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บทคัดยอ 
 

  การศึกษาเรื่องการวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทนหลักทรัพยในกลุมเคมีภัณฑและ
พลาสติกในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชแบบจําลองฟารมาและเฟรนช  มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความเสี่ยงและทิศทางของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมเคมีภัณฑและ
พลาสติก   เพื่อใชเปนแนวทางในการในการประเมินราคาหลักทรัพย  โดยทําการศึกษาหลักทรัพย
จํานวน 15  หลักทรัพย  ไดแก  บริษัทอะโรเมติกส จํากัด(มหาชน) (ATC),  บริษัทปโตรเคมีแหงชาติ 
จํากัด(มหาชน) (NPC),  บริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด(มหาชน) (TOC), บริษัทไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ จํากัด(มหาชน) (TPC),  บริษัทยูนิเวนเจอร จํากัด(มหาชน) (UV),  บริษัทวนิิไทย จํากัด 
(มหาชน) (VNT),  บริษัทไทยคารบอนแบล็ค จํากัด(มหาชน) (TCB), บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด 
(มหาชน) (TCCC), บริษัทไทยนามพลาสติกส จํากัด(มหาชน) (TNPC),  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค 
จํากัด(มหาชน) (TPA),  บริษัทพาโตเคมีอุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) (PATO),  บริษัทยงไทย จํากัด 
(มหาชน) (YCI),  บริษัทยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด(มหาชน) (UP),  บริษัทไวทกรุป จํากัด(มหาชน) 
(WG)  และบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย จํากัด(มหาชน) (TPI) โดยใชขอมูลราคาปดของ
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จ
รวมทั้งส้ิน 260 สัปดาห  ใชดัชนีราคาหลักทรัพยจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใช
คาเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา  3  เดือนของ  5  ธนาคารใหญภายในประเทศ   เพื่อนํามา
คํานวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยดวยแบบจําลองฟารมาและเฟรนช 
 ผลการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ  (R2)  มีคาอยูระหวางรอยละ  6.16  –  98.46   
จากการศึกษาคาสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย (β) พบวาหลักทรัพย 
ATC, NPC, TOC, TPC, UV, VNT, TNPC, YCI, WG และ  UP   มีอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยที่มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของตลาดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   จาก
การศึกษาคาสัมประสิทธิ์ของความแตกตางของอัตราผลตอบแทนของธุรกิจที่มีขนาดเล็กและขนาด
ใหญ (s)  พบวาหลักทรัพย  ATC, NPC, TOC, TPC, YCI, WG  และ TPI   มีอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยที่มีความสัมพันธกับขนาดธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   และจากการศึกษาคา
สัมประสิทธ์ิของความแตกตางระหวางผลตอบแทนของธุรกิจที่มีมูลคาของอัตราสวนมูลคาทาง
บัญชีตออัตราสวนของตลาดสูงและผลตอบแทนของธุรกิจที่มีมูลคาของอัตราสวนมูลคาทางบัญชี
ตออัตราสวนของตลาดต่ํา (h)   พบวาหลักทรัพย  ATC, NPC, UV, TCCC, TNPC, YCI, UP และ 
WG    มีอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่มีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอ
มูลคาตลาดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  ผลการศึกษาคาสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย (β)   พบวา มี
จํานวน 7  หลักทรัพย  คือ ATC,  TOC, TPC, UV,  VNT, UP และ WG  ที่มีคา β มากกวา  1  แสดง
วาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยเหลานี้มากกวาอัตราการเปล่ียนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนของตลาด  ถือเปนหลักทรัพยประเภท Aggressive Stock  และมีจํานวน  3  
หลักทรัพย  คือ  NPC, TNPC   และ YCI   มีคา β  นอยกวา  1  แสดงวาการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยเหลานี้นอยกวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด  
ถือเปนหลักทรัพยประเภท  Defensive Stock    เมื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับเสนตลาด
หลักทรัพย  พบวา  มีจํานวน  2  หลักทรัพย  คือ  ATC  และ TOC  ที่อยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพย     
แสดงวาเปนหลักทรัพยที่มีราคาต่ํากวาที่ควรจะเปน (Undervalue)  ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกับของ
ตลาด  และมีจํานวน  2  หลักทรัพย  คือ  UV  และ  TNPC ที่อยูใตเสนตลาดหลักทรัพย  แสดงวา
เปนหลักทรัพยที่มีราคาสูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalue)  ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกันกับตลาด    
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ABSTRACT 
 

