดับหนึ่ง ผูลงทุนจะเลือกการลงทุนท่ีมีความ
เส่ียงตํ่าสุด 

ภายใตขอสมมติฐานดังกลาว หลักทรัพยหรือกลุมหลักทรัพยใดๆ จะถือไดวาเปน
หลักทรัพยหรือกลุมหลักทรัพยท่ีมี “ประสิทธิภาพ” ไดก็ตอเม่ือไมมีหลักทรัพยหรือกลุมหลักทรัพย
ใดใหอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวา ณ ระดับความเส่ียงเดียวกัน (หรือตํ่ากวา) หรือไมมีหลักทรัพยหรือ
กลุมหลักทรัพยใดท่ีมีความเส่ียงตํ่ากวา ณ ระดับอัตราผลตอบแทนท่ีเทากัน (หรือสูงกวา)   (จิรัตน  
สังขแกว,  2547 : 203-204) 

 
การวิเคราะหความเสี่ยงของหลักทรัพยโดยใชแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย 

(Capital Asset Pricing Model : CAPM) 
แบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model : CAPM) เปนตัวแบบ

ท่ีใชในการวิเคราะหผลทางสถิติเพื่อประเมินผลตอบแทน บงช้ีถึงผลการดําเนินงานของหนวย
ลงทุน ทฤษฎีดังกลาวพัฒนาโดย Markowitz คนพบทฤษฎีกลุมหลักทรัพยสมัยใหม ใน ค.ศ.1952 
ตอมา William F.Sharpe John Lintner และ Jan Mossin ไดนําทฤษฎีดังกลาวมาประยุกตเปนทฤษฎี
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การกําหนดราคาหลักทรัพย หรือเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวางวาแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย 
จะแสดงเปนตัวแบบดุลยภาพของความสัมพันธระหวางผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเส่ียง ความ
เส่ียงในท่ีนี้จะหมายถึง ความเส่ียงท่ีเปนระบบ (Systematic Risk) หรือความเส่ียงท่ีไมสามารถกําจัด
ออกไปไดโดยการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพยตางๆ เพื่อลดความเส่ียง 

ขอสมมุติฐานของแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model : 
CAPM) 

1) ผูลงทุนจะพิจารณากลุมหลักทรัพยโดยดูจากอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไว และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนใน 1 ชวงเวลาลงทุน โดยผูลงทุนทุกคนมีชวงเวลาลงทุนท่ี
ตรงกันและมีการคาดหมายเหมือนๆ กัน 

2) ผูลงทุนเปนผูมีเหตุมีผลและไมชอบความเส่ียง ซ่ึงหมายความวา ณ ระดับสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานระดับหนึ่ง ผูลงทุนจะเลือกกลุมหลักทรัพยท่ีใหอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวสูงสุด 
หรือ ณ ระดับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวระดับหนึ่ง ผูลงทุนจะเลือกกลุมหลักทรัพยท่ีมีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานตํ่าท่ีสุด 

3) สามารถแบงการลงทุนลงในหลักทรัพยแตละชนิดไดโดยไมมีท่ีส้ินสุด ซ่ึง
หมายความวาผูลงทุนอาจซ้ือหุนเปนเศษสวนของ 1 หุนได หากผูลงทุนตองการ 

4) ผูลงทุนสามารถใหกูยืมโดยปราศจากความเส่ียง และสามารถกูยืมเงินโดย
ปราศจากความเส่ียง โดยอัตราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียงมีระดับเทากัน ไมวาจะเปนการใหกู
หรือเปนการกูยืม และอัตราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียงของผูลงทุนทุกคนมีระดับเทากัน 

5) ไมพิจารณาเร่ืองภาษีและคาใชจายในการซ้ือขาย 
ตามขอสมมติฐานดังกลาวยอมหมายความวา เปนการสมมติใหตลาดหลักทรัพยเปน

ตลาดท่ีสมบูรณ (Perfect market) ไมมีส่ิงท่ีเปนอุปสรรคในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย ไมวาจะเปน
ภาษี คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย การแบงเงินลงทุนได และอัตราดอกเบ้ียท่ีเทากัน ทําใหมุงสู
การวิเคราะหการมีดุลยภาพในตลาดหลักทรัพยไดงายข้ึน  

ความเส่ียงท่ีเปนระบบ (Systematic Risk)  เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก
บริษัท อันสงผลกระทบตอทุกๆหุนของบริษัท   อยางไรก็ตามหุนแตละบริษัทยอมจะไดรับ
ผลกระทบเหลานี้มากนอยตางกัน   หุนของบริษัทท่ีไดรับผลกระทบมากโดยเปรียบเทียบกับหุน
อ่ืนๆโดยสวนรวม กลาวไดวาเปนหุนท่ีมีความเส่ียงท่ีเปนระบบสูง      หุนท่ีไดรับผลกระทบนอย
เม่ือเปรียบเทียบกับหุนอ่ืนเปนหุนท่ีมีความเส่ียงท่ีเปนระบบตํ่า   ซ่ึงสามารถหาความสัมพันธ
ระหวางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย กับการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดได ก็สามารถทราบดัชนีหรือระดับโดยเปรียบเทียบของความเส่ียงท่ีเปน
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ระบบของหลักทรัพยได ซ่ึงจะเรียกดัชนีช้ีระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาดวา    คาสัมประสิทธ์ิเบตา   (Beta 

coefficient)    เรียกส้ันๆ วา    คาเบตา (β)  

คาสัมประสิทธ์ิเบตา (Beta coefficient : β)  หมายถึง  ตัววัดความเส่ียง ซ่ึงจะเปนตัว
บอกความสัมพันธ  ระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย กับผลตอบแทนของตลาด 

คาเบตา (β)  แบงออกไดดังน้ี 

1) ถาหลักทรัพยมีคาเบตา (β) เทากับ 1.0 แสดงวาความแปรปรวนในผลตอบแทน
ของหลักทรัพยมีความผันแปรเทากับความแปรปรวนในผลตอบแทนของตลาดโดยรวม อัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากหลักทรัพยจะอยูในเกณฑ หรือจํานวนเทากับอัตราผลตอบแทนในเงิน
ลงทุนของตลาดโดยรวม กลาวไดวา หลักทรัพยนั้นเปนหลักทรัพยของตลาด (Market stock)  หรือ
คาเบตาของตลาดจะมีคาเทากับ 1.0 นั่นเอง 

2) ถาหลักทรัพยมีคาเบตา (β) มากกวา 1.0 แสดงวาความแปรปรวนในผลตอบแทน
ของหลักทรัพยมีความผันแปรมากกวาความแปรปรวนในผลตอบแทนของตลาดโดยรวม อัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากหลักทรัพยจะมากกวาอัตราผลตอบแทนท่ีพึงไดจากหลักทรัพยของตลาด
โดยรวม เนื่องจากความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพยอยูในเกณฑท่ีสูงกวาระดับความเส่ียงของ
ตลาดโดยรวม หลักทรัพยประเภทนี้จัดไดวาเปนหลักทรัพยประเภทความเส่ียงสูง (Aggressive 
stock)   

3) ถาหลักทรัพยมีคาเบตา (β) นอยกวา 1.0 แสดงวาความแปรปรวนในผลตอบแทน
ของหลักทรัพยมีความผันแปรต่ํากวาความแปรปรวนในผลตอบแทนของตลาดโดยรวม อัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากหลักทรัพยจะนอยกวาอัตราผลตอบแทนท่ีพึงไดจากหลักทรัพยของ
ตลาดโดยรวม  เนื่องจากความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพยอยูในเกณฑท่ีต่ํากวาระดับความ
เส่ียงของตลาดโดยรวม หลักทรัพยประเภทนี้จัดไดวาเปนหลักทรัพยประเภทความเส่ียงต่ํา 
(Defensive stock) (วรรณี  ชลนภาสถิตย  และคณะ,  2537 : 85) 

ความเส่ียงของแตละหลักทรัพยวัดไดจากการเปรียบเทียบ ความเส่ียงของหลักทรัพยนั้น
กับความเส่ียงของตลาด  สามารถเขียนไดตามสมการ ดังนี้ 

  

βi  = Covariance(Ri , Rm)  ……...…………………..(6) 
                           Variance(Rm) 
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เม่ือ  βi        คือ   ความเส่ียงท่ีเปนระบบของหลักทรัพย i 
 Covariance    คือ   คาความแปรปรวนรวมระหวาง Ri กับ Rm 

 Variance        คือ   คาความแปรปรวนของ Rm 
Ri          คือ   อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย i ในชวงระยะเวลา t  
Rm             คือ   อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของตลาดในชวงระยะเวลา t  

 
การวิเคราะหความเสี่ยงของหลักทรัพยโดยใชเสนตลาดหลักทรัพย (Security Market 

Line  :  SML) 
เสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line : SML) คือ เสนท่ีแสดงความสัมพันธ

ระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยกับความเส่ียงของหลักทรัพย  ดังภาพ 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

      
 

ภาพ   เสนตลาดหลักทรัพย 
 
ท่ีมา:  วรรณี  ชลนภาสถิตย  และคณะ.  (2537).  หนา 82. 

 
จากภาพเสนตลาดหลักทรัพย  จะพบวา  เสนแกนนอนแสดงระดับความแปรปรวนใน

ผลตอบแทนของหลักทรัพย   จาก 0 เพิ่มข้ึนเปนลําดับ  สวนแกนตั้งแสดงระดับอัตราผลตอบแทนท่ี
คาดหวังจากหลักทรัพยท่ีลงทุน อัตราผลตอบแทนท่ีระดับ Rf  ซ่ึงเปนจุดท่ีเสน SML สัมผัสแกนต้ัง 
จะแสดงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังในเงินลงทุนท่ีไมมีความเส่ียง เชน การลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาล เปนตน อัตราผลตอบแทน Rf จึงอาจหมายถึงอัตราผลตอบแทนข้ันตํ่าท่ีผูมีเงินออมจะ

B 
SML 

Risk 

Return 

RB 

Rf 

0 
σA σB 

A RA 
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ตัดสินใจสละความพอใจอันพึงไดจากการใชเงินออมท่ีมีอยู ณ เวลาปจจุบันเพื่อลงทุนและรอรับ
ผลตอบแทน เพื่อจะไดรับความพอใจจากการที่ไดใชเงินนั้นในอนาคต 

ในสภาวะท่ีตลาดมีดุลยภาพ หลักทรัพย A  ซ่ึงใหผลตอบแทนท่ี RA และมีระดับความ

เบ่ียงเบนในผลตอบแทนหรือความเส่ียงวัดไดเทากับ σA   สวนหลักทรัพย B ใหอัตราผลตอบแทน

ในระดับ RB ซ่ึงสูงกวา RA แต B ก็มีความเบ่ียงเบนในผลตอบแทนหรือระดับความเส่ียงวัดได σB 

ซ่ึงมากกวา  σA  เชนกัน 
ซ่ึงสามารถสรุปไดวาผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันกลาวคือ หลักทรัพยท่ีใหอัตราผลตอบแทนสูงก็จะมีระดับความเบ่ียงเบนใน
ผลตอบแทนหรือความเส่ียงสูง และหลักทรัพยท่ีใหอัตราผลตอบแทนตํ่ากวาก็จะมีระดับความเส่ียง
ท่ีต่ํากวาดวย หรืออาจอธิบายไดวา การท่ีผูมีเงินออมจะตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย A ซ่ึงมี

ความเส่ียงในการลงทุนวัดไดเทากับ σA  ผูลงทุนก็ประสงคจะไดรับผลตอบแทนในจํานวนท่ีสูงข้ึน
หรือมากกวาอัตราผลตอบแทนท่ี Rf  ซ่ึงเปนผลตอบแทนท่ีพึงไดรับจากเงินลงทุนท่ีไมมีความเส่ียง 

ท้ังนี้ผลตอบแทนท่ีผูออมประเมินคาวาจะสามารถชดเชยระดับความเส่ียง σA ท่ีเพิ่มข้ึนนั่นก็คือ 
ผลตอบแทนซ่ึงแสดงบนแกนต้ังชวง Rf  RA นั่นเอง 

หากตลาดอยูในตลาดดุลยภาพอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยจะเปน
ฟงกชันเสนตรงกับคาความแปรปรวนสัมพัทธ (Covariance) ของผลตอบแทนของหลักทรัพย i กับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาด สามารถเขียนไดตามสมการดังนี้ 

 
R i = Rf +    Rm - Rf      Cov.(Ri , Rm)        .………….…...………..(7) 

                  σ2
m 

 
เม่ือ  R i     คือ   อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย i 

 Rf     คือ   อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง 
                        (Risk-free rate of return) 

 Rm     คือ   อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากตลาด  
                              (Market rate of return) 

 σ2
m     คือ   คาความแปรปรวนในอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาด 

           (Variance of the market rate of return) 
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Cov.(Ri , Rm) คือ   คาความแปรปรวนสัมพัทธในอัตราผลตอบแทนของ     
                      หลักทรัพย i กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาด 

 Rm -  Rf   คือ   ระดับความชัน (Slope) ของเสนตลาดหลักทรัพย 

            σ2
m           (Security Market Line : SML)          

 
ความสัมพันธในผลตอบแทนของหลักทรัพย (R i) กับระดับความแปรปรวนสัมพัทธใน

ผลตอบแทนของหลักทรัพยกับผลตอบแทนของตลาด Cov.(Ri , Rm) แสดงไดดังภาพ 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

          
 

 
ภาพ   เสน SML แสดงความสัมพันธของ R i กับ Cov.(Ri , Rm) 
 
ท่ีมา:  วรรณี  ชลนภาสถิตย  และคณะ.  (2537).  หนา 84. 

 
จากภาพเสน SML แสดงความสัมพันธของ R i กับ Cov.(Ri , Rm) จะเปนภาพท่ีแสดง

ระดับความแปรปรวนสัมพัทธของอัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย i กับอัตราของ
ผลตอบแทนในตลาด หรือ Cov.(Ri, Rm) แกนตั้งแสดงระดับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย และเสน SML  ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนในหลักทรัพย 
i กับความแปรปรวนสัมพัทธของอัตราผลตอบแทนในหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนในตลาด 
สัมผัสแกนต้ังท่ีผลตอบแทน Rf 

M 

SML 

COV. (Ri , Rm) 

Ri 

Rm 

Rf 

0 
Defensive Aggressive     σ2

m = 1.0 
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M เปนตัวแทนหลักทรัพยลงทุนของตลาด  ซ่ึงมีคาความแปรปรวนในอัตรา

ผลตอบแทนเทากับของตลาดโดยท่ัวไป   หรือ σ2
m = 1.0  และใหอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง

เทากับ Rm 
จากภาพสามารถอธิบายไดวา หลักทรัพยท่ีมีความแปรปรวนสัมพัทธในผลตอบแทน

กับของตลาด หรือ Cov.(Ri , Rm) ยิ่งสูงมากข้ึน  อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนคาดหวังจากหลักทรัพย
จะสูงข้ึนเปนลําดับ  ท้ังนี้ก็เพื่อความคุมครองตอภาระเส่ียงในเงินลงทุน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง 
เพื่อใหผลตอบแทนท่ีพึงไดรับสามารถชดเชยกับความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึน 

ดังนั้น จึงสามารถเขียนสมการความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของ

หลักทรัพยกับความเส่ียงของหลักทรัพยไดใหม  เนื่องจากคาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพย   (βi)  
เทากับ  Cov.(Ri , Rm) ดังนี้ 

 σ2
m 

Ri = Rf + (Rm - Rf )    Cov.(Ri , Rm)       …….………….………….(8) 

                                    σ2
m 

ดังนั้น จากสมการท่ี (6) ถึง (8) สรุปไดผล คือ  
 

R i = Rf + (Rm - Rf) βi               …..……………....………..(9) 
 

โดยท่ี  Rm = SETt  -  SETt-1   ………….…..…………..(10) 
          SETt-1 
 

เม่ือ  SETt คือ  ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยในวันส้ินเดือน 
 SETt-1 คือ  ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยในวันส้ินเดือนท่ีแลว 
 
ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง 
วัตถุประสงคหลักของผูลงทุนคือ ตองการอัตราผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเส่ียง

หนึ่ง ผลตอบแทนจึงเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญในกระบวนการลงทุน ผูลงทุนจะใชระดับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีประเมินมาได (ควบคูกับความเส่ียง) ของลูทางการลงทุนตางๆ นํามาเปรียบเทียบกัน  
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ผลตอบแทน (Return) จากการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง ประกอบดวย
องคประกอบ 2 สวน  ไดแก 

1) Yield คือกระแสเงินสด หรือรายไดท่ีผูลงทุนไดรับระหวางชวงระยะเวลาลงทุน 
อาจอยูในรูปของเงินสดปนผล หรือดอกเบ้ีย ท่ีผูออกตราสารหรือหลักทรัพยจายใหแกผูถือ 

2) Capital gain (Loss) คือ กําไร (หรือขาดทุน) จากการขายหลักทรัพยไดในราคาท่ี
สูงข้ึน (หรือตํ่าลง) กวาราคาซ้ือ หรือเรียกวาเปน  “ การเปล่ียนแปลงของราคา (Price change) ”  
ของหลักทรัพยนั่นเอง ในกรณีท่ีผูลงทุนอยูในภาวะซ้ือเพื่อรอขาย (Long change) ผลตอบแทนสวน
นี้ไดแก คาความแตกตางระหวางราคาท่ีจะขาย หรือราคาขายหลักทรัพยกับราคาซ้ือ ในกรณีท่ีผู
ลงทุนอยูในภาวะยืมหุนมาขาย (Short Position) ผลตอบแทนสวนนี้ไดแก ราคาขายหรือราคาที่จะ
ซ้ือ หรือราคาซ้ือเพ่ือลางสถานะชอรต   

การลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงสูง ผูลงทุนยอมตองการอัตราผลตอบแทนท่ี
สูงข้ึน  ท้ังนี้ถือวาผูลงทุนแตละคนเปนผูท่ีไมชอบความเส่ียง หรือเปนผูหลีกหนีความเส่ียง (Risk 
averse) ดังนั้น  สามารถเขียนแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงได  ดัง
ภาพ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

          
ภาพ   ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง 
 
ท่ีมา:  จิรัตน   สังขแกว.  (2547).  หนา 176. 

 
 

สวนชดเชยความเส่ียง 

อัตราผลตอบแทน 

Rf 

ความเสี่ยง 

SML 
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ผูลงทุนแตละคนมีความพอใจในอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงในระดับท่ีแตกตาง
กันไป บุคคลที่มีความไมชอบเส่ียงในระดับสูง เสนแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทน
และความเส่ียงของบุคคลน้ันจะชันข้ึน   เสนตรงในภาพความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทน
และความเส่ียง  จะเปนเสนท่ีแสดงระดับความพอใจในอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงโดยเฉล่ีย
ของตลาด ในท่ีนี้จึงเรียกเสนตรงน้ีวา Market line 

ถามีการปรับตัวในระดับอัตราผลตอบแทนท่ีไมมีความเส่ียง เชน คาดการณวาอัตราเงิน
เฟอจะสูงข้ึน Market line จะขยับข้ึนขนานกับเสนเดิม แกนนอนซ่ึงแสดงถึงความเส่ียงนั้น อาจเปน
ความเส่ียงรวม (Total risk) จากการลงทุน หรืออาจเปนคาเบตาซ่ึงเปนดัชนีความเสี่ยงท่ีเปนระบบก็
ได ข้ึนกับแนวคิดในการวัดความเส่ียงในแตละกรณี ท้ังนี้ตามแบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย 
(Capital Asset Pricing Model : CAPM) นั้น หากมีการกระจายลงทุนเปนอยางดีแลว ความเส่ียงสวน
ท่ียังคงเหลืออยูในกลุมหลักทรัพย จะมีเพียงความเส่ียงท่ีเปนระบบซ่ึงมีจะคาเบตาเปนตัวช้ี (จิรัตน  
สังขแกว,  2547 : 176-177) 

 
อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยแนวคิดทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Markowitz 
ตามแนวคิดของ Markowitz  มุงเนนการลงทุนในหนึ่งชวงระยะเวลาซ่ึงหมายความวา 

สามารถวัดมูลคาคาดไวของเงินลงทุนปลายงวดได ไมวาจะเปนมูลคารวมของกลุมหลักทรัพย หรือ
มูลคาของหลักทรัพยแตละชนิดในกลุมหลักทรัพย ดังนั้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในกลุมหลักทรัพย อาจทําไดโดยเปรียบเทียบมูลคาท่ีคาดไวของเงินลงทุนปลายงวด กับมูลคา
เงินลงทุนตนงวด หรือโดยการใชอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวของหลักทรัพยแตละชนิดก็ได   

 
การหาอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย สามารถเขียนไดตามสมการดังนี้ 
 

E(Rp)  = Σ   xi E(Ri)   …….………………….(11) 
 

เม่ือ  E(Rp)  คือ   อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย 
 xi  คือ   สัดสวนเงินลงทุนในหลักทรัพยชนิดท่ี i 
 E(Ri)  คือ   อัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวของหลักทรัพยชนิดท่ี i 
 
 
 

n 

i = 1 
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แนวคิดทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Sharpe 
William F. Sharpe ไดคิดรูปแบบท่ีงายในการวิเคราะหกลุมหลักทรัพยท่ีเรียกกันวา ตัว

แบบท่ีทําใหงายข้ึน (Simplified model) หรือตัวแบบดัชนีตลาด (Market model) ตามแนวคิดนี้มีขอ
สมมติฐานวา ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแตละชนิด มิไดข้ึนอยูกับ
ลักษณะเฉพาะของหลักทรัพยนั้นๆ แตเพียงประการเดียว หากแตความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยยังไดรับอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงสภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ
อีกดวย 

ดังนั้น Sharpe จึงคิดวาแทนท่ีจะหาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยแตละคู เพื่อใหงายข้ึนควรหาวา อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแตละหลักทรัพยมี
ความสัมพันธกับกิจกรรมทางธุรกิจกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพียงกิจกรรมเดียว โดยความสัมพันธ
ดังกลาวจะอยูในรูปดัชนี (Index)  เชน ดัชนีแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยชนิดใดชนดิหนึ่ง กับอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหลักทรัพย เปนตน 

ตามแนวคิดของ Sharpe ทําใหลดจํานวนขอมูลลงเปนจํานวนมาก หากมีหลักทรัพยใน
ตลาดรวม N หลักทรัพย ดัชนีแสดงความสัมพันธระหวางหลักทรัพยกับ “ตลาด” ก็มีเพียง N คา
เทานั้น และรวมขอมูลท่ีตองใชตามแนวคิดนี้จะมีเพียง 2N + 2 เทานั้น (William F. Sharpe, 1963 : 
277-293) 

 
การวิเคราะหความเสี่ยงของหลักทรัพยโดยใช Characteristic Line 
Characteristic Line หมายถึง เสนตรงท่ีแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทน

ของหลักทรัพยชนิดใดชนิดหนึ่ง กับอัตราผลตอบแทนของตลาด คาความชันของ Characteristic 
Line หรือคาเบตา จะแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย เมื่ออัตรา
ผลตอบแทนของตลาดเปล่ียนไป 1 หนวย  ความชันของ Characteristic Line จึงเปนดัชนีช้ีความ
เส่ียงอันเนื่องมาจากตลาด หรือความเส่ียงท่ีเปนระบบนั่นเอง ดังภาพ 
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ภาพ   Characteristic Line 
 
ท่ีมา:  จิรัตน   สังขแกว.  (2547).  หนา 187. 

 
คาความชันของ Characteristic Line (หรือเบตา) และคาคงท่ี (หรืออัลฟา) สามารถ

คํานวณไดโดยวิธีการหาสมการเสนตรงโดยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary least squares : OLS) 
ดวยวิธีคํานวณจากสัดสวนความแปรปรวน  ตามสมการดังนี้ 

 

βs = σsm   ……………..…………………….(12) 

               σ2
m 

 

α = Rs  -  βsRm  …….………….………………….(13) 
 
 

เม่ือ  βs คือ   คาความชันของเสนตรง 

α คือ   คาคงท่ี 

σsm คือ   คาความแปรปรวนรวมระหวางหลักทรัพย s กับตลาด 
Rs   คือ   คาอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของหลักทรัพย s  
Rm คือ   คาอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาด 
 
 

β 

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย 

α 
อัตราผลตอบแทนของตลาด 
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σ2
m คือ   คาความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนของตลาด   หาไดจาก 

 

 σsm = Σ      (Rsi - Rs) (Rmi - Rm)        .……………...………….(14) 
                          N 

 
เม่ือ  Rsi , Rmi      คือ     อัตราผลตอบแทนท่ีเปนไปไดในเหตุการณท่ี i ของหลักทรัพย 

   ท่ี 1 และ 2  ตามลําดับ 
 N        คือ    จํานวนงวดของขอมูล    
 
คาเบตาแบงออกได  ดังนี้ 
1) คาเบตาของตลาดจะมีคาเทากับ 1.0 
2) หากหลักทรัพยมีคาเบตานอยกวา 1.0 แสดงวาหลักทรัพยนั้นมีการเปล่ียนแปลง

ของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด 
3) หากหลักทรัพยมีคาเบตามากกวา 1.0 แสดงวาหลักทรัพยนั้นมีการเปล่ียนแปลง

ของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด  
สําหรับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย  Sharpe ไดใชดัชนีความสัมพันธระหวาง

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับ “ตลาด” แทนท่ีจะใชคาความแปรปรวนรวมซ่ึงแสดง
ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแตละคู  อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
ตามแนวคิดของ Sharpe สามารถเขียนไดตามสมการ ดังนี้ 

 

Rs = αs + βs Rm + εs  .…………………….…………….(15) 
 

เม่ือ  Rs คือ   อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย s 

  αs  คือ   คาเสนตรงมาตัดแกนต้ัง หรือคาสัมประสิทธ์ิ alpha ของหลักทรัพย s 

βs  คือ   คาความชันของเสนตรง หรือคาสัมประสิทธ์ิ beta ของหลักทรัพย s 

εs คือ   คาความผิดพลาด หรือคาตัวแปรอ่ืนท่ีมิใชตลาดท่ีมีผลตออัตรา 
        ผลตอบแทนของหลักทรัพย s 

 
 
 

n 

i = 1 
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Rm  คือ   อัตราผลตอบแทนเฉล่ียรวมของตลาด  หาไดจาก 
 

Rm = SPt+1  -  SPt  ……………..…………………….(16) 
                      SPt  
 

เม่ือ  SPt+1   คือ   จํานวนเงินของดัชนีราคาหุน (SP) ณ จุดเร่ิมตนของระยะเวลา t+1 
SPt คือ   จํานวนเงินของดัชนีราคาหุน (SP) ณ จุดเร่ิมตนของระยะเวลา t 

 
ตามตัวแบบของ Sharpe จากสมการ Market model (สมการท่ี 15) ถาหากพิจารณาใน

รูปความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนซ่ึงเปนตัววัดความเส่ียง  สามารถนํามาหาความเส่ียงของ
หลักทรัพยรายตัวได  ตามสมการดังนี้ 

 

σ2
s = β2

s σ2
m +  ε2

s  …….……………….…………….(17) 
 

เม่ือ  σ2
s คือ   คาความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย s 

σ2
m  คือ   คาความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยเฉล่ียรวมท้ัง  

                      ตลาด 

ε2
s คือ   คาความแปรปรวนของคาความผิดพลาด หรือคาการเปล่ียนแปลง 

        ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย s ท่ีอธิบายไมไดดวยตลาด 
 
อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยแนวคิดทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Sharpe 
ในกรณีของกลุมหลักทรัพย จะตองทราบคาสวนของเงินลงทุนในหลักทรัพยแตละชนิด 

(Xi) และทราบคา α และ β ของหลักทรัพยแตละชนิด พรอมกับประมาณการคาอัตราผลตอบแทน
ของตลาด ดังนั้น อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย หรือ E(Rp) คํานวณไดดังนี้ 

 

E(Rp) = Σ   Xi  [ αi + βi E(Rm) ]     ……………………….(18) 
 

 
 
 

n 

i = 1 
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เม่ือ  E(Rp) คือ   อัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวของกลุมหลักทรัพย 
 Xi คือ   สัดสวนของเงินลงทุนในหลักทรัพย i 
 n คือ   จํานวนหลักทรัพยในกลุมหลักทรัพย  

        (จิรัตน สังขแกว,  2547 : 187-225) 
  
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย 
ผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง ดอกผลทั้งส้ินท่ีไดรับจากหลักทรัพยท่ีไดลงทุน

นั้นตลอดระยะเวลาหน่ึงท่ีผูลงทุนครอบครองกรรมสิทธ์ิหรือถือครองหลักทรัพยนั้นไวหรือท่ี
เรียกวา รายไดปจจุบัน (Current yield หรือ Income) รวมท้ังมูลคาสวนเพิ่มของราคาตลาดของ
หลักทรัพย ณ วันสุดทายของระยะเวลาลงทุนท่ีสูงกวาราคาทุนท่ีซ้ือหลักทรัพยนั้น หรือท่ีเรียกวา 
สวนเกินทุนหรือกําไรสวนทุน (Capital gain) 

หากจําแนกผลตอบแทนจากกาลงทุนในหลักทรัพยตามลักษณะของดอกผลที่ได แบง
ออกไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1) ผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน  ไดแก  ผลตอบแทนที่ไดรับในลักษณะของตัวเงิน เชน 
กําไร เงินปนผล   กําไรสวนทุน  หรือในรูปของสินทรัพยอื่นท่ีมีราคากําหนดมูลคาเปนเงินได ซ่ึง
หมายความวา ผูลงทุนอาจแปลงสภาพสินทรัพยนั้นเปนตัวเงินดวยการนําสินทรัพยนั้นจําหนายใน
ตลาด  ผลตอบแทนน้ีเปนสวนหนึ่งของเปาหมายการลงทุนของผูออม  ซ่ึงหวังท่ีจะไดรับ
ผลตอบแทนในรูปของรายได  เงินปนผล  ดอกเบ้ียและผลกําไร  เปนตน 

2) ผลตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน  ไดแก   ความพอใจ หรือความสุขของผูออม หรือผู
ลงทุนท่ีพึงไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพยนั้น  ดังนั้นผลตอบแทนในลุกษณะนี้อาจเปนผลได
โดยทางออม หรืออาจเปนเปาหมายรองท่ีผูออมคาดหวังไวในการลงทุน เชน ความปลอดภัยของเงิน
ลงทุน    การเติบโตของมูลคาของหลักทรัพยลงทุน  เปนตน  (ทวี  วิริยะฑูรย และคณะ,  2532 : 428) 

 
การคํานวณอัตราผลตอบแทนจากหุนสามัญ 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนสามัญระยะเวลา 1 ป (Holding period return 1 

ป) กระแสเงินสดรับจากการลงทุนในหุนสามัญ ไดแก เงินปนผลรับ นอกจากเงินปนผลแลว บาง
งวดเวลากิจการอาจเพิ่มทุนและใหสิทธิผูถือหุนเดิมซ้ือหุนออกใหมไดในราคาท่ีกําหนด  บางงวด
เวลาอาจมีการแตกหุน และบางกิจการอาจจายหุนปนผล ดังนั้น การคํานวณอัตราผลตอบแทนจาก
หุนสามัญจึงตองปรับใชตามเวลาเหมาะสม    ดังนี้   
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1) อัตราผลตอบแทนกรณีมีเงินสดปนผล 
เปนสมการท่ีแสดงวิธีการคํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนสามัญ

ระยะเวลา 1 ป 
 

HPRst  1  ป = (Pmt - Pmt-1) + Dt   ………………......……...(19) 
             Pmt-1 

 
เม่ือ  HPRst  1  ป คือ  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนสามัญระยะเวลา 1 ป 

 Pmt   คือ  ราคาหุนสามัญปลายปท่ี t (ราคาขาย) 
 Pmt-1                 คือ  ราคาหุนสามัญตนปท่ี t (ราคาซ้ือ) 
 Dt   คือ  เงินปนผลรับในชวงเวลาปท่ี t 
 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนสามัญระยะเวลา 1 ป ดังกลาว ประกอบดวย

อัตราผลตอบแทน 2 สวน คือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล (Dividend yield) และอัตรา
ผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงราคาหุนสามัญ (Capital gain (loss))  ดังสมการ 

 
Dividend yield =    Dt  ..…...…………...……….(20) 

                   Pmt-1 
 

Capital gain (loss) = Pmt -  Pmt-1 ……………..…………...(21) 
         Pmt-1 
 

2) อัตราผลตอบแทนกรณีมีการใหสิทธิผูถือหุนเดิมซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน 
ในกรณีท่ีงวดเวลาท่ีใชในการคํานวณอัตราผลตอบแทน มีการใหสิทธิผูถือหุนเดิมซ้ือ

หุนเพิ่มทุนไดในราคาท่ีกําหนด หรือให Preemptive right การคํานวณอัตราผลตอบแทนโดยคํานึง
มูลคาสิทธิ สามารถคํานวณไดโดยใชสมการ ดังนี้ 

 
HPRst  1  ป  = Dt + (Pmt - Pmt-1) + nn (Pmt - Ps) ………..(22) 
                         Pmt-1 
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เม่ือ  nn    คือ   จํานวนหุนใหมท่ีผูถือหุนเดิมมีสิทธิซ้ือ ซ่ึงมีวันหมดสิทธิจองหุน (XD)  
                ในงวดท่ี 1  
Ps     คือ   ราคาหุนท่ีผูถือหุนเดิมมีสิทธิซ้ือ (Subscription price) 

  
3) อัตราผลตอบแทนกรณีมีการแตกหุน 
ในกรณีท่ีกิจการแตกหุน ทําใหราคาตราลดลงและจํานวนหุนสูงข้ึน สามารถคํานวณ

อัตราผลตอบแทนในงวดแรกท่ีกิจการแตกหุนไดโดยใชสมการ  ดังนี้ 
 
 HPRst  1  ป = Dt + (Pmt +  nsPmt -  Pmt-1)  …………...…....(23) 

        Pmt-1 
 

เม่ือ  ns คือ   จํานวนหุนใหมท่ีผูถือหุนเดิมไดรับเพิ่มจากหุนเกา 1 หุน ภายหลัง 
                      การแตกหุนซ่ึงเกิดข้ึนในงวดท่ี t เชน หากแตกหุนจาก 1 หุน   เปน  
                      10 หุน หุน ns จะเทากับ 9 

 
4) อัตราผลตอบแทนกรณีจายหุนปนผล 
กรณีท่ีกิจการจายปนผลเปนหุนทําใหผูถือหุนมีหุนจํานวนมากข้ึน โดยใชสมการ

คํานวณหาผลตอบแทนได ดังนี้ 
 
 HPRst  1  ป = Pmt +  ndPmt -  Pmt-1  .………………..(24) 

              Pmt-1 
 

เม่ือ  nd คือ   จํานวนหุนปนผลที่ผูถือหุนไดรับเพิ่มจากการถือหุน 1 หุน โดยมีวัน 
            หมดสิทธิรับหุนปนผล (XD) ในงวดท่ี t 
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แนวคิดเร่ืองของหลักทรัพย และกลุมหลักทรัพย 
 
ความหมายของหลักทรัพย และกลุมหลักทรัพย 
เม่ือผูลงทุนตัดสินใจวาจะลงทุนในหลักทรัพยหรือกลุมหลักทรัพย  ผูลงทุนควรมีความ

เขาใจถึงความหมายของหลักทรัพยหรือกลุมหลักทรัพยกอนการลงทุน 
ทวี  วิริยฑูรย (2527 : 41-74) ไดสรุปวาหลักทรัพยโดยทั่วไป หมายถึง ทรัพยสิน 

(Asset) คําวาทรัพยสิน ยังมีความหมายสองนัย ความหมายท่ีใชกันโดยท่ัวๆ ไป ดังนี้ 
1) หมายถึง “ทรัพยสินท่ีแทจริง (Real asset)”  เชน บานเรือน  ท่ีดิน  หรือรถยนต เปน

ตน เชนในความหมายของการใชหลักทรัพยเปนประกันการกูยืม เปนตน 
2) หมายถึง  เอกสารหรือตราสารที่องคการรัฐบาลหรือธุรกิจเอกชนออกใชเปน

หลักฐานแสดงการเปนหนี้สินตอกัน เชน พันธบัตรรัฐบาล  หุนกู  หุนสามัญ  หุนบุริมสิทธิ  เปนตน  
ตราสารเหลานี้จัดเปนทรัพยสินอีกประเภทหนึ่ง   ซ่ึงในทางวิชาการเรียกวา “ทรัพยสินทางการเงิน 
(Financial asset)”  

คําวา “หลักทรัพย” ตามมาตรา  3 ในพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
หมายถึง  หุน  หุนกู  พันธบัตร  หรือตราสารอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หลักทรัพยท่ีซ้ือขายกันอยูในตลาดหลักทรัพย สามารถแบงตามคุณสมบัติท่ี
กระทรวงการคลังกําหนดไวไดเปน 2 ประเภท  ดังนี้ 

1) หลักทรัพยจดทะเบียน  หมายถึง  หลักทรัพยท่ีไดจดทะเบียนไวกับตลาดหลักทรัพย  
โดยท่ีหลักทรัพยและบริษัทผูออกหลักทรัพย ตองมีคุณสมบัติครบถวน เม่ือไดรับอนุมัติตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงการคลังใหเปนบริษัทจดทะเบียนแลว จะไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีและประโยชนท่ีไมเกี่ยวกับภาษี มากกวาบริษัทท่ีไมจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย 

2) หลักทรัพยอนุญาต  หมายถึง  หลักทรัพยซ่ึงมิใชหลักทรัพยจดทะเบียน แตตลาด
หลักทรัพยอนุญาตใหซ้ือหรือขายในตลาดหลักทรัพยได หลักทรัพยและบริษัทผูออกหลักทรัพย 
ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงการคลัง แตไมไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีเปนพิเศษแตอยางใด 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2547 : 10) ใหความหมายหลักทรัพยจดทะเบียน 
(Listed securities) ในหนังสือกาวแรกสูการลงทุนในตลาดหลักทรัพยไววา เปนหลักทรัพยท่ีออก
โดยบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนหลักทรัพยของตนใหมีการซ้ือขายกันในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยใหม โดยท้ังหลักทรัพยจดทะเบียนและบริษัทจดทะเบียนผูออก
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หลักทรัพยนั้น จะตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด และเปนไปตามขอตกลงการ
จดทะเบียนหลักทรัพย (Listing agreement) และประเภทของหลักทรัพยจดทะเบียนสามารถแบง
ออกเปน  หุนสามัญ (Common stock)  หุนบุริมสิทธิ (Preferred stock)  หุนกู (Debenture)  หุนกู
แปลงสภาพ (Convertible debenture)  พันธบัตร (Bond)  หนวยลงทุน (Unit trust)  ใบสําคัญแสดง
สิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญ  หุนบุริมสิทธิ  หุนกู หรือหนวยลงทุน (Warrant)  ใบสําคัญแสดงสิทธิระยะ
ส้ัน (Short-term warrant)  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative warrant)  และใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยหรือเอ็นวีดีอาร (Non-voting depositary receipt : 
NVDR)  ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได (Transferable subscription 
right : TSR) 

และใหความหมายกลุมหลักทรัพย หรือหลักทรัพยในครอบครอง (Portfolio) ไววา เปน
หลักทรัพยท้ังหมดในความครอบครองของผูลงทุนรายใดรายหนึ่ง ท้ังนี้จะตองประกอบดวย
หลักทรัพยจํานวนต้ังแต 2 ชนิด หรือ 2 บริษัทข้ึนไป จุดประสงคของการสราง Portfolio ก็เพื่อลด
ความเส่ียงในการลงทุนดวยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยหลายบริษัทหรือหลายประเภท 

จิรัตน  สังขแกว (2547 : 56) ไดสรุปวา หลักทรัพยท่ีเปน “สินคา” ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เรียกวา “หลักทรัพยจดทะเบียน”  หรือ Listed security  หมายถึง หลักทรัพยท่ีอาจ
ยื่นคําขอใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพิจารณาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ไดแก  หุนสามัญ  
หุนบุริมสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิหรือหุนกู  หุนกูหรือหุนกู
แปลงสภาพของบริษัทจดทะเบียน  หนวยลงทุน  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหนวยลงทุน  
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  โดยหลักทรัพยตางๆ ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ     
และเง่ือนไขตามท่ีกําหนด  ท้ังนี้บริษัทท่ีตองการใหหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  
จะตองยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเปนผู
พิจารณาคําขอนั้น 

ศุภชัย  ศรีสุชาติ (2547 : 42) ไดใหความหมายสินคาไววา เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ท่ี
ออกโดยบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเขาจดทะเบียนและทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและตลาดหลักทรัพยใหม หลักทรัพยจดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายกันในตลาดหลักทรัพยมีอยู
หลายประเภท ไดแก หุนสามัญ  หุนบุริมสิทธิ  หุนกู  หนวยลงทุน  ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือ
ขายหลักทรัพยหรือวอแรนท    ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ   ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิด
จากหลักทรัพยอางอิงไทย    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิง   ใบสําคัญ
แสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได 
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กัลยานี   พิริยะพันธุ (2531 : 39) ไดสรุปวาหลักทรัพย หมายถึง ตราสารหรือเอกสารซ่ึง
ออกโดยองคการรัฐบาลหรือธุรกิจเอกชน เพ่ือใชเปนหลักฐานแสดงความเปนหนี้สิน หรือแสดง
ความเปนเจาของตอกัน เชน พันธบัตร หุนสามัญ เปนตน หลักทรัพยเหลานี้เปนหลักทรัพยท่ีซ้ือขาย
กันในตลาดทุน (Capital market) หลักทรัพยในท่ีนี้จัดเปนทรัพยสินทางการเงิน 

และใหความหมายกลุมหลักทรัพย หรือกลุมสินทรัพยลงทุน (Portfolio) ไววา เปนการ
ลงทุนท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลถือหลักทรัพยหลายประเภทในขณะเดียวกัน อาจประกอบดวย หุน
สามัญ  หุนบุริมสิทธิ หุนกูหรือพันธบัตร ท้ังนี้เพื่อกระจายความเส่ียงในการถือหลักทรัพยใหต่ําสุด 
โดยไดรับผลตอบแทนสูงสุดตามท่ีตองการ 

จากแนวคิดความหมายของหลักทรัพย และกลุมหลักทรัพย  สรุปไดวา หลักทรัพย 
หมายถึง หลักทรัพยจดทะเบียน (Listed securities) เปนหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทมหาชนท่ีจด
ทะเบียนหลักทรัพยของตนใหมีการซ้ือขายกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด
หลักทรัพยใหม โดยตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด และเปนไปตามขอตกลง
การจดทะเบียนหลักทรัพย (Listing agreement) และประเภทของหลักทรัพยจดทะเบียนสามารถ
แบงออกเปน  หุนสามัญ (Common stock)  หุนบุริมสิทธิ (Preferred stock)  หุนกู (Debenture)  หุน
กูแปลงสภาพ (Convertible debenture)  พันธบัตร (Bond)  หนวยลงทุน (Unit trust)  ใบสําคัญแสดง
สิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญ  หุนบุริมสิทธิ  หุนกู หรือหนวยลงทุน (Warrant)  ใบสําคัญแสดงสิทธิระยะ
ส้ัน (Short-term warrant)  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative warrant)  และใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยหรือเอ็นวีดีอาร (Non-voting depositary receipt : 
NVDR)  ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได (Transferable subscription 
right : TSR) 

และสรุปไดวากลุมหลักทรัพย หมายถึง หลักทรัพยจํานวนต้ังแต 2 ชนิด หรือ 2 บริษัท
ข้ึนไปที่อยูในความครอบครองของผูลงทุนรายใดรายหนึ่ง  อาจประกอบดวย หุนสามัญ  หุน
บุริมสิทธิ หุนกู หรือพันธบัตร ท้ังนี้ ก็เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุนดวยการกระจายการลงทุนใน
หลักทรัพยหลายบริษัทหรือหลายประเภท 

 
อุตสาหกรรมวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจัดหมวดอุตสาหกรรมสําหรับบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย เพื่อสะทอนภาพรวมและสอดคลองกับทิศทางเศรษฐกิจโดยครอบคลุมธุรกิจ
ใหมๆ ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน และสามารถใหภาพท่ีชัดเจนของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนอัน
จะชวยใหผูลงทุนคนหาและเลือกลงทุนไดอยางสะดวกและงายยิ่งข้ึน  คณะกรรมการตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงเห็นสมควรจัดกลุมอุตสาหกรรม โดยจัดใหมีกลุมอุตสาหกรรม 
(Industry group) จํานวน 8 กลุม ซ่ึงแตละกลุมจะประกอบดวยหมวดธุรกิจ (Sector)  ซ่ึงจะมีลักษณะ
ท่ีสอดคลองกัน  (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,  2548 : ออนไลน) 

กลุมอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ประกอบดวย  กลุม
อุตสาหกรรมหลักท่ีมีสวนสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรวม 8 กลุมหลัก  
ไดแก  กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) กลุมสินคาอุปโภคบริโภค 
(Consumer Products) กลุมธุรกิจการเงิน (Financials) กลุมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม 
(Industrials)     กลุม อสังหาริมทรัพยและวัสดุกอสราง (Property & Construction)  กลุมทรัพยากร 
(Resources) กลุมบริการ (Services)   และกลุมเทคโนโลยี (Technology)   และในแตละกลุม
อุตสาหกรรมก็จะมีหมวดธุรกิจ โดยจําแนกเปน 29 หมวดธุรกิจ  ภายใต 8 กลุมอุตสาหกรรมหลัก 

อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง จัดเปนหมวดธุรกิจท่ีอยูในกลุมอสังหาริมทรัพยและวัสดุ
กอสราง (Property & Construction)  หมวดธุรกิจเปนการจําแนกประเภทยอยของธุรกิจตางๆ ในแต
ละกลุมอุตสาหกรรมอีกตอหนึ่ง ซ่ึงบริษัทท่ีจัดอยูในหมวดธุรกิจ (Sector) เดียวกัน จะบงบอกถึง
ธุรกิจท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันและสามารถเปรียบเทียบกันได ตามเกณฑท่ีมาของรายไดและ
ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินธุรกิจ  (ศุภชัย  ศรีสุชาติ,  2547 : 92) 

แนวทางการจัดหมวดธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้   
1) พิจารณาจัดบริษัทลงในหมวดธุรกิจตามประเภทธุรกิจท่ีสรางรายไดสวนใหญให

บริษัทเปนสําคัญ 
2) ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทยอย (Holding 

company) บริษัทจะถูกจัดตามประเภทธุรกิจของบริษัทยอยท่ีสรางรายไดสวนใหญใหกับบริษัท 
หากไมมีธุรกิจใดท่ีสรางรายไดสวนใหญใหบริษัท ตลาดหลักทรัพยจะพิจารณาใชหลักเกณฑอ่ืนๆ 
ประกอบตามที่เห็นสมควร เชน ตัวเลขกําไร ฯลฯ  (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,  2548 : 
ออนไลน) 

 
หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสราง 
หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสราง  หมายถึง หลักทรัพยจดทะเบียนของบริษัทผูผลิต

และตัวแทนจําหนายวัสดุกอสรางและวัสดุตกแตงตางๆ ไมวาจะผลิตมาจากวัสดุประเภทใดก็ตาม 
รวมถึงสุขภัณฑ 
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หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 14 
มิถุนายน พ.ศ. 2548  ประกอบดวยหลักทรัพยท้ังส้ินจํานวน 32 บริษัท  ดังนี้ (ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย,  2548 : ออนไลน) 

1) บริษัท  เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)   : AMC 
2) บริษัท  บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน)  : BSBM 
3) บริษัท  ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) : CCP 
4) บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด (มหาชน)  : DCC 
5) บริษัท  ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน)  : DCON 
6) บริษัท  อีสเทิรนไวร จํากัด (มหาชน)  : EWC 
7) บริษัท  เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) : GEN 
8) บริษัท  วิค แอนด ฮุคลันด จํากัด (มหาชน)  : KWH 
9) บริษัท  มิลเลนเนียม สตีล จํากัด (มหาชน)  : MS 
10) บริษัท  นครไทยสตริปมิล จํากัด (มหาชน)  : NSM 
11) บริษัท  แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน)  : PAP 
12) บริษัท  ควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส จํากัด (มหาชน) : Q-CON 
13) บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)    : RCI 
14) บริษัท  สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) : SAM 
15) บริษัท  ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  : SCC 
16) บริษัท  ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) : SCCC 
17) บริษัท  ทักษิณคอนกรีต จํากัด (มหาชน)  : SCP 
18) บริษัท  สิงห พาราเทค จํากัด (มหาชน)  : SINGHA 
19) บริษัท  สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) : SSI 
20) บริษัท  ศูนยบริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน) : SSSC 
21) บริษัท  เอสทีพี แอนด ไอ จํากัด (มหาชน)  : STPI 
22) บริษัท  ซุปเปอรบลอก จํากัด (มหาชน)  : SUPER 
23) บริษัท  ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)  : TASCO 
24) บริษัท  อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน) : TCMC 
25) บริษัท  ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทร่ี จํากัด (มหาชน) : TGCI 
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26) บริษัท  ไทยแลนดไอออนเวิคส จํากัด (มหาชน) : TIW 
27) บริษัท   คาเหล็กไทย จํากัด (มหาชน)  : TMT 
28) บริษัท  ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) : TNX 
29) บริษัท   ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)  : TPIPL 
30) บริษัท  ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  :  TYCN 
31) บริษัท   สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) : UMI 
32) บริษัท  วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)  : VNG 
 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
กฤษฎ   จิตพินิจยล  (2547 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง “ การวิเคราะหความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีการเสนพรมแดนเชิงเฟนสุม ”  โดย
หลักทรัพยท่ีใชในการศึกษา ไดแก  บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  บริษัทเหมราชพัฒนา
ท่ีดิน จํากัด (มหาชน)  บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  และบริษัทแลนดแอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน) โดยใชขอมูลปดรายสัปดาห เร่ิมต้ังแตเดือนมกราคม 2542 ถึงเดือนธันวาคม 
2546 รวมท้ังส้ิน 260 สัปดาห วิเคราะหโดยใชวิธีการเสนพรมแดนเชิงเฟนสุมตามทฤษฎีการตั้งราคา
หลักทรัพยเพื่อประมาณคาความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน 

ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพยท้ังหมดไมมีเสนพรมแดนเชิงเฟนสุม ดังนั้น จึงใชวิธีการ
กําลังสองนอยท่ีสุดในการประมาณคาแทน พบวาหลักทรัพยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  
และหลักทรัพยบริษัทเหมราชพัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน)  มีคาความเส่ียงนอยกวา 1 แสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยนอยกวาการเปล่ียนแปลงอัตราผลตอบแทนของ
ตลาด สวนหลักทรัพยท่ีมีคาความเส่ียงมากกวา 1 ไดแก หลักทรัพยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอป
เมนท จํากัด (มหาชน)  และหลักทรัพยบริษัทแลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) แสดงวาการ
เปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมากกวาการเปล่ียนแปลงอัตราผลตอบแทนของ
ตลาด  นอกจากจากนี้ยังพบวาอัตราผลตอบแทนของทั้ง 4 หลักทรัพยนี้อยูเหนือเสนตลาด
หลักทรัพย แสดงวาราคาหลักทรัพยมีราคาต่ํากวาราคาท่ีเหมาะสม  ดังนั้นจึงควรตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพยท้ัง 4 หลักทรัพยนี้ 
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วิสุมิตรา  วงศเล้ียงถาวร  (2546 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง เร่ือง “ การวิเคราะหความเส่ียง
ของหลักทรัพยบางหลักทรัพยในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยใชวิธีโคอินทิเกรชันและเอเรอรคอรเร็คชัน ” โดยใชหลักทรัพยในกลุมอสังหาริมทรัพยจํานวน 
4 หลักทรัพย ไดแก  บริษัทแลนดแอนดเฮาส จํากัด(มหาชน)   บริษัทศุภาลัย จํากัด(มหาชน)  
บริษัทควอลิตี้เฮาส จํากัด(มหาชน) และบริษัทอิตาเลียนไทย ดิเวลลอปเมนต จํากัด(มหาชน) ใช
ขอมูลราคาปดของหลักทรัพยจํานวน 268 สัปดาห เร่ิมตั้งแตเดือนมิถุนายน 2540 ถึงเดือนกันยายน 
2545  และนําขอมูลเงินฝากประจํา 3 เดือนจาก 4 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญของไทยไดถูกนํามาหา
คาเฉลี่ย เพื่อเปนตัวแทนของผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความเส่ียง  การศึกษาในคร้ังนี้ไดทํา
การทดสอบ Unit Root Test, Cointegration Correction และ Mechanism 

ผลการศึกษาพบวา  ผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยและผลตอบแทน
ของตลาดมีลักษณะนิ่งท่ีระดับ I(0) ซ่ึงการใชวิธีกําลังสองนอยสุด สามารถนํามาใชในการประมาณ
คาสมการ CAPM โดยไมทําใหเกิดปญหาความสัมพันธท่ีไมแทจริง  นอกจากนี้ยังพบวาความเส่ียง
ของหลักทรัพย LH  SUPALAI  QH  และ  ITD มีคาความเส่ียงเทากับ 1.408, 1.791, 1.856 และ 
1.503 ตามลําดับ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 1% ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงแสดงวา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยดังกลาวมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนของตลาด และการ
เปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย มากกวาการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทน
ของตลาด ซ่ึงจัดเปนหลักทรัพยประเภท Aggressive stock 

เม่ือนําผลตอบแทนของหลักทรัพยมาเปรียบเทียบกับเสนตลาดหลักทรัพย (SML) 
พบวามีเพียงหลักทรัพย ITD เทานั้น ท่ีอยูใกลเคียงกับเสน SML สวนหลักทรัพย LH  SUPALAI  
และ QH อยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพยท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาหลักทรัพย LH  SUPALAI  และ QH มี
ผลตอบแทนมากกวาผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ท่ีระดับความเส่ียงเดียวกัน นั่นคือ
หลักทรัพยมีราคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน 

สุพิมพรรณ   ฟูเจริญ  (2546 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง เร่ือง “ การวิเคราะหความเส่ียง
ของหลักทรัพยบางหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางและตกแตงในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปล่ียน ” โดยหลักทรัพยท่ีใชในการศึกษา ไดแก  บริษัทปูนซีเมนตไทย 
จํากัด  บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด  บริษัททีพีไอโพลีน จํากัด และบริษัทไดนาสต้ีเซรามิค 
จํากัด     ขอมูลท่ีใชเปนขอมูลราคาปดของหลักทรัพยรายสัปดาหตั้งแตป พ.ศ. 2541 ถึงป พ.ศ. 2545 
การศึกษาใชแบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย วิธีการศึกษาใชสมการถดถอยแบบสลับเปล่ียนเพ่ือ
หาคาความเส่ียงในชวงขาข้ึนและขาลง 
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ผลการศึกษาพบวา ขอมูลอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางตัวอยางมีลักษณะน่ิง  และพบวาในชวงขาข้ึน
หลักทรัพยท้ังหมดมีคาความเส่ียงของหลักทรัพยมากกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยท้ังหมดเปน
หลักทรัพยเชิงรุก ท่ีมีการปรับตัวเร็วกวาตลาด มีการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด   ในขณะท่ีชวงขาลงจะพบ
หลักทรัพยบริษัททีพีไอโพลีน จํากัด เปนหลักทรัพยเชิงรุก   สวน 3 หลักทรัพยท่ีเหลือ จะมีคาความ
เส่ียงของหลักทรัพยนอยกวา 1 จึงเปนหลักทรัพยเชิงรับ คือ เปนหลักทรัพยท่ีมีการปรับตัวชากวา
ตลาด  มีการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด   และเม่ือนําอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางซ่ึงเปนการ
ลงทุนท่ีมีความเส่ียงมาเปรียบเทียบกับเสนตลาดหลักทรัพย (SML) ซ่ึงใชอัตราผลตอบแทนจาก
พันธบัตรรัฐบาล 5 ป เปนตัวแทนผลตอบแทนหลักทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง  พบวาหลักทรัพย
ท้ังหมดอยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพย  ซ่ึงแสดงวาท้ังหมดเปนหลักทรัพยท่ีนาลงทุนเพราะมีมูลคา
ต่ํากวามูลคาท่ีแทจริง  นั่นคือในอนาคตหลักทรัพยมีแนวโนมจะปรับตัวเพิ่มข้ึน 

น้ําฝน   เสนางคนิกร (2546 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง “ การวิเคราะหความเสี่ยงของ
หลักทรัพยกลุมพลังงานในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ” จากการศึกษาหลักทรัพยกลุม
พลังงานท้ังหมดจํานวน 10 หลักทรัพย คือ บริษัทบานปู จํากัด(มหาชน) บริษัทบางจากปโตรเลียม 
จํากัด(มหาชน)   บริษัทเดอะโคเจเนอเรช่ัน จํากัด(มหาชน)  บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด(มหาชน)   
บริษัทลานนาลิกไนต จํากัด(มหาชน)  บริษัทปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด(มหาชน) 
บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด(มหาชน) บริษัทสยามสหบริการ จํากัด(มหาชน)  บริษัทไทยอินดัสเต
รียลแกส จํากัด(มหาชน) และบริษัทยูนิคแกสแอนดเคมีคัล จํากัด(มหาชน) โดยใชขอมูลการซ้ือขาย
หลักทรัพยรายวันจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาอางอิงประกอบการศึกษาตลอด
ระยะเวลา 6 เดือน โดยเร่ิมทําการศึกษาต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2543 ถึง 30 เมษายน 2544 รวม
เวลาทําการท้ังหมด 119 วัน ทําการวิเคราะหถดถอยอยางงายและใชแบบจําลองการต้ังราคาใน
หลักทรัพยเปนเคร่ืองมือในการศึกษาผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยและผลตอบแทนของ
หลักทรัพยกลุมพลังงาน  

ผลการศึกษาพบวา  ความเส่ียงของหลักทรัพยจํานวน 9 หลักทรัพยมีคาเปนบวกท่ีนอย
กวา 1 และมีเพียงหลักทรัพยเดียวท่ีมีคาความเส่ียงท่ีมากกวา 1 และหลักทรัพยท้ังหมดมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ หลักทรัพยท้ังหมดไดใหผลตอบแทนเฉล่ียสูงกวาอัตราผลตอบแทนจากตลาด  
เม่ือนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับเสนตลาดหลักทรัพยพบวาราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน
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ท้ังหมดอยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพย  แสดงใหเห็นวาราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานนี้ยังอยูในเกณฑ
ราคาท่ีต่ํากวาราคาเหมาะสม ในอนาคตราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานจะสามารถปรับตัวดีข้ึนไดอีก 

จิตราพรรณ   ใจตุย (2546 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง “ การวิเคราะหความเส่ียงของ
หลักทรัพยบางหลักทรัพยในกลุมพลังงานในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ”  จากการศึกษา
หลักทรัพยในกลุมพลังงานจํานวน 4 หลักทรัพย คือ บริษัทบานปู จํากัด มหาชน (BANPU)  บริษัท
ลานนาลิกไนต จํากัด มหาชน (LANNA) บริษัทปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด มหาชน 
(PTTEP)   บริษัทปตท. จํากัด มหาชน (PTT)  โดยใชขอมูลราคาปดของหลักทรัพยรายสัปดาห เร่ิม
ตั้งแต 1 มกราคม 2541 ถึง 31 ธันวาคม 2545 รวม 260 สัปดาหมาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยแตละหลักทรัพย ทําการทดสอบ Unit root และทําการวิเคราะหถดถอยอยางงาย โดยใช
แบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย (CAPM) และแบบจําลอง Fama-French Model เปนเคร่ืองมือใน
การศึกษาความสัมพันธระหวางผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย และผลตอบแทนของหลักทรัพย
กลุมพลังงาน   

ผลการศึกษาพบวา คาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพย BANPU มีคาเบตามากกวา 1 
แสดงวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย BANPU มากกวาการเปล่ียนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนของตลาด ถือเปนหลักทรัพยประเภท Aggressive stock และหลักทรัพย
จํานวน 3 หลักทรัพย ไดแก LANNA, PTTEP  และ PTT มีคาเบตานอยกวา 1 ถือเปนหลักทรัพย
ประเภท Defensive stock  และเม่ือเปรียบเทียบกับเสนตลาดหลักทรัพยพบวา BANPU, LANNA 
และ PTT จะอยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพย ซ่ึงแสดงวาหลักทรัพยมีราคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน 
(Undervalue) ในอนาคตราคาจะปรับตัวข้ึนไดอีก นักลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพยเหลานี้กอนท่ี
ราคาจะมีการปรับตัวข้ึน  สวนหลักทรัพย PTTEP อยูใตเสนตลาดหลักทรัพย แสดงวาหลักทรัพยมี
ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน (Overvalue) ในอนาคตราคาหลักทรัพยจะปรับตัวลดลง 

อุมาภรณ   เตรียมพัฒนา (2546 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง “ การวิเคราะหความเส่ียงของ
หลักทรัพยบางหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางและตกแตงในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดย
ใชวิธีโคอินทิเกรชัน ” ทําการวิเคราะหหลักทรัพยจํานวน 4 หลักทรัพย ไดแก บริษัทปูนซีเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน)   บริษัททีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน)  บริษัทปูนซิเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)  
และบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  โดยใชขอมูลราคาปดของหลักทรัพยรายสัปดาห 
เริ่มต้ังแต 4 มกราคม 2541 ถึง 8 ธันวาคม  2545 รวม 258 สัปดาห มาคํานวณหาอัตราความเส่ียงและ
อัตราผลตอบแทน 
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ผลการศึกษาพบวา  หลักทรัพยท้ัง 4 หลักทรัพยใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียสูงกวาอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด โดยหลักทรัพย SSI ใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียสูงท่ีสุดถึง 0.84% ตอสัปดาห  
ขณะท่ีหลักทรัพย SCC ใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียต่ําท่ีสุดถึง 0.64% ตอสัปดาห  และพบวาคา
สัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพย 3 หลักทรัพย ไดแก SCC  TPIPL และSSI มีคาเบตามากกวา 1 
แสดงวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยเหลานี้มากกวาการเปล่ียนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนของตลาด ถือเปนหลักทรัพยประเภท Aggressive stock และหลักทรัพย SCCC มี
คาเบตาเทากับ 1 แสดงวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยดังกลาวเทากับ
อัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด  และพบวาเสนตลาดหลักทรัพยของ
หลักทรัพยท้ัง 4 หลักทรัพยอยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพย ซ่ึงแสดงวาเปนหลักทรัพยท่ีมีราคาตํ่ากวา
ท่ีควรจะเปน ในอนาคตราคาของหลักทัพยเหลานี้จะมีราคาสูงข้ึน นักลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพย
เหลานี้กอนท่ีราคาจะมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน 

ศาสตรา   ยอแสงรัตน  (2546 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง “ การวิเคราะหความเส่ียงของ
หลักทรัพยพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชวิธีโคอินทิเกรชั่น ” โดยทําการศึกษา
หลักทรัพยในกลุมพาณิชยจํานวน 4 หลักทรัพย ไดแก บริษัทบ๊ิกซีซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) BIGC   บริษัทสยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) MAKRO    บริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด 
(มหาชน) SPC  และบริษัทไมเนอรคอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) MINOR  โดยใชขอมูลราคาปด
ของหลักทรัพยรายสัปดาหจํานวน 194 สัปดาห เร่ิมต้ังแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2540 ถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 
2545 ในการคํานวณหาผลตอบแทนของแตละหลักทรัพย  และการศึกษาคร้ังนี้ไดใชขอมูลดอกเบ้ีย
เงินฝากประจํา 3 เดือนของ 5 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) นํามาหาคาเฉล่ียเปนตัวแทนของหลักทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง  
นอกจากนี้ไดทําการศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวโดยใชวิธีโคอินทิเกรชัน เพื่อ
หลีกเล่ียงความสัมพันธท่ีไมแทจริง  

ผลการศึกษาพบวา ผลตอบแทนของตลาดและผลตอบแทนของหลักทรัพยทุก
หลักทรัพยท่ีใชในการศึกษามีลักษณะ Stationary และสามารถใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (OLS) ใน
การประมาณคาความเส่ียงจากสมการ CAPM ไดโดยไมกอใหเกิดความสัมพันธท่ีไมแทจริง  และ
พบวาคาความเส่ียงของหลักทรัพย BIGC  MINOR  MAKRO  และ SPC  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 1% หมายความวา หลักทรัพยเหลานี้มีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปล่ียนแปลงในอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด  โดยการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยเหลานี้จะนอยกวา
การเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของตลาด  ดังนั้นหลักทรัพยเหลานี้จึงเปนหลักทรัพยประเภท 
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Defensive stock  และเม่ือนําอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท้ังหมดมาเปรียบเทียบกับเสนตลาด
หลักทรัพย (SML) พบวาทุกหลักทรัพยมีความเส่ียงเทากันกับตลาด  แสดงวาหลักทรัพยท่ี
ทําการศึกษาท้ังหมดใหผลตอบแทนท่ีคาดหวังใกลเคียงกับเสนตลาดหลักทรัพย 

กรรณิกา   เดชไชยยาศักดิ์ (2540 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง “ การศึกษาอัตราผลตอบแทน
และความเส่ียงของการซ้ือขายหุนในกลุมธนาคารพาณิชย ”  จากการศึกษาการลงทุนในหุนกลุม
ธนาคารในชวง มกราคม 2537 ถึง ธันวาคม 2538 เปนระยะเวลา 24 เดือน  

ผลการศึกษาพบวา   การลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหผลตอบแทน
โดยรวมของตลาดมีคาเฉล่ียรอยละ 0.17 ตอเดือน หรือรอยละ 2.04 ตอป มีคาความเส่ียงหรือสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานรอยละ 1.24 ตอเดือน ซ่ึงผลตอบแทนท่ีไดรับดังกลาวอยูในระดับท่ีต่ํากวา
ผลตอบแทนท่ีไดรับจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยของธนาคารพาณิชย แตผลตอบแทนท่ี
ไดรับจากหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยสวนมาก ใหผลตอบแทนสูงกวาเงินฝากออมทรัพยของ
ธนาคาร  ยกเวนหลักทรัพยธนาคารกรุงเทพ (BBL)   ท่ีใหผลตอบแทนติดลบโดยใหผลแทนรอยละ 
–0.16 ตอเดือน  สวนหลักทรัพยธนาคารทหารไทย (TMB) จะมีคาความเส่ียง หรือคาเบ่ียงเบน

มาตรฐานสูงสุด คือรอยละ 2.97 ตอเดือน และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิเบตา (β) พบวาหุนใน
กลุมธนาคารพาณิชยมีการปรับตัวลดลงในอัตราที่ชาหรือนอยกวาตลาด  ดังนั้นในการลงทุน
หลักทรัพยกลุมธนาคารจึงใหผลตอบแทนท่ีดีกวาตลาดโดยรวม แตก็ไมเหมาะในการใชเก็งกําไร  
สวนเสนตลาดหลักทรัพย (SML) ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนกับคาความเส่ียง 
พบวาหลักทรัพยสวนใหญในกลุมธนาคาร ยังมีราคาซ้ือขายท่ีต่ําเม่ือเทียบกับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  
ดังนั้นแนวโนมของราคาในอนาคตจึงควรจะปรับตัวสูงข้ึน  เนื่องจากผลตอบแทนของหลักทรัพย
สวนใหญยังสูงกวาของตลาด แมวาตลาดจะอยูในภาวะขาลงก็ตาม ซ่ึงลักษณะเชนนี้จะจูงใจใหนัก
ลงทุน ลงทุนในตลาดหลักทรัพยมากข้ึน และในอนาคตจะทําใหตลาดเปล่ียนไปสูภาวะตลาดขาข้ึน
ในท่ีสุด 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยการวิเคราะหผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  โดยมีกรอบ
แนวคิดการวิจัย และลําดับข้ันตอนดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสราง 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

1. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)  
:  TPIPL 

2. บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด 
(มหาชน)  :  SCCC 

3. บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 
(มหาชน)  :  SCC 

4. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน)  :  SSI 

5. บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากดั 
(มหาชน)  :  TASCO 

 

การวิเคราะหผลตอบแทนของ
หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสราง 

 

1. การวิเคราะหโดยใชวิธีแบบจําลอง
การตั้งราคาหลักทรัพย  (Capital 
Asset Pricing Model : CAPM) 

2. การวิเคราะหโดยใชวิธีเสนตลาด
หลักทรัพย  (Security Market 
Line : SML) 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
ประชากรเปนขอมูลราคาปดซ่ึงเปนขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) ของ

หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 32 บริษัท  
กลุมตัวอยางเลือกมาจากประชากรท่ีเปนขอมูลราคาปดซ่ึงเปนขอมูลแบบทุติยภูมิ 

(Secondary data) ของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึง
เลือกมาจํานวน 5 บริษัท โดยวิธีสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling)   และใชขอมูลรายเดือนของ
ราคาปด ณ วันทําการซ้ือขายวันสุดทายของเดือนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย   ที่ทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยในชวงระยะเวลา 5 ป เร่ิมต้ังแต
เดือนมกราคม พ.ศ.2543 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2547 รวมทั้งส้ินจํานวน 60  เดือน  และเลือก
หลักทรัพยโดยพิจารณาจากมูลคาตามราคาตลาด (Market capitalization)   ซ่ึงจะศึกษาเฉพาะ
หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางจํานวน  5  บริษัท  ดังนี้ 

1. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)    :    TPIPL 
2. บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) :    SCCC 
3. บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)    :    SCC 
4. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) :    SSI 
5. บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)  :    TASCO 
 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
 
เคร่ืองมือในการวิจัยการวิเคราะหผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสราง

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย      จะใชโปรแกรม Microsoft Office Excel   เก็บรวบรวม
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เฉพาะขอมูลราคาปด ณ วันทําการซ้ือขายวันสุดทายของเดือนของ
หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางจํานวน 5 บริษัท จากเว็บไซต setsmart.com ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงระยะเวลา 5 ป  เร่ิมต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ.2543 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2547  รวมท้ังส้ินจํานวน 60  เดือน  และนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไวมาเขาสูตร
คํานวณหาคาตางๆ และนําผลที่ไดมาแปรคา  โดยมีข้ันตอน ดังนี้  
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1. แบบจําลองในการศึกษา 
1.1. การหาคาความเส่ียง  และอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย โดย

ใชแบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย  (Capital Asset Pricing Model : CAPM) 
การหาคาความเส่ียง  และอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย โดยใช

แบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย  (Capital Asset Pricing Model : CAPM)   หาไดตามสมการ ดังนี้ 
 

R it = Rft + (Rmt - Rft) βit                     …....…………....(25) 
 

เม่ือ  R it คือ   อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ณ เวลา t    
 Rft คือ   อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง 
 Rmt คือ   อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ณ เวลา t 

 βit คือ    ความเส่ียงในการลงทุนในหลักทรัพย i ณ เวลา t    
 

βit  = Covariance(Ri , Rm)     หรือ    σ im              ...……………....(26) 

                            Variance(Rm)        σ2
m 

  

เม่ือ  Covariance(Ri , Rm) หรือ  σ im  คือ   คาความแปรปรวนรวมระหวางหลักทรัพย i  
                 กับอัตราผลตอบแทนของตลาด (m) 

 Variance(Rm)  หรือ  σ2
m            คือ  คาความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทน 

    ของตลาด  (m) 
 

 การหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation  : σ) ของหลักทรัพย i    หาได
จาก 

 

 Standard deviation :  σ =         ( R it - R it )
2         1/2      

                        n 
 
 
 
 

…..……………....(27) 
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เม่ือ  R it คือ   อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ณ เวลา t    
 R it คือ   คาเฉล่ียเลขคณิตของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ณ เวลา t 
 N คือ   จํานวนงวดท่ีใชในการคํานวณอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย 
 

การหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation  : σ) ของตลาด    หาไดจาก 
 

 Standard deviation :  σ =          ( R m  - R m )2            1/2 

                          n 
 
1.2. การหาผลตอบแทนของหลักทรัพย i ในชวงเวลา t 
การหาผลตอบแทนของหลักทรัพย i ในชวงเวลา t  คํานวณจากการนําขอมูลราคาปด

ของหลักทรัพย i ในชวงเวลา t  และในชวงเวลา t-1   รวมท้ังเงินปนผลของหลักทรัพย i ในชวงเวลา 
t  ดังนี้ 

 
R it =  ( Pt - Pt-1) + Dit    x   100                        …….………….......(29) 

            Pt-1 
 

เม่ือ  R it คือ   อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ณ เวลา t 
 Pt  คือ   ราคาปดของหลักทรัพย i  ณ เวลา t 
 Pt-1        คือ   ราคาปดของหลักทรัพย i  ณ เวลา t-1 
 Dit  คือ   เงินปนผลรับของหลักทรัพย i ในชวงเวลา t 
 
1.3. การหาผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ณ เวลา t 
การหาผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ณ เวลา t  คํานวณจากดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพย (Set Index)  ดังนี้ 
 

Rmt = SETt  -  SETt-1 x    100          ...…..……………....(30) 
          SETt-1 
 
 

…….…………....(28) 
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เม่ือ  Rmt คือ   อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ณ เวลา t 
SETt คือ   ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย ณ เวลา t 

 SETt-1 คือ   ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย ณ เวลา t -1 
 
1.4. การหาผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีไมมีความเสี่ยง (Rf) 
การหาผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง (Rf)  คํานวณจากอัตราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจํา 1 ป โดยนํามาหาคาเฉล่ียจากธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 ธนาคาร  ไดแก  
1) ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
2) ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
3) ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน) 
4) ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
5) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 

 
1.5. การหาเสนตลาดหลักทรัพย    (Security Market Line  :  SML)      และ

ผลตอบแทนจากการลงทุน 
เสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line : SML) เปนเสนท่ีแสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธระหวางความเส่ียง (หรือคา β) กับผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากการลงทุน โดยท่ี
ระดับความเส่ียงของตลาดมีคาเทากับ 1 ซ่ึงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความ
เส่ียงท่ีจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ การลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงสูง ผูลงทุนยอม
คาดหวังผลตอบแทนท่ีจะคืนกลับมาในอัตราท่ีสูงข้ึนดวย  ในทางตรงกันขามการลงทุนใน
หลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงตํ่า ผูลงทุนยอมท่ีจะไดรับผลตอบแทนในอัตราท่ีต่ําดวย 

จากการศึกษาจะนําเอาคาความเส่ียง (หรือคา β) และอัตราผลตอบแทนของแตละ
หลักทรัพยท่ีไดมากําหนดจุดเพื่อเปรียบเทียบกับเสน SML   และเพ่ือพิจารณาวาหลักทรัพยใดอยู
เหนือเสน SML หรือหลักทรัพยใดอยูใตเสน SML  โดยหลักทรัพยท่ีอยูเหนือเสน SML จะเปน
หลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนมากกวาตลาดในระดับความเส่ียงเดียวกับเสนตลาดหลักทรัพย  นั่นคือ 
ราคาหลักทรัพยนั้นมีคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน (Under value) ในอนาคตเม่ือราคาหลักทรัพยนั้นสูงข้ึน 
ผลตอบแทนก็จะลดลงเขาสูระดับเดียวกับผลตอบแทนตลาด  ซ่ึงผูลงทุนควรจะซ้ือหลักทรัพยนี้ไว
กอนท่ีราคาจะข้ึน     ในทางกลับกันหากหลักทรัพยใดอยูใตเสน SML หลักทรัพยนั้นจะให
ผลตอบแทนนอยกวาตลาดในระดับความเส่ียงเดียวกับเสนตลาดหลักทรัพย  นั่นคือ  ราคา
หลักทรัพยนั้นมีคาสูงกวาท่ีควรจะเปน (Over value)  ในอนาคตเม่ือราคาหลักทรัพยนั้นลดลง  
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ผลตอบแทนก็จะเพิ่มข้ึนเขาสูระดับเดียวกับผลตอบแทนตลาด  ซ่ึงผูลงทุนควรจะขายหลักทรัพยนี้
กอนท่ีราคาจะลดลง  ดังภาพ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

          
 
ภาพ   เสนตลาดหลักทรัพย  (Security Market Line : SML) 
 
ท่ีมา:  Fischer and Jordan.  (1995).  หนา 642. 

 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1. เก็บรวมรวมขอมูลจาก  www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในชวงระยะเวลา 5 ป  เร่ิมต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ.2543 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2547  
รวมท้ังส้ินจํานวน 60  เดือน 

2.2. คัดเลือกเฉพาะขอมูลหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางจํานวน  5  บริษัท
ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย  ไดแก  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) :  TPIPL   บริษัท ปูนซีเมนต
นครหลวง จํากัด (มหาชน) : SCCC    บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) : SCC    บริษัท สหวิริ
ยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) : SSI    และบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) : TASCO 

2.3. ใชโปรแกรม Microsoft Office Excel เก็บรวบรวมขอมูลจาก 
www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยจะเก็บคาท่ีใชคํานวณดังนี้ 
 
 
 

อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง 

Rf 

ความเสี่ยง 

Rmat 

0 
β  =  1 

เสนตลาดหลักทรัพย (SML) 

Over value 

Under value 
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 1)  ราคาปดของหลักทรัพย i ณ วันส้ินเดือน    ใชตัวแปร   Pt 
 2)  ราคาปดของหลักทรัพย i ณ วันส้ินเดือนท่ีแลว ใชตัวแปร   Pt-1 

 3)  เงินปนผลรับของหลักทรัพย i ในชวงเวลา t  ใชตัวแปร   Dit 

 4)  ราคาปดของตลาดหลักทรัพย ณ วันส้ินเดือน ใชตัวแปร   SETt   

 5)  ราคาปดของตลาดหลักทรัพย ณ วันส้ินเดือนท่ีแลว   ใชตัวแปร   SETt-1 
 

2.4. ใชโปรแกรม Microsoft Office Excel เก็บรวบรวมขอมูลจาก www.bot.or.th 
(ธนาคารแหงประเทศไทย)  โดยจะเก็บคาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป ของธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญ 5 ธนาคาร  ไดแก ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน)  เพื่อนํามาคํานวณหาคาเฉล่ีย  โดยจะเก็บขอมูลในชวงระยะเวลา 5 ป  เร่ิมต้ังแต
เดือนมกราคม พ.ศ.2543 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2547  รวมท้ังส้ินจํานวน 60  เดือน 

 
3. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมการวิเคราะหสถิติดวยคอมพิวเตอร ช่ือ 

Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS for WINDOWS)  ดังนี้ 
3.1. การนําคาความเส่ียงท่ีได ไปคํานวณหาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของแตละ

หลักทรัพย โดยเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากตลาด นําไปกําหนดจุดบนกราฟเพื่อหาเสน
ตลาดหลักทรัพย (Security Market Line : SML) เพื่อเปรียบเทียบราคาหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง กับ
ราคาหลักทรัพยโดยเฉล่ียท้ังตลาด 

3.2. การวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติเชิงพรรณา  โดยใชสถิติคาเฉล่ีย (Mean) และ
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

3.3. การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหผลตอบแทน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุม  ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติโดยใชสถิติเอฟ  
(F-test) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
การวิจัยการวิเคราะหผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  มีผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามลําดับ   ดังน้ี 
1. การศึกษาผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการวิเคราะหโดยใชวิธีแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย 
(Capital Asset Pricing Model : CAPM)  และวิธีเสนตลาดหลักทรัพย  (Security Market Line : 
SML) 

2. การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการวิเคราะหโดยใชวิธีแบบจําลองการตั้งราคา
หลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model : CAPM) ระหวางหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท 

3. การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการวิเคราะหโดยใชวิธีเสนตลาดหลักทรัพย  
(Security Market Line : SML) ระหวางหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท 

 
การศึกษาผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย จากการวิเคราะหโดยใชวิธีแบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset 
Pricing Model : CAPM)  และวิธีเสนตลาดหลักทรัพย  (Security Market Line : SML) 

 
ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย จากการวิเคราะหโดยใชวิธีแบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset 
Pricing Model : CAPM)  และวิธีเสนตลาดหลักทรัพย  (Security Market Line : SML) มีผลการ
วิเคราะหขอมูลดังตารางท่ี 3.1- 3.3   ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1 อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย   เงินปนผล   คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ของหลักทรัพย
หมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท   

 
ชื่อ 

หลักทรัพย 
R Dit σ ราคาหลักทรัพย คา 

เปล่ียนแปลง 
ราคาปดสูงสุด ราคาปดตํ่าสุด 

ม.ค.43 ธ.ค.47 เดือน ราคา เดือน ราคา 

TPIPL 
SCCC 
SCC 
SSI 

TASCO 

2.58 
1.26 
1.58 
2.39 
1.30 

0.00 
30.00 
51.50 
0.10 
0.00 

20.05 
10.45 
17.57 
23.45 
19.15 

17.00 
156.00 
628.00 

7.60 
28.75 

28.25 
244.00 
244.00 

2.88 
24.10 

11.50 
88.00 

(384.00) 
(4.72) 
(4.65) 

ธ.ค.46 
ก.พ.47 
ม.ค.46 
พ.ย.46 
พ.ย.46 

46.00 
256.00 

1,304.00 
39.00 
59.50 

พ.ค.44 
ก.ย.43 
เม.ย.46 
ก.ย.44 

มี.ค.-เม.ย.44 

9.40 
100.00 
121.00 

2.00 
9.20 

 
จากตารางท่ี 3.1 พบวา  ในชวงป พ.ศ.2543 – พ.ศ.2547  หลักทรัพยท่ีใหอัตรา

ผลตอบแทนเฉลี่ย (R) มากท่ีสุด ไดแก หลักทรัพยของบมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL)  ใหรอยละ 2.58  
รองลงมา ไดแก หลักทรัพยของบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) ใหรอยละ 2.39  และนอยท่ีสุด 
ไดแก หลักทรัพยของบมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง (SCCC) ใหรอยละ 1.26 

หลักทรัพยท่ีมีการจายเงินปนผล (Dit) ในชวงป พ.ศ.2543 – พ.ศ.2547  มากท่ีสุด ไดแก 
หลักทรัพยของบมจ.ปูนซิเมนตไทย  (SCC)  ใหจํานวน 51.50  บาท    รองลงมา ไดแก  หลักทรัพย
ของบมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง (SCCC) ใหจํานวน 30.00 บาท   และหลักทรัพยท่ีไมมีการจายเงิน
ปนผล  ไดแก  หลักทรัพยของบมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL)  และหลักทรัพยของบมจ.ทิปโกแอส
ฟลท (TASCO)  ใหจํานวน 0.00  บาท   

หลักทรัพยท่ีใหคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) มากท่ีสุด  ไดแก  หลักทรัพยของบมจ. สหวิริ
ยาสตีลอินดัสตรี (SSI) ใหรอยละ 23.45     รองลงมา   ไดแก  หลักทรัพยของบมจ.ทีพีไอ โพลีน 
(TPIPL) และหลักทรัพยของบมจ.ทิปโกแอสฟลท (TASCO)  ใหรอยละ  20.05 และ 19.15 
ตามลําดับ  สวนหลักทรัพยท่ีนอยท่ีสุด ไดแก  หลักทรัพยของบมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง (SCCC) 
ใหรอยละ 10.45 
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ภาพท่ี 3.1  การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย TPIPL พ.ศ.2543 - พ.ศ.2547 

หลักทรัพยท่ีมีราคาเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด  ไดแก  หลักทรัพยของบมจ.ปูนซิเมนตไทย  
(SCC) มีการเปล่ียนแปลงจากราคา 628.00 บาทในเดือนมกราคม 2543  เปน 244.00 บาทในเดือน
ธันวาคม 2547  ซ่ึงลดลง 384.00 บาท  คิดเปนรอยละ 61.15  (ราคาหลักทรัพยลดลง เพราะมีการ
แตกหุนในเดือนเมษายน 2546)       รองลงมา  ไดแก  หลักทรัพยของของบมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 
(SCCC)  มีการเปล่ียนแปลงจากราคา 156.00 บาทในเดือนมกราคม 2543  เปน 244.00 บาทในเดือน
ธันวาคม  2547  ซ่ึงเพิ่ม ข้ึน  88.00 บาท  คิดเปนรอยละ  56.41       สวนหลักทรัพย ท่ีมีราคา
เปล่ียนแปลงนอยท่ีสุด  ไดแก  หลักทรัพยของบมจ.ทิปโกแอสฟลท (TASCO)   มีการเปล่ียนแปลง
จากราคา 28.75 บาทในเดือนมกราคม 2543  เปน 24.10 บาทในเดือนธันวาคม 2547 ซ่ึงลดลง 4.65 
บาท คิดเปนรอยละ 16.17      และเม่ือนําขอมูลของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท มากําหนดจุดบนกราฟจะไดดังภาพท่ี 3.1 – 3.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 3.1  พบวา  การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยบมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL)  
ป พ.ศ. 2543 – 2547   มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนโดยภาพรวม   โดยราคาปดสูงสุดจะ
อยูในเดือนธันวาคม 2546 คือ 46.00 บาท และราคาปดตํ่าสุดจะอยูในเดือนพฤษภาคม 2544 คือ 9.40 
บาท   
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ภาพท่ี 3.2  การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย SCCC พ.ศ.2543 - พ.ศ.2547 

ภาพท่ี 3.3  การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย SCC พ.ศ.2543 - พ.ศ.2547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพที่ 3.2  พบวา   การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยบมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 

(SCCC) ป พ.ศ.2543 – 2547   มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนโดยภาพรวม  โดยราคาปด
สูงสุดจะอยูในเดือนกุมภาพันธ 2547 คือ 256.00 บาท และราคาปดตํ่าสุดจะอยูในเดือนกันยายน 
2543 คือ 100.00 บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพที่ 3.3  พบวา   การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยบมจ.ปูนซิเมนตไทย 

(SCC) ป พ.ศ. 2543 – 2547   มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนโดยภาพรวม   โดยราคาปด
สูงสุดจะอยูในเดือนมกราคม 2546  คือ 1,304.00 บาท  และราคาปดตํ่าสุดจะอยูในเดือนเมษายน 
2546  คือ 121.00 บาท    
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ภาพท่ี 3.4  การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย SSI พ.ศ.2543 - พ.ศ.2547 

ภาพท่ี 3.5  การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย TASCO พ.ศ.2543 - พ.ศ.2547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพท่ี 3.4  พบวา   การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัส

ตรี (SSI)  ในชวงป พ.ศ. 2543 – 2546  มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน  แตในป พ.ศ. 2547 
จะพบวา  ราคาของหลักทรัพยเร่ิมเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเร่ิมลดลง   โดยราคาปดสูงสุดจะอยู
ในเดือนพฤศจิกายน 2546  คือ 39.00 บาท  และราคาปดตํ่าสุดจะอยูในเดือนกันยายน 2544  คือ 2.00  
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 3.5  พบวา   การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยบมจ.ทิปโกแอสฟลท 
(TASCO) ป พ.ศ. 2543 – 2547   มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีไมแนนอน เนื่องจากราคา
หลักทรัพยจะเพิ่มข้ึนสลับกับลดลงเปนชวงๆ   โดยราคาปดสูงสุดจะอยูในเดือนพฤศจิกายน 2546  
คือ 59.50 บาท  และราคาปดตํ่าสุดจะอยูในเดือนมีนาคมและเมษายน 2544  คือ 9.20  บาท 
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ตารางท่ี 3.2 คาความเส่ียงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท   

 

ชื่อหลักทรัพย %Rit %Rmt σim σ2
i σ2

m βi 
TPIPL 
SCCC 
SCC 
SSI 

TASCO 

2.58 
1.26 
1.58 
2.39 
1.30 

0.84 
0.84 
0.84 
0.84 
0.84 

100.27 
42.94 
86.80 

100.52 
109.18 

401.88 
109.17 
308.83 
549.68 
366.89 

70.07 
70.07 
70.07 
70.07 
70.07 

1.43 
0.61 
1.24 
1.44 
1.56 

 

จากตารางท่ี 3.2  พบวา  หลักทรัพยท่ีใหคาเบตา (βi) หรือคาความเส่ียงมากท่ีสุด  ไดแก   
หลักทรัพยของบมจ.ทิปโกแอสฟลท (TASCO)  ใหรอยละ  1.56      รองลงมา  ไดแก   หลักทรัพย
ของบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) และหลักทรัพยของบมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL)  ใหรอยละ  

1.44    และ  1.43   ตามลําดับ    สวนหลักทรัพยท่ีใหคาเบตา (βi) หรือคาความเส่ียงนอยท่ีสุด  ไดแก    
หลักทรัพยของบมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง (SCCC)  ใหรอยละ  0.61 
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ตารางท่ี 3.3 ผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท  

 

ชื่อหลักทรัพย Rf  R   βi Rit 

TPIPL 
SCCC 
SCC 
SSI 

TASCO 

0.19 
0.19 
0.19 
0.19 
0.19 

2.58 
1.26 
1.58 
2.39 
1.30 

1.43 
0.61 
1.24 
1.44 
1.56 

3.61 
0.84 
1.91 
3.36 
1.92 

 
จากตารางท่ี 3.3  พบวา  หลักทรัพยบมจ.ทีพีไอโพลีน(TPIPL) ใหผลตอบแทนท่ี

คาดหวัง (Rit) มากท่ีสุด  ใหรอยละ 3.61         รองลงมา  ไดแก  หลักทรัพยบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัส
ตรี (SSI)    ใหรอยละ 3.36       สวนหลักทรัพยบมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง (SCCC) ใหผลตอบแทน
ท่ีคาดหวัง (Rit) นอยท่ีสุด  ใหรอยละ 0.84  
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ภาพท่ี 3.6  อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสราง 5 บริษัท 

การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการวิเคราะหโดยใชวิธีแบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital 
Asset Pricing Model : CAPM) ระหวางหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท 
 

เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการวิเคราะหโดยใชวิธีแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย 
(Capital Asset Pricing Model : CAPM) ระหวางหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท  มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางท่ี 3.4  ดังนี้ 

 
เพื่อใหเห็นอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของแตละหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท  ไดนําเสนอใหเห็นดังภาพท่ี 3.6 
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ตารางท่ี 3.4 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของผลตอบแทน
ระหวางหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
จําแนกตามประเภทของหลักทรัพย   

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

4 
295 

92.639 
104198.5 

23.160 
353.215 

.066  .992 

รวม 299 104291.2    

 
จากตารางท่ี 3.4  พบวา  ผลตอบแทนระหวางหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  จําแนกตามประเภทของหลักทรัพย   มีความแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 60 

การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการวิเคราะหโดยใชวิธีเสนตลาดหลักทรัพย  (Security Market 
Line : SML) ระหวางหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จํานวน  5  บริษัท 
 

เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการวิเคราะหโดยใชวิธีเสนตลาดหลักทรัพย  (Security 
Market Line : SML) ระหวางหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยจํานวน  5  บริษัท มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางท่ี 3.5  ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 3.5 การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการวิเคราะหโดยใชวิธีเสนตลาดหลักทรัพย

ระหวางหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จํานวน  5  บริษัท 

 

ชื่อหลักทรัพย Rf  βi Rit 

SET 
TPIPL 
SCCC 
SCC 
SSI 

TASCO 

0.19 
0.19 
0.19 
0.19 
0.19 
0.19 

1.00 
1.43 
0.61 
1.24 
1.44 
1.56 

0.84 
3.61 
0.84 
1.91 
3.36 
1.92 

 
จากตารางท่ี 3.5  จะนําอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง (Rf)   คาเบตา 

(βi) และผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (Rit) ของแตละหลักทรัพยมากําหนดจุดบนกราฟเพื่อเปรียบเทียบ
กับเสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line : SML)   และเพื่อพิจารณาวาหลักทรัพยใดอยูเหนือ
เสน SML  และหลักทรัพยใดอยูใตเสน SML   ดังภาพท่ี 3.7 
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ภาพท่ี 3.7  เสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line : SML) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากภาพท่ี 3.7   พบวา    หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยจํานวน  4  บริษัท  ใหคาเบตามากกวา 1.00   ไดแก  หลักทรัพยบมจ.ทิปโกแอสฟลท 
(TASCO) หลักทรัพยบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI)    หลักทรัพยบมจ.ทพีไอโพลีน(TPIPL)   
และหลักทรัพยบมจ.ปูนซิเมนตไทย (SCC)  จะใหคาเบตาเทากับ  1.56,  1.44,  1.43 และ 1.24   
ตามลําดับ  แสดงวา หลักทรัพยกลุมนี้มีอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
มากกวาอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด   ดังนั้น หลักทรัพยกลุมนี้จัดเปน
หลักทรัพยประเภทความเส่ียงสูง (Aggressive stock)         และหลักทรัพยท่ีใหคาเบตานอยกวา 1.00  
ไดแก  หลักทรัพย บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง (SCCC)  ใหคาเบตารอยละ 0.61  แสดงวา หลักทรัพย
นี้มีอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยนอยกวาอัตราการเปล่ียนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนของตลาด    ดังนั้น จึงจัดเปนหลักทรัพยประเภทความเส่ียงตํ่า (Defensive stock)   

และเม่ือนําอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัทมาเปรียบเทียบกับเสนตลาดหลักทรัพย 
(Security Market Line : SML) ซ่ึงใชอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป ของธนาคารพาณิชยขนาด
ใหญ 5 ธนาคาร เปนตัวแทนของผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง ซ่ึงมีคาเทากับรอยละ 
0.19   จะพบวา   อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยท้ัง 5 บริษัทจะอยูเหนือเสนตลาด
หลักทรัพย  นั่นคือ  หลักทรัพยท้ังหมดเปนหลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนมากกวาตลาดในระดับ
ความเส่ียงเดียวกับเสนตลาดหลักทรัพย  หมายความวา ราคาหลักทรัพยนั้นมีคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน 
(Under value) ในอนาคตเม่ือราคาหลักทรัพยนั้นสูงข้ึน ผลตอบแทนก็จะลดลงเขาสูระดับเดียวกับ
ผลตอบแทนตลาด   

SML 
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บทที่ 5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยการวิเคราะหผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  มีผลสรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  

1. เพื่อศึกษาผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย   จากการวิเคราะหโดยใชวิธีแบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset 
Pricing Model : CAPM)  และวิธีเสนตลาดหลักทรัพย  (Security Market Line : SML) 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการวิเคราะหโดยใชวิธีแบบจําลองการต้ังราคา
หลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model : CAPM) ระหวางหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการวิเคราะหโดยใชวิธีเสนตลาดหลักทรัพย  
(Security Market Line : SML) ระหวางหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 

1. ผลตอบแทนของหลักทรัพยจากการวิเคราะหโดยใชวิธีแบบจําลองการต้ังราคา
หลักทรัพย  (Capital Asset Pricing Model : CAPM)  ของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 5 บริษัท  มีผลแตกตางกัน 

2. ผลตอบแทนของหลักทรัพยจากการวิเคราะหโดยใชวิธีเสนตลาดหลักทรัพย  
(Security Market Line : SML) ของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยจํานวน 5 บริษัท  มีผลแตกตางกัน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ประชากรเปนขอมูลราคาปดซ่ึงเปนขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) ของ
หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 32 บริษัท    และ
กลุมตัวอยางเลือกมาจากประชากรท่ีเปนขอมูลราคาปดซ่ึงเปนขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) 
ของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงเลือกมาจํานวน 5 
บริษัท โดยวิธีสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling)  ซ่ึงจะศึกษาเฉพาะหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุ
กอสรางจํานวน  5  บริษัท  ดังนี้ 

1. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)    :    TPIPL 
2. บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) :    SCCC 
3. บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)    :    SCC 
4. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) :    SSI 
5. บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)  :    TASCO 

 
เคร่ืองมือในการวิจัยการวิเคราะหผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสราง

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     จะใชโปรแกรม Microsoft  Office Excel   เก็บรวบรวม
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  โดยจะรวบรวมขอมูลเฉพาะขอมูลราคาปด ณ วันทําการซ้ือขายวัน
สุดทายของเดือนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางจํานวน 5 บริษัท และนําขอมูลท่ีเก็บ
รวบรวมไวมาเขาสูตรคํานวณหาคาตางๆ และนําผลที่ไดมาแปรคา   

การเก็บรวบรวมขอมูล จะรวบรวมจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในชวงระยะเวลา 5 ป  เร่ิมต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ.2543 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2547  
รวมท้ังส้ินจํานวน 60  เดือน   วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติเชิงพรรณา   สถิติคาเฉล่ีย (Mean)   ความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  และสถิติเอฟ  (F-test) 
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สรุปผล 
 

อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย    เงินปนผล   คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ของหลักทรัพยหมวด
ธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท     

ในชวงป พ.ศ.2543 – พ.ศ.2547  หลักทรัพยท่ีใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย (R) มากท่ีสุด 
ไดแก หลักทรัพยของบมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL)  ใหรอยละ 2.58     รองลงมา ไดแก หลักทรัพยขอ
งบมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) ใหรอยละ 2.39  และนอยท่ีสุด ไดแก หลักทรัพยของบมจ.
ปูนซีเมนตนครหลวง (SCCC) ใหรอยละ 1.26 

หลักทรัพยท่ีมีการจายเงินปนผล (Dit) ในชวงป พ.ศ.2543 – พ.ศ.2547  มากท่ีสุด ไดแก 
หลักทรัพยของบมจ.ปูนซิเมนตไทย  (SCC)  ใหจํานวน 51.50  บาท    รองลงมา ไดแก  หลักทรัพย
ของบมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง (SCCC) ใหจํานวน 30.00 บาท   และหลักทรัพยท่ีไมมีการจายเงิน
ปนผล  ไดแก  หลักทรัพยของบมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL)  และหลักทรัพยของบมจ.ทิปโกแอส
ฟลท (TASCO)  ใหจํานวน 0.00  บาท   

หลักทรัพยท่ีใหคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) มากท่ีสุด  ไดแก  หลักทรัพยของบมจ. สหวิริ
ยาสตีลอินดัสตรี (SSI) ใหรอยละ 23.45  รองลงมา ไดแก  หลักทรัพยของบมจ.ทีพีไอ โพลีน 
(TPIPL) และหลักทรัพยของบมจ.ทิปโกแอสฟลท (TASCO)  ใหรอยละ  20.05 และ 19.15 
ตามลําดับ  สวนหลักทรัพยท่ีนอยท่ีสุด ไดแก  หลักทรัพยของบมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง (SCCC) 
ใหรอยละ 10.45 

หลักทรัพยท่ีมีราคาเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด  ไดแก  หลักทรัพยของบมจ.ปูนซิเมนตไทย  
(SCC) มีการเปล่ียนแปลงจากราคา 628.00 บาทในเดือนมกราคม 2543  เปน 244.00 บาทในเดือน
ธันวาคม 2547  ซ่ึงลดลง 384.00 บาท  คิดเปนรอยละ 61.15  (ราคาหลักทรัพยลดลง เพราะมีการ
แตกหุนในเดือนเมษายน 2546)            รองลงมา  ไดแก  หลักทรัพยของของบมจ.ปูนซีเมนตนคร
หลวง (SCCC)  มีการเปล่ียนแปลงจากราคา 156.00 บาทในเดือนมกราคม 2543  เปน 244.00 บาท
ในเดือนธันวาคม 2547  ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 88.00 บาท คิดเปนรอยละ 56.41          สวนหลักทรัพยท่ีมีราคา
เปล่ียนแปลงนอยท่ีสุด  ไดแก  หลักทรัพยของบมจ.ทิปโกแอสฟลท (TASCO)   มีการเปล่ียนแปลง
จากราคา 28.75 บาทในเดือนมกราคม 2543  เปน 24.10 บาทในเดือนธันวาคม 2547 ซ่ึงลดลง 4.65 
บาท คิดเปนรอยละ 16.17       
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คาความเส่ียงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยจํานวน  5  บริษัท   

หลักทรัพยท่ีใหคาเบตา (βi) หรือคาความเส่ียงมากท่ีสุด  ไดแก   หลักทรัพยของบมจ.
ทิปโกแอสฟลท (TASCO)  ใหรอยละ  1.56      รองลงมา  ไดแก   หลักทรัพยของบมจ.สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี (SSI) และหลักทรัพยของบมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL)  ใหรอยละ  1.44    และ  1.43   

ตามลําดับ    สวนหลักทรัพยท่ีใหคาเบตา (βi) หรือคาความเส่ียงนอยท่ีสุด  ไดแก    หลักทรัพยขอ
งบมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง (SCCC)  ใหรอยละ  0.61 

 
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท  
หลักทรัพยบมจ.ทีพีไอโพลีน (TPIPL) ใหผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (Rit) มากท่ีสุด  ให

รอยละ 3.61         รองลงมา  ไดแก  หลักทรัพยบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI)    ใหรอยละ 3.36       
สวนหลักทรัพยบมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง (SCCC)   ใหผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (Rit) นอยท่ีสุด  ให
รอยละ 0.84  
 

การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการวิเคราะหโดยใชวิธีเสนตลาดหลักทรัพยระหวาง
หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท 

หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  4  
บริษัท  ใหคาเบตามากกวา 1.00   ไดแก  หลักทรัพยบมจ.ทิปโกแอสฟลท (TASCO) 
หลักทรัพยบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI)    หลักทรัพยบมจ.ทพีไอโพลีน(TPIPL)   และ
หลักทรัพยบมจ.ปูนซิเมนตไทย (SCC)  จะใหคาเบตาเทากับ  1.56,  1.44,  1.43 และ 1.24   
ตามลําดับ  แสดงวา หลักทรัพยกลุมนี้มีอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
มากกวาอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด   ดังนั้น หลักทรัพยกลุมนี้จัดเปน
หลักทรัพยประเภทความเส่ียงสูง (Aggressive stock)         และหลักทรัพยท่ีใหคาเบตานอยกวา 1.00  
ไดแก  หลักทรัพย บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง (SCCC)  ใหคาเบตารอยละ 0.61  แสดงวา หลักทรัพย
นี้มีอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยนอยกวาอัตราการเปล่ียนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนของตลาด    ดังนั้น จึงจัดเปนหลักทรัพยประเภทความเส่ียงตํ่า (Defensive stock)   
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และเม่ือนําอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัทมาเปรียบเทียบกับเสนตลาดหลักทรัพย 
(Security Market Line : SML) ซ่ึงใชอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป ของธนาคารพาณิชยขนาด
ใหญ 5 ธนาคาร เปนตัวแทนของผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง ซ่ึงมีคาเทากับรอยละ 
0.19   จะพบวา   อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยท้ัง 5 บริษัทจะอยูเหนือเสนตลาด
หลักทรัพย  นั่นคือ  หลักทรัพยท้ังหมดเปนหลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนมากกวาตลาดในระดับ
ความเส่ียงเดียวกับเสนตลาดหลักทรัพย  หมายความวา ราคาหลักทรัพยนั้นมีคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน 
(Under value) ในอนาคตเม่ือราคาหลักทรัพยนั้นสูงข้ึน ผลตอบแทนก็จะลดลงเขาสูระดับเดียวกับ
ผลตอบแทนตลาด   
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของผลตอบแทนระหวาง
หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  จําแนกตามประเภทของ
หลักทรัพย    พบวา    ผลตอบแทนระหวางหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  จําแนกตามประเภทของหลักทรัพย   มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
 
อภิปรายผล 
 

การวิเคราะหผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
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1. จากสมมติฐานการวิจัยท่ีวา   ผลตอบแทนของหลักทรัพยจากการวิเคราะหโดยใช
วิธีแบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย  (Capital Asset Pricing Model : CAPM)  ของหลักทรัพย
หมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 5 บริษัทมีผลแตกตางกัน  ผล
การศึกษาเปนดังนี้ 
 

 จากผลการวิจัยพบวา  เมื่อวิเคราะหผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุ
กอสราง ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัท โดยใชวิธีแบบจําลองการต้ังราคา
หลักทรัพย  (Capital Asset Pricing Model : CAPM)  ไดผลดังนี้  หลักทรัพยบมจ.ทพีไอโพลีน
(TPIPL) จะใหผลตอบแทนเฉล่ียมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2.58    รองลงมา ไดแก  
หลักทรัพยบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI),  หลักทรัพยบมจ.ปูนซิเมนตไทย (SCC)  และ
หลักทรัพยบมจ.ทิปโกแอสฟลท (TASCO)  ใหผลตอบแทนเฉล่ียคิดเปนรอยละ 2.39,  1.58  และ 
1.30  ตามลําดับ   สวนหลักทรัพย บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง (SCCC) ใหผลตอบแทนเฉล่ียนอย
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.26      

และเม่ือนําผลตอบแทนท่ีไดจากการวิเคราะหโดยใชวิธีแบบจําลองการต้ังราคา
หลักทรัพย  (Capital Asset Pricing Model : CAPM)  ดังกลาวขางตน   มาวิเคราะหความแปรปรวน
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของผลตอบแทนระหวางหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  จําแนกตามประเภทของหลักทรัพย  จะพบวาหลักทรัพยท้ัง 5 บริษัท
ใหอัตราผลตอบแทนท่ีไมแตกตางกันในภาพรวม  อาจเนื่องจาก หลักทรัพยท่ีนํามาวิเคราะหนั้นมี
มูลคาตามราคาตลาด (Market capitalization)  ท่ีมีคาใกลเคียงกัน  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  
วิสุมิตรา  วงศเล้ียงถาวร (2546)  ซ่ึงไดวิจัยเร่ืองการวิเคราะหความเส่ียงของหลักทรัพยบาง
หลักทรัพยในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชวิธีโคอินทิเกร
ชัน (Cointegration) และเออเรอรคอรเร็คชัน  (Error correction) โดยใชหลักทรัพยในกลุม
อสังหาริมทรัพยจํานวน 4 หลักทรัพย ไดแก  บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด(มหาชน)   บริษัท ศุภา
ลัย จํากัด(มหาชน)  บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด(มหาชน) และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวลลอปเมนต 
จํากัด(มหาชน)  ผลการวิจัยโดยใชแบบจําลองของทฤษฎี CAPM พบวา  ผลตอบแทนของ
หลักทรัพย 4 หลักทรัพยดังกลาวจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของ
ตลาด  กลาวคือ  ถาอัตราผลตอบแทนของตลาดเพ่ิมข้ึน อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยก็จะ
เพิ่มข้ึนตามสัดสวนของคาความเส่ียง  ในทางตรงกันขามถาอัตราผลตอบแทนของตลาดลดลง อัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยก็จะลดลงดวยเชนกัน  สรุปไดวา หลักทรัพยท้ัง 4 หลักทรัพยดังกลาว
จะใหผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกัน ไมแตกตางกัน 
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2. จากสมมติฐานการวิจัยท่ีวา   ผลตอบแทนของหลักทรัพยจากการวิเคราะหโดยใช
วิธีเสนตลาดหลักทรัพย  (Security Market Line : SML) ของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสราง
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 5 บริษัทมีผลแตกตางกัน  ผลการศึกษาเปนดังนี้ 
 

จากผลการวิจัยพบวา   หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยจํานวน  4  บริษัท  ใหคาเบตามากกวา 1.00   ไดแก  หลักทรัพยบมจ.ทิปโกแอสฟลท 
(TASCO) หลักทรัพยบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI)    หลักทรัพยบมจ.ทพีไอโพลีน(TPIPL)   
และหลักทรัพยบมจ.ปูนซิเมนตไทย (SCC)  ใหคาเบตาเทากับ  1.56,  1.44,  1.43 และ 1.24   
ตามลําดับ  แสดงวา หลักทรัพยกลุมนี้มีอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
มากกวาอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด   ดังนั้น หลักทรัพยกลุมนี้จัดเปน
หลักทรัพยประเภทความเส่ียงสูง (Aggressive stock)         และหลักทรัพยท่ีใหคาเบตานอยกวา 1.00  
ไดแก  หลักทรัพย บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง (SCCC)  ใหคาเบตารอยละ 0.61  แสดงวา หลักทรัพย
นี้มีอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยนอยกวาอัตราการเปล่ียนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนของตลาด    ดังนั้น จึงจัดเปนหลักทรัพยประเภทความเส่ียงตํ่า (Defensive stock)   

และเม่ือนําอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  5  บริษัทมาเปรียบเทียบกับเสนตลาดหลักทรัพย 
(Security Market Line : SML) ซ่ึงใชอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป ของธนาคารพาณิชยขนาด
ใหญ 5 ธนาคาร เปนตัวแทนของผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง ซ่ึงมีคาเทากับรอยละ 
0.19   จะพบวา   อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยท้ัง 5 บริษัทจะอยูเหนือเสนตลาด
หลักทรัพย  นั่นคือ  หลักทรัพยท้ังหมดเปนหลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนมากกวาตลาดในระดับ
ความเส่ียงเดียวกับเสนตลาดหลักทรัพย  ซ่ึงหมายความวา ราคาหลักทรัพยนั้นมีคาตํ่ากวาท่ีควรจะ
เปน (Under value) ในอนาคตเม่ือราคาหลักทรัพยนั้นสูงข้ึน ผลตอบแทนก็จะลดลงเขาสูระดับ
เดียวกับผลตอบแทนตลาด  ดังนั้น ผูลงทุนควรจะซ้ือหลักทรัพยนี้ไวกอนท่ีราคาจะข้ึน  ซ่ึง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุพิมพรรณ   ฟูเจริญ  (2546)  ซ่ึงไดวิจัยเร่ือง  การวิเคราะหความเส่ียง
ของหลักทรัพยบางหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางและตกแตงในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปล่ียน โดยใชหลักทรัพยจํานวน 4 บริษัท ไดแก  บริษัท ปูนซีเมนต
ไทย จํากัด    บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด    บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด   และ บริษัท ได
นาสตี้เซรามิค จํากัด     ผลการวิจัยพบวา  เม่ือนําอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสราง
ซ่ึงเปนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงมาเปรียบเทียบกับเสนตลาดหลักทรัพย (SML) ซ่ึงใชอัตรา
ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล 5 ป เปนตัวแทนผลตอบแทนหลักทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง  พบวา
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หลักทรัพยท้ังหมดอยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพย  ซ่ึงแสดงวาท้ังหมดเปนหลักทรัพยท่ีนาลงทุน
เพราะมีมูลคาตํ่ากวามูลคาท่ีแทจริง  นั่นคือในอนาคตหลักทรัพยมีแนวโนมจะปรับตัวเพิ่มข้ึน 

สรุปไดวา  เม่ือนําผลตอบแทนของหลักทรัพยท้ังหมดมาเปรียบเทียบกับเสนตลาด
หลักทรัพย (Security Market Line : SML)  จะพบวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยสวนใหญจะไปใน
ทิศทางเดียวกัน หรือไมคอยแตกตางกัน  เนื่องมาจาก   หลักทรัพยท่ีนํามาวิเคราะหนั้นเปน
หลักทรัพยท่ีอยูในหมวดธุรกิจเดียวกัน หรือกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันนั่นเอง       และจะพบวาหาก
หลักทรัพยใดใหคาเบตาสูงก็จะใหอัตราผลตอบแทนท่ีสูงตาม   ในทางตรงกันขามหลักทรัพยใดให
คาเบตาต่ําก็มักจะใหอัตราผลตอบแทนท่ีต่ําดวยเชนกัน    ดังนั้น ผลตอบแทนของหลักทรัพยจาก
การวิเคราะหโดยใชวิธีเสนตลาดหลักทรัพย  (Security Market Line : SML) ของหลักทรัพยหมวด
ธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 5 บริษัท  จึงมีผลท่ีไมแตกตางกัน   
ซ่ึงจะสอดคลองกับการวิเคราะหผลตอบแทนโดยใชวิธีแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย  (Capital 
Asset Pricing Model : CAPM) 

 
ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะการใชผลการวิจัย 
1.1.   จากผลการวิจัยทําใหทราบวา  หลักทรัพยในหมวดธุรกิจเดียวกันนั้น จะให

อัตราผลตอบแทนท่ีไมแตกตางกัน  เนื่องจาก ในหมวดธุรกิจเดียวกันจะมีมูลคาตามราคาตลาด 
(Market capitalization)  ท่ีมีคาใกลเคียงกัน   ดังน้ัน ผูลงทุนควรเลือกกระจายการลงทุนไปในหมวด
ธุรกิจ หรือกลุมอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันออกไป 

1.2.    หากผูลงทุนเลือกลงทุนในหลักทรัพยท่ีอยูในหมวดธุรกิจเดียวกัน  ผูลงทุน
ควรเลือกลงทุนในบริษัทท่ีมีความมั่นคงแข็งแรงมากที่สุด  และความม่ันคงแข็งแรงนั้นจะตอง
พิจารณาจากปจจัยภายในบริษัท  ไดแก   การจัดการองคกร และการจัดการทรัพยากรตางๆ  ซ่ึง
สามารถพิจารณาไดจากงบการเงินของบริษัทนั้นๆ  เพราะบริษัทท่ีมีความม่ันคงแข็งแรงนั้นจะ
สามารถคงไวซ่ึงความไดเปรียบท่ียาวนาน   

1.3.     ทําใหผูลงทุนทราบถึงวิธีการวิเคราะหผลตอบแทนของหลักทรัพยท้ัง 2 วิธี 
ไดแก  การวิเคราะหโดยใชวิธีแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย  (Capital Asset Pricing Model : 
CAPM) และการวิเคราะหโดยใชวิธีเสนตลาดหลักทรัพย  (Security Market Line : SML) และ
สามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรัพยหมวดธุรกิจอ่ืนๆ 
ได 
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
2.1. ควรวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของบริษัทเพิ่มเติม  เพื่อประกอบการ

พิจารณาในการเลือกลงทุนไดดียิ่งข้ึน  เพราะผูลงทุนสามารถคาดการณแนวโนมการดําเนินงานของ
บริษัทนั้นๆ ไดวาเปนไปในทิศทางใด 

2.2. ควรวิเคราะหเพ่ิมเติมในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจ  เพราะการวิจัยคร้ังนี้เปน
การวิจัยชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ  และนําขอมูลมาเปรียบเทียบกันวามีความแตกตางกันอยางไร และ
ควรเพิ่มจํานวนหลักทรัพยท่ีใชในการวิเคราะหหรืออาจจะวิเคราะหเปนกลุมอุตสาหกรรม เพื่อ
เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางไดชัดเจนมากข้ึน 
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ตารางภาคผนวกท่ี  12            คาเบตา (TASCO)
เดือน %Rit %Rmt %Rit - R %Rmt - R (%Rit - R) * (%Rmt - R) (%Rit - R)2

ม.ค.-43 -8.00 -4.19 -9.30 -5.03 46.82 86.53

ก.พ.-43 -44.35 -21.62 -45.65 -22.46 1,025.40 2,083.94

มี.ค.-43 43.75 6.95 42.45 6.10 259.08 1,801.80,

เม.ย.-43 1.09 -2.48 -0.22 -3.32 0.72 0.05

พ.ค.-43 -33.33 -17.19 -34.64 -18.03 624.56 1,199.63

มิ.ย.-43 6.45 0.74 5.15 -0.10 -0.51 26.51

ก.ค.-43 -19.70 -12.59 -21.00 -13.44 282.17 440.97

ส.ค.-43 20.75 8.14 19.45 7.29 141.87 378.39

ก.ย.-43 -12.50 -9.92 -13.80 -10.76 148.56 190.51

ต.ค.-43 -16.07 -1.97 -17.37 -2.81 48.78 301.85

พ.ย.-43 -6.38 2.24 -7.69 1.39 -10.72 59.06

ธ.ค.-43 -2.27 -3.14 -3.58 -3.98 14.24 12.78

ม.ค.-44 16.28 23.62 14.98 22.78 341.12 224.30

ก.พ.-44 -6.00 -2.27 -7.30 -3.12 22.76 53.32

มี.ค.-44 -21.70 -10.23 -23.00 -11.07 254.66 529.21

เม.ย.-44 0.00 2.98 -1.30 2.13 -2.78 1.70

พ.ค.-44 5.43 3.16 4.13 2.32 9.58 17.08

มิ.ย.-44 2.06 4.00 0.76 3.16 2.40 0.58

44 6 06 7 71 4 76 8 55 40 68 22 64ก.ค.-44 6.06 -7.71 4.76 -8.55 -40.68 22.64

ส.ค.-44 33.33 12.72 32.03 11.88 380.60 1,025.98

ก.ย.-44 -14.29 -17.44 -15.59 -18.28 285.02 242.99

ต.ค.-44 2.08 -0.70 0.78 -1.55 -1.21 0.61

พ.ย.-44 36.33 10.01 35.02 9.17 321.01 1,226.69

ธ ค -44 12 57 0 41 11 27 -0 44 -4 91 127 07ธ.ค.-44 12.57 0.41 11.27 -0.44 -4.91 127.07

ม.ค.-45 20.21 12.17 18.91 11.32 214.16 357.60

ก.พ.-45 6.19 9.09 4.89 8.25 40.36 23.93

มี.ค.-45 12.50 0.58 11.20 -0.27 -2.99 125.39

เม.ย.-45 37.96 -0.68 36.66 -1.52 -55.68 1,344.00

พ.ค.-45 4.70 9.84 3.40 9.00 30.55 11.53พ.ค. 45 4.70 9.84 3.40 9.00 30.55 11.53

มิ.ย.-45 -3.85 -4.62 -5.15 -5.47 28.14 26.51

ก.ค.-45 -8.00 -3.36 -9.30 -4.20 39.11 86.53

ส.ค.-45 -8.70 -3.95 -10.00 -4.79 47.93 99.96
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ตารางภาคผนวกท่ี  12 (ตอ)     
เดือน %Rit %Rmt %Rit - R %Rmt - R (%Rit - R) * (%Rmt - R) (%Rit - R)2

ก.ย.-45 -23.49 -8.13 -24.79 -8.97 222.52 614.76

ต.ค.-45 6.85 7.66 5.54 6.82 37.82 30.74

พ.ย.-45 0.97 2.15 -0.33 1.31 -0.43 0.11

ธ.ค.-45 -8.46 -2.31 -9.76 -3.15 30.75 95.33

ม.ค.-46 -12.18 3.80 -13.49 2.95 -39.83 181.91

ก.พ.-46 -12.92 -2.35 -14.22 -3.19 45.38 202.24

มี.ค.-46 -5.49 0.89 -6.80 0.05 -0.35 46.20

เม.ย.-46 26.74 2.77 25.44 1.92 48.92 647.29

พ.ค.-46 -4.59 7.79 -5.89 6.95 -40.93 34.69

มิ.ย.-46 69.47 14.36 68.17 13.52 921.68 4,646.98

ก.ค.-46 -10.64 4.83 -11.94 3.98 -47.57 142.58

ส.ค.-46 23.81 11.07 22.51 10.23 230.24 506.57

ก.ย.-46 1.92 7.68 0.62 6.83 4.24 0.39

ต.ค.-46 29.56 10.44 28.26 9.60 271.32 798.48

พ.ย.-46 15.53 1.03 14.23 0.19 2.66 202.54

ธ.ค.-46 -7.56 19.52 -8.87 18.68 -165.61 78.60

ม.ค.-47 -29.09 -9.49 -30.39 -10.33 313.93 923.75

ก.พ.-47 5.13 2.49 3.83 1.65 6.30 14.64

ี 47 9 76 9 63 11 06 10 48 115 84 122 29มี.ค.-47 -9.76 -9.63 -11.06 -10.48 115.84 122.29

เม.ย.-47 -6.08 0.13 -7.38 -0.71 5.25 54.52

พ.ค.-47 -16.55 -1.10 -17.85 -1.94 34.59 318.59

มิ.ย.-47 0.00 0.87 -1.30 0.03 -0.04 1.70

ก.ค.-47 -6.03 -1.54 -7.34 -2.38 17.46 53.83

ส ค -47 -3 67 -1 90 -4 97 -2 74 13 65 24 72ส.ค.-47 -3.67 -1.90 -4.97 -2.74 13.65 24.72

ก.ย.-47 -3.81 3.21 -5.11 2.37 -12.13 26.13

ต.ค.-47 -8.91 -2.56 -10.21 -3.40 34.76 104.31

พ.ย.-47 4.35 4.55 3.05 3.71 11.29 9.27

ธ.ค.-47 0.42 1.73 -0.89 0.89 -0.79 0.78

รวม 78.14 50.54 0.00 0.00 6,551.03 22,013.58รวม 78.14 50.54 0.00 0.00 6,551.03 22,013.58

R = 1.30 R = 0.84 σim = 109.18 σ2
i = 366.89

βi = σim / σ2
m

ที่มา   :   www.setsmart.com

DPU



109.1837816 366.893026
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(%Rmt - R)2
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หลักทรัพยหมวดธุรกิจวสัดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 14 
มิถุนายน พ.ศ. 2548  ประกอบดวยหลักทรัพยท้ังส้ินจํานวน 32 บริษัท  ดังนี้ (ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  2548 : ออนไลน) 

 
1. บริษัท  เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)   : AMC 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : 55, 55/1 หมูท่ี 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร ตําบลบาง

แกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท : 0-2383-4100 โทรสาร : 0-2383-4101-2 
Website : www.asiametal.co.th  

ท่ีตั้งโรงงาน : 55, 55/1 หมูท่ี 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท : 0-2383-4100 โทรสาร : 0-2383-4101-2  

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2547 (เร่ิมทําการซ้ือขายวันท่ี 13 
สิงหาคม 2547)  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทแบงลักษณะการผลิตภัณฑและบริการของบริษัท
และบริษัทยอยออกเปน 2 ประเภท ไดแก  ศูนยบริการเหล็ก   และผลิตภัณฑเหล็กรูปพรรณ  

 
2. บริษัท  บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน)  : BSBM 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : 28/1 อาคารประภาวิทย ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท : 0-2630-0590-5 โทรสาร : 0-2236-6995-6 Website : 
www.bsbm.co.th  

ท่ีตั้งโรงงาน : 8 หมู 7 ถนนบานกลางนา-ยายพลอย ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77140 โทรศัพท.  032-548-384-9 โทรสาร. 032-548-392  

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2548 (เร่ิมทําการซ้ือขายวันท่ี 1 
กุมภาพันธ 2548)  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเหล็กเสนกลมและ
เหล็กเสนขอ โดยบริษัทเปนผูผลิตเหล็กประเภทเหล็กเสนกลมและเหล็กเสนขอออยรายใหญใน
ประเทศไทยท่ีมีขบวนการ ผลิตท่ีสมบูรณและมีการควบคุมการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจาก
ทางบริษัทใชเหล็กแทงเล็ก (Billet) เปนวัตถุดิบ ซ่ึงแตกตาง จากผูผลิตรายใหญอ่ืนท่ีใชเศษเหล็กเปน
วัตถุดิบ  
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3. บริษัท  ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน)  : CCP 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : 39/3 หมูท่ี 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลหวยกะป อําเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี 20000 โทรศัพท 038-795-278-89 โทรสาร 038-272-440-1  
ท่ีตั้งโรงงาน   :  โรงงานชลบุรี  :   39/3  ม.1 ต.หวยกะป อ. เมือง จ. ชลบุรี โทรศัพท 

038-275-890-5 ตอ 152 โทรสาร 038-275-890-5 ตอ 153  
โรงงานบานบึง 1   :   113   ม.5   ถ.หนองไผแกว  อ.บานบึง    จ. ชลบุรี    โทรศัพท 

038-292-531,  038-292-533 โทรสาร 038-292-532  
โรงงานบานบึง 2   :   309/10   ม.1   ต.หนองไผแกว  อ.บานบึง  จ. ชลบุรี โทรศัพท 

038-292-526-29  โทรสาร 038-292-634  
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน เม่ือวันท่ี 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2546 (เร่ิมทําการซ้ือขาย

วันท่ี 16 ธันวาคม 2546)  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

คอนกรีตท่ีเกี่ยวของกับกิจการสาธารณูปโภคอยาง ครบวงจร  โดยบริษัทฯ และบริษัทยอย 3 บริษัท 
มีการประกอบธุรกิจหลักท่ีสนับสนุน และเกี่ยวของกัน ดังนี้  

1) ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก  
2) ธุรกิจคาวัสดุกอสรางและเคร่ืองตกแตงบาน ท้ังคาปลีกและคาสง        
3) ธุรกิจขนสงใหเชายานพาหนะ  
4) ธุรกิจใหเชาทรัพยสิน ซ่ึงเปนท่ีดิน อาคารสํานักงาน และโรงงาน แกบริษัทในเครือ  
 
4. บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด (มหาชน)   : DCC 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี  37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก  เขตหวย

ขวางกรุงเทพมหานคร 10320   โทรศัพท 0-2276-9275-81  โทรสาร  0-2276-0313-17  Website : 
www.dynastyceramic.com 

ท่ีตั้งโรงงาน : เลขท่ี  54/8  หมูท่ี 3 ถนนสุวรรณศร  ตําบลโคกแย อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 18230   โทรศัพท 036-379-023-4     โทรสาร 036-371-024 
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เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  วันท่ี  3  มกราคม   2535 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจหลัก  เปนผูผลิต และ จําหนายกระเบ้ืองเซรามิคปูพื้น 

และ บุผนัง ภายใตเคร่ืองหมายการคาตราไดนาสตี้  ตราโทมาฮ็อค  ตราจากัวร ตรานาวาร และซ้ือ
กระเบ้ือง ตราไทล ทอป จากบริษัท ไทล ทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน)บริษัทยอยมาจําหนาย 

ธุรกิจรอง   เปนผูนําเขากระเบ้ืองเซรามิคจากประเทศจีน และซ้ือสุขภัณฑ และอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับกระเบ้ืองเซรามิค  เชน กาวยาแนว ค้ิวกันล่ืน จมูกบันได เปนตน มาจําหนาย 

 
5. บริษัท  ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน)   : DCON 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : 3300/57 ตึกชาง อาคารบี ช้ันท่ี 8 ส่ีแยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท : 0-2937-3312 โทรสาร : 0-2937-3328 
Website : www.dconproduct.com  

ท่ีตั้งโรงงาน : 33 หมู 8 ตําบลชองสาริกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15000 
โทรศัพท 036-491-484 โทรสาร 0-9801-0288  

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน เม่ือวันท่ี 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2547 (เร่ิมทําการซ้ือขาย
วันท่ี 21 กันยายน 2547)  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทผลิตและจําหนายแผนพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัด
แรง รวมท้ังขายและใหเชาโรงงานสําเร็จรูปขนาดยอม (Mini Factory) ผานบริษัทยอย คือ บริษัท อร
ดา จํากัด  

 
6. บริษัท  อีสเทิรนไวร จํากัด (มหาชน)   : EWC 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ :  900/15 อาคาร เอส วี โอ เอ ทาวเวอร ช้ัน 19 ถนนพระราม 3 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2682-6345 โทรสาร 0-2682-6344 
Website : www.ewc.co.th 

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน   เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2536 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย ดังนี้ 
1) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสนเดี่ยว (PC-wire)  
2) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (PC-Strand)  
3) ลวดขอบลอยาง (Tyre Bead Wire)  
4) ลวดเช่ือมไฟฟา (Welding Wire)  
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7. บริษัท  เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) : GEN 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญและโรงงาน : 44/2  หมู 2  ถนนติวานนท  ตําบลบางกะดี  อําเภอ

เมือง จังหวัดปทุมธานี  12000โทรศัพท : 0-2501-2020, 0-2501-1055  โทรสาร : 0-2501-2134, 0-
2501-2468  Website : www.gel.co.th 

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2536 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก  คือ  ผลิตวัสดุกอสราง  

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง  คานสะพาน  พื้นและผนังคอนกรีตสําเร็จรูป  คอนกรีตผสมใยแกว  
ปูนซีเมนตผสมสารปองกันการหดตัว  และพื้นคอนกรีตอัดแรงในท่ีชนิดไรคาน  ตลอดจนการ
ใหบริการติดต้ังวัสดุตอเช่ือมสะพาน  วัสดุเสริมกําลังดิน  เปนตัวแทนจําหนายสินคายี่หอ  Bodan  
ซ่ึงเปนผูผลิตแผนขามรางรถไฟ  และอุปกรณรถไฟ   

 
8. บริษัท  วิค แอนด ฮุคลันด จํากัด (มหาชน)  : KWH 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร ช้ัน 10 ถนนพญาไท แขวงวัง

ใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  Website : wiik-hoeglund.com 
ท่ีตั้งโรงงาน : เลขที่ 7/214 หมู 6  นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)  ตําบลมาบยาง

พร   อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  ในป พ.ศ.2538 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลัก คือ เปนผูผลิต และจําหนายทอและขอ

ตอทอพลาสติกชนิดความหนาแนนสูง  HDPE (High Density Polyethylene) ทอพลาสติกชนิดความ
หนาแนนตํ่า  LDPE  (Low Density Polyethylene) ทอโพลีโพรไพลีน (Polypropylene) และทอ 
WEHOLITE SPIRO, ทอ Double Wall Pipe 

 
9. บริษัท  มิลเลนเนียม สตีล จํากัด (มหาชน)  : MS 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี 1010 อาคารชินวัตร 3 ช้ัน 22  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง

จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท. 0-2949-2883-5 โทรสาร. 0-2949-2889 Website : 
www.millenniumsteel.com 

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2545 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ และบริษัทยอยท้ังสามบริษัทดําเนินธุรกิจเปน

ผูผลิตเหล็กเสน เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ  ขนาดเล็ก เหล็กเพลา และอ่ืนๆ 
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10. บริษัท  นครไทยสตริปมิล จํากัด (มหาชน)   : NSM 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร ช้ัน 19 ถนนรามคําแหง แขวงสวน

หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท 0-2719-9800 โทรสาร 0-2719-9828 
ท่ีตั้งโรงงาน : เลขท่ี 358 หมู 6 ถนนทางหลวงสาย 331 นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บอ

วิน) ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230  โทรศัพท 038-345-950  โทรสาร  038-345-
687, 345-693 

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2539 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 
 
11. บริษัท  แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน)   : PAP 
ท่ีตั้งสํานักงาน : 1168/74 ช้ัน 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 

10120 โทรศัพท : 0-2679-9000 โทรสาร : 0-2679-9075 Website : www.pacificpipe.co.th 
ท่ีตั้งโรงงานศูนยพระประแดง : เลขที่ 298, 298/2 ซอยกลับเจริญ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ 

อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ  
ท่ีตั้งโรงงานศูนยมหาชัย : เลขที่ 1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมูท่ี 2 ถนน

พระราม 2 ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2547 (เร่ิมทําการซ้ือขายวันท่ี 8 

พฤศจิกายน 2547)  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายทอ

เหล็กโดยวิธีเช่ือมเหล็กแผนซ่ึงอาศัยความตานทานไฟฟา (Electric Resistance Welded: ERW)  
ปจจุบันบริษัทผลิตและจําหนายทอเหล็กครอบคลุมมากกวา 3,000 รายการซ่ึงสามารถจําแนกเปน 2 
ประเภทหลัก ไดแก ทอเหล็กดํา และทอเหล็กชุบสังกะสี  

 
12. บริษัท  ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) : Q-CON 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 144 หมูท่ี 16 ถนนอุดมสร

ยุทธ ตําบลบางกระส้ัน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท 035-221-271, 
035-259-134 โทรสาร 035-221-270, 035-221-273  Website : www:qcon.co.th  

ท่ีตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขท่ี 144 หมูท่ี 16 ถนนอุดมสรยุทธ ตําบล
บางกระส้ัน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท 035-221-271, 035-259-
134 โทรสาร 035-221-270, 035-221-273  
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เปนหลักทรัพยจดทะเบียน เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2547 (เร่ิมทําการซ้ือขายวันท่ี 6 
มกราคม 2547)  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายอิฐมวลเบา แผน
ผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา เพื่อใชในการกอสรางภายใตเคร่ืองหมาย
การคา "Q-CON" โดยอาศัย เทคโนโลยีการผลิตของ HEBEL ประเทศเยอรมันนี นอกจากนี้บริษัท
ยังผลิตและจําหนายวัสดุ กอฉาบ ซ่ึงใชเปนปูนกอและปูนฉาบสําหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ 
รวมท้ังจําหนายเคร่ืองมือ และอุปกรณตางๆ ท่ีใชสําหรับคอนกรีตมวลเบา  ผลิตภัณฑของบริษัท
จําแนกไดเปน 3 กลุม ดังนี้  

1) ผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบา  
2) ปูนกอ และปูนฉาบ สําหรับคอนกรีตมวลเบา  
3) เคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ท่ีใชสําหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ  
 
13. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) : RCI 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ  :  เลขท่ี 50  ซอยสุขุมวิท 62  แยก 8  ถนนสุขุมวิท  แขวงบางจาก 

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท 0-2332-0352-67 โทรสาร 0-2332-0372-4  
Website : www.rci.co.th 

ท่ีตั้งโรงงาน : เลขที่ 54/7 หมูท่ี 3 ถนนสุวรรณศร ตําบลโคกแย อําเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี 18230โทรศัพท 036-305-249-54 โทรสาร 036-379-028  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทดําเนินธุรกิจผลิต และนําเขากระเบ้ืองเซรามิค 
ประเภท    บุผนัง และปูพื้น ภายใตเคร่ืองหมายการคา “RCI” “Modena” และเคร่ืองหมายการคา
อ่ืนๆ ท่ีบริษัทนําเขาจากประเทศอิตาลี สเปน จีน และอินโดนีเซีย 

 
14. บริษัท  สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)  : SAM 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญและโรงงาน : 75/14,75/17, 85 หมูท่ี 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอก

ชัย ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท 034-833-891-3 โทรสาร 034-833-891-
3 Website : www.samchaisteel.com  

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน เม่ือวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2547 (เร่ิมทําการซ้ือขายวันท่ี 15 
กันยายน 2547)  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการผลิตและ
จําหนายทอเหล็กเพื่อใชงานในอุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ผลิตภัณฑท่ี
บริษัททําการผลิต ไดแก เหล็กโครงสราง อันประกอบไปดวย ทอเหล็กดําทรงกลม ทอเหล็กดําทรง
เหล่ียมและทรงแบน ทอเหล็กเคลือบสี ทอเหล็กรับแรงดันน้ําสูงและเหล็กโครงสรางรูปตัวซี 
นอกจากนี้บริษัทยังผลิต ทอเหล็กชุบสังกะสี ทอเหล็กเฟอรนิเจอร และเหล็กแผนดํา  

 
15. บริษัท  ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  : SCC 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท : 0-2586-3333, 0-2586-4444 โทรสาร : 0-2587-2199, 0-2587-
2201   Website :  www.siamcement.com  และ www.cementhai.co.th 

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2537 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกิจการลงทุน (Holding 

Company) ไดแก  ธุรกิจหลัก ปโตรเคมี   กระดาษและบรรจุภัณฑ   ซิเมนต   ผลิตภัณฑกอสราง 
และธุรกิจจัดจําหนาย 

 
16. บริษัท  ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) : SCCC 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : ช้ัน 14 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร เลขท่ี 898 ถนนเพลินจิต แขวง

ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท : 0-2685-8000 โทรสาร: 0-2263-0555 
Website : www.siamcitycement.com 

ท่ีตั้งโรงงาน : เลขท่ี 99 หมู 9 และเลขท่ี 219 หมู 5 ถนนมิตรภาพ ก.ม. 129-131 ตําบล
ทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โทรศัพท : 036-240-930 โทรสาร : 0-2263-0555 

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2536 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ ดําเนินอุตสาหกรรมผลิตและจําหนายปูนซีเมนต 
 
17. บริษัท  ทักษิณคอนกรีต จํากัด (มหาชน)  : SCP 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ   :   555  ช้ัน  17     อาคารเอสเอสพีทาวเวอร       ซอยสุขุมวิท 63  

(เอกมัย)  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110    โทรศัพท 0-2711-5134 
(อัตโนมัติ 16 สาย) โทรสาร 0-2382-0351-2   Website : www.scp.co.th   

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  เม่ือวันท่ี  20  มิถุนายน  2534 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง
ชนิดตางๆ อาทิ เสาไฟฟาคอนกรีต    อัดแรง เสาเข็ม/เสาเข็มกลมแรงเหว่ียงอัดแรง แผนพื้น
สําเร็จรูป คานสะพาน พื้นสะพาน ผลิตภัณฑคอนกรีตอ่ืนๆ และงานบริการขนสง ตอก และการ
ติดต้ัง ปจจุบันบริษัทไดขยายการดําเนินงานใน    สวนอ่ืนๆ ไดแก งาน Turn Key (ปกเสา พาดสาย) 
ของ กฟภ. และงานโครงการโทรศัพทสาธารณะ   ทางไกลชนบท (TDMA), รับเหมากอสราง 

 
18. บริษัท  สิงห พาราเทค จํากัด (มหาชน)   : SINGHA 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญและโรงงาน : 132 หมู 4 ตําบลบานหมอ อําเภอพรหมบุรี จ.สิงหบุรี 

16120 โทรศัพท 036-599-379, 599-408, 598-080-3 โทรสาร 036-599-379, 599-408, 598-080-3  
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน เม่ือวันท่ี 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 (เร่ิมทําการซ้ือขาย

วันท่ี 19 ธันวาคม 2546)  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายพื้นไมสําเร็จรูป 

ซ่ึง เปนวัสดุใชสําหรับปูพื้นเพื่อตกแตงบานและอาคาร ผลิตภัณฑของบริษัทสามารถแบงออกได
เปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้  

1) ไมพื้นสําเร็จรูปประเภท 3 ช้ัน เปนไมพื้นสําเร็จรูปท่ีใชสําหรับปูตกแตงพื้น ซ่ึง
ประกอบดวยช้ันไม 3 ช้ัน โดยเปนไมจริงจากธรรมชาติท่ีนํามาผานกรรมวิธีการผลิตท่ีทันสมัย  

2) ไมพื้นสําเร็จรูปประเภทอื่น ๆ ไมพื้นสําเร็จรูปประเภทช้ินเดียว ซ่ึงสวนใหญจะ
ผลิตขนาดตาง ๆ ตามคําส่ังซ้ือจากลูกคา ซ่ึงผลิตภัณฑทําจากไมเกรดดีจากตางประเทศ  

 
19. บริษัท  สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  : SSI 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี  28/1  อาคารประภาวิทย  ช้ัน 2 - 3  ถนนสุรศักดิ์  แขวงสี

ลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500     โทรศัพท  0-2238-3063-82  โทรสาร  0-2236-8890,    
0-2236-8892   Web Site : www.ssi-steel.com 

ท่ีตั้งโรงงาน : เลขท่ี 9  หมูท่ี 7  ถนนบานกลางนา - ยายพลอย  ตําบลแมรําพึง  อําเภอ
บางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77140   โทรศัพท   032-691-403-5,   032-691-412-5,   032-
691-419- 20   โทรสาร  032-691-421 

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2537 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ ผลิตและจําหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนและ

เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน ประเภทลางผิวและเคลือบน้ํามัน ดวยกําลังการผลิตเต็มท่ี 4 ลานตันตอป 
โดยไดรับสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
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20. บริษัท  ศูนยบริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน) : SSSC 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี 51/3 หมู 2 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลบางหญาแพรก อําเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130   โทร. 0-2385-9251-2,  0-2385-9258-66,  0-2754-5845-
9,   0-2754-5865-7, 0-2754-5986-8 โทรสาร 0-2385-9241, 0-2385-9253 

ท่ีตั้งโรงงาน : เลขท่ี 51/11 หมู 3 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลบางหญาแพรก อําเภอพระ
ประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทร. 0-2394-7841-9, 0-2755-9694-8 โทรสาร 0-2385-
9243, 0-2385-9274, 0-2755-9904-5 

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2539 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตช้ินสวนเหล็กข้ันตน และ

ช้ินสวน วัสดุกอสราง โดยเปนบริษัทในกลุมสยามสตีล (Siam Steel Group) ดําเนินการแปรรูปและ
ผลิตช้ินสวนโลหะข้ันตน เพ่ือใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมกอสราง ยานยนต 
เคร่ืองใชไฟฟา-อิเล็กโทรนิกส เฟอรนิเจอร และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

 
21. บริษัท  เอสทีพี แอนด ไอ จํากัด (มหาชน)  : STPI 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี 32/56 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร ช้ัน 26 ถนนอโศก สุขุมวิท 

21 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา   กรุงเทพมหานคร 10110   โทรศัพท :  0-2260-1181 โทรสาร : 
0-2260-1182  Website : www.stpi.co.th 

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  ในปพ.ศ.2539 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจแปรรูปและติดต้ังผลิตภัณฑ

โครงสรางเหล็ก (Structural Steel)   งานทอ (Pipe) และผลิตภัณฑโลหะ (Steel Products) 
 
22. บริษัท  ซุปเปอรบลอก จํากัด (มหาชน)  : SUPER 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : 170/86 ช้ันท่ี 31 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร 1 ซอยสุขุมวิท 16 (สาม

มิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2261-3615 โทรสาร 0-2261-3619 
Website : www.superblock.co.th  

ท่ีตั้งโรงงาน : 9/1 หมู11 ถนนสิงหบุรีปากดง ตําบลบางระจัน อําเภอคายบางระจัน 
จังหวัดสิงหบุรี โทรศัพท  036-535-370 ถึง 1 โทรสาร 036-535-372  

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2548 (เร่ิมทําการซ้ือขายวันท่ี 19 
เมษายน 2548)  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทดําเนินการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีตมวล
เบา (Autoclaved Aerated Concrete)  ผลิตภัณฑของบริษัทประกอบดวย บลอกกอผนัง แผนผนัง
สําเร็จรูป และ เสาเอ็นทับหลังสําเร็จรูป ภายใตเคร่ืองหมายการคา " ซุปเปอรบลอก "  

 
23. บริษัท  ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)   : TASCO 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท  : 0-2273-6000   โทรสาร : 0-2273-6030 Website : 
www.tipco.co.th 

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2535 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย

ยางมะตอย ท่ีใชสําหรับงานสรางทางและซอมบํารุงผิวทางหลวง ทางหลวงชนบท ซอมบํารุงผิว 
runway สนามบิน และธุรกิจเรือบรรทุกยางแอสฟลต  

 
24. บริษัท  อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน)  : TCMC 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : 97 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท. 0-2533-6393-6400   โทรสาร. 0-2533-6480 Website : www. royalthai.com 
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2521 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทผลิตพรมออกจําหนายท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศ โดยใชเคร่ืองหมาย “ ไทปง ” สําหรับผลิตภัณฑท่ีจําหนายในประเทศ และ “ Royal 
Thai ” สําหรับผลิตภัณฑท่ีสงออกไปจําหนายตางประเทศ 

               
25. บริษัท  ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทร่ี จํากัด (มหาชน) : TGCI 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ  :  1 / 2 หมู 1  ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี   รหัสไปรษณีย  12120.  โทรศัพท 0-2516-8611  โทรสาร  0-2516-8106 Website 
: www.tgci.co.th 

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  ในปพ.ศ.2533 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจําหนาย “กระเบ้ืองเซรามิค” 
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26. บริษัท  ไทยแลนดไอออนเวิคส จํากัด (มหาชน)  : TIW 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญและโรงงาน  :  86   หมู 1  ถนนสุขสวัสดิ์-ปอมพระจุล  ตําบลแหลม

ฟาผา    อําเภอพระสมุทรเจดีย   จังหวัดสมุทรปราการ  10290   โทรศัพท. 0-2425-0011  โทรสาร. 
0-2815-2345  Website : hs1dwp@ksc.th.com 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายแผนเหล็กชุบสังกะสี  โดย
จําหนายแกลูกคาท่ัวไป  เชน รานคาวัสดุกอสราง  ผูรับเหมากอสราง  และประชาชนท่ัวไป  โดย
เปนการขายเงินสดเทานั้น  

 
27. บริษัท   คาเหล็กไทย จํากัด (มหาชน)   : TMT 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต ช้ัน 22 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร แขวง

ทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2685-4000 โทรสาร 0-2670-9090-2 Website : 
www.thaimetaltrade.com  

ท่ีตั้งโรงงาน : เลขท่ี 129,131 ถนนพระราม 3 บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2689-2100, 0-2291-9414-7 โทรสาร 0-2291-9418 เลขท่ี 333 หมู 5 ตําบลลําไทร อําเภอ
วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท 035-272-550-2 โทรสาร 035-272-448  

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2548 (เร่ิมทําการซ้ือขายวันท่ี 18 
กุมภาพันธ 2548)  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเปน "Steel Service Center" หรือ
ศูนยบริการเหล็กครบวงจร ธุรกิจหลักของบริษัทมีการดําเนินการใน 3 ลักษณะประกอบดวย  

1) การเปนตัวกลางในการจัดจําหนาย (Trading and Warehousing) : เปนการซ้ือ
สินคามาและขายไป 

2) การแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก (Steel Processing)  
3) การบริการรับจางแปรรูป (Tolling and Servicing)  
 
28. บริษัท  ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)  : TNX 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : ช้ัน 31 ยูนิต 3010-3 อาคารซีอารซีทาวเวอร 87/2 ออลซีซ่ันเพลส 

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0-2250-7621-31 โทรสาร 0-2250-
7633  Website : www.thainox.co.th  

ที่ตั้งโรงงาน : 324 หมู 8 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตําบลมาบขา กิ่งอําเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทรศัพท 038-636-125 โทรสาร 038-952-132  
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เปนหลักทรัพยจดทะเบียน เม่ือวันท่ี 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 (เร่ิมทําการซ้ือขาย
วันท่ี 14 ธันวาคม 2547)  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทเปนผูผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นรายเดียวใน
ประเทศและเปนผูนําในตลาดเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในภูมิภาคอาเซียน   ปจจุบันบริษัทได
ดําเนินการผลิตและจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นหลักๆ 2 ชนิด ไดแก เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น
ชนิดออสเตนิติก (Cold-Rolled Austenitic Stainless Steel) และเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดเฟอรริ
ติก (Cold-Rolled Ferritic Stainless Steel)  

 
29. บริษัท   ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)   : TPIPL 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : ใหญตั้งอยูเลขท่ี 26/56 ถนนจันทนตัดใหม แขวงทุงมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท  0-2213-1039 ถึง 49,  0-2285-5090 ถึง 9 โทรสาร  0-
2213-1035, 0-2213-1038 Website : www.tpipolene.com 

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2533 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท 

ดังนี้  
1) ธุรกิจปูนซีเมนต ปูนเม็ด และปูนสําเร็จรูป 
2) ธุรกิจเม็ดพลาสติก LDPE / EVA 
3) ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ 

 
30. บริษัท  ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   : TYCN 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญและโรงงาน เลขท่ี 99 หมู 1 ตําบลนิคมพัฒนา กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา 

จังหวัดระยอง 21180 โทรศัพท 038-636-800, 038-636975 โทรสาร 038-636-977 Website : 
www.tycons.com  

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2546 (เร่ิมทําการซ้ือขายเม่ือวันท่ี 11 
ธันวาคม 2546)  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนาย เหล็ก
ลวด (Wire Rod), เหล็กลวดอบออน (Annealed Wire) และสกรู (Screw) เพื่อสงขายท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ  
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31. บริษัท   สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  : UMI 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี 65  อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร ช้ัน 29 ถนน

พระราม 9   เขตหวยขวาง   แขวงหวยขวาง   กรุงเทพมหานคร   10320   โทรศัพท 0-2248-7007-65  
โทรสาร 0-2248-7005-6 

ท่ีตั้งโรงงาน : ปจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานท้ังส้ิน 7 โรงงาน แบงเปน 2 แหง  คือ   
1)  แหงท่ี 1  มี 5 โรงงาน  ตั้งอยูท่ี 54/1   ถนนสุวรรณศร   ต.โคกแย  อ.หนองแค  จ.

สระบุรี 18230  บนเนื้อท่ี 100 ไร  โทรศัพท 036-379-029-33 โทรสาร 036-371-612 
 2) แหงท่ี 2 มี 2 โรงงาน  ตั้งอยูท่ี     ริมคลองระพีพัฒน    54   หมู 1   ต.ไผต่ํา  อ.หนอง

แค     จ.สระบุรี 18230 บนเนื้อท่ี 370 ไร โทรศัพท 036-371-830-9 โทรสาร 036-371-844 
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2532 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลัก ผลิตและจําหนาย ดังนี้ 
1) กระเบ้ืองโมเสก UMI  
2) กระเบ้ืองปูพื้น DURAGRES  
3) กระเบ้ืองบุผนัง LILA  
 
32. บริษัท  วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)   : VNG 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี 2/1  ถนนพิบูลสงคราม  แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

10800 โทรศัพท. 0-2585-4900-3 , 0-2913-2180-9  Website : www.vanachai.com 
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2537 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจประเภทผลิตและ

จําหนายแผนไม (Panel Board) เพื่อใชทดแทนไมธรรมชาติและผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวเนื่อง โดยมี
ผลิตภัณฑหลัก คือ  

1) แผน เอ็ม ดี เอฟ เปนผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําเสนใย (Fibre) ของไมหรือพืชท่ีมี
เสนใยมาผสมกับสารยึดเกาะ มีความหนาแนนสูงเทากันตลอดท้ังแผน   

2) แผนปารติเกิ้ล เปนผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําไมช้ินเล็ก ๆ มาอัดติดกันโดยใชสาร
ยึดเกาะเปนตัวเช่ือมโครงสรางของแผนปารติเกิ้ล ไมเหมาะกับการยึดติดดวยตะปู และไมสามารถ
ตกแตงขอบ หรือทําล้ินรองบนผิวได 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวอุไรวรรณ    โชติสิทธิฤทธ์ิ 
 
ประวัติการศึกษา  ป พ.ศ. 2536 – 2540  
   ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 
ตําแหนงและสถานท่ีทํางานปจจุบัน 
   สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑคอนกรีตไทย 
   เลขท่ี 47/1  ซอยเฉลิมสุข  ถนนรัชดาภเิษก  แขวงจนัทรเกษม  

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
   โทรศัพท. 0-2939-0884-5  โทรสาร. 0-2939-0887 

 
ประสบการณ  ผลงานทางวิชาการ  รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะท่ีสําคัญ (ถามี)  

ป พ.ศ. 2540 – 2541   ตําแหนงหัวหนาฝายติดตามและเรงรัดหนี้สิน 
   บริษัท ธนกุลโฮลดิ้งส จํากัด  

ป พ.ศ. 2541 – 2543   ตําแหนงพนกังานธุรการขาย  
บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากดั  
ป พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน   ตําแหนงเลขานุการ 
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑคอนกรีตไทย 
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