 A study  of risk  and  return  analysis of  security in  the  chemicals and  plastics sector  in  
the  stock exchange of Thailand, using  Fama  and  French Method,  aimed to analyze  the  risk 
and  trends of  securities on investment returns in the chemicals and plastics sector  and  to  use  
the result of this study as  a  guideline  for  estimating  asset  value. Fifteen  securities in the 
chemicals and  plastics sector  called  The Aromatics (Thailand) Public C0.,Ltd.(ATC), National 
Petrochemical Public C0.,Ltd. (NPC), Thai Olefins Public C0.,Ltd. (TOC), Thai Plastic and 
Chemicals Public C0.,Ltd. (TPC), Univentures Public C0.,Ltd. (UV), Vinythai Public C0.,Ltd. 
(VNT), Thai Carbon Black Public C0.,Ltd. (TCB), Thai Central Chemical Public C0.,Ltd. 
(TCCC), Thai Nam Plastic Public C0.,Ltd. (TNPC), Thai Poly Acrylic Public C0.,Ltd. (TPA), 
Pato Chemical Industry Public C0.,Ltd. (PATO), Yong Thai Public C0.,Ltd.(YCI), Union Plastic 
Public C0.,Ltd. (UP), Whitegroup Public C0.,Ltd. (WG), and Thai Petrochemical Industry Public 
C0.,Ltd.(TPI)  were  selected  in this study by using  their weekly  closing  prices and the SET  
index of  260  weeks  since  January  9, 2000  to  December  26, 2004,  and  using  average          
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ช
3-month  fixed  deposit  interest  rate  of  5  large  domestic  banks  for  calculating  the  market  
rate  of  security  return. This study also employed the Fama and French Method for the analysis. 
 The results of Coefficient of Determination (R2)   ranged between 6.16 - 98.46 percent. 
Regarding  to  the  study of  risk coefficient (β) that occurred  from  investment  in  securities, the 
results  showed  that  the  ATC, NPC, TOC, TPC, UV, VNT, TNPC, YCI, WG  and  UP  had  
significant  relationship  between  the  rate  of  return  of  securities  and  the  rate  of  return  of  
the  market. According  to  the study of  the difference  between  the rate  of  return of the small 
business size and the return of the large business size coefficient (s), the  results indicated that  the  
ATC, NPC, TOC, TPC, YCI, WG  and  TPI  had  significant   relationship  between  the  rate  of  
return  of  securities  and  size  of   business. Also, the study of  the difference between the rate  of  
return of  the high  book  value  to  market  capitalization business and  the rate  of  return of  the  
low  book  value  to  market  capitalization business coefficient (h), the  results  revealed  that  the  
ATC, NPC, UV, TCCC, TNPC, YCI, UP  and  WG   had  significant  relationship  between  the  
rate  of  return  of  securities  and  the  rate  of   book  value  to  market  capitalization.                 

In  addition, results  of  this  study  found  that  the ATC, TOC, TPC, UV, VNT, UP  and  
WG   had  the  values  of  β  more  than  1. It  implied  that  the  change  of  the  security  return  
was more  than  the  change  in  the  return  of  the  whole  market. Thus, these stocks could be 
determined as an aggressive stock. Three securities, the NPC, TNPC  and  YCI   had  the  values  
of  β  less than 1. It  implied  that  the  change  in  the  return  of  these  securities  were  less  than  
the  change  in  the  return  of  the  whole  market, which could  be  determined  as  a  defensive  
stock. When  comparing  these  results  with  a  study  of  securities  market  line,  it  showed  that  
the  ATC  and TOC  securities  were  above  the  securities  market  line. This  implied that  the  
value of   these  securities were  under  value  at  the  same  risk  level  of  the  market.  However, 
the UV and TNPC securities were below the securities market line. This  implied that  the  value 
of   these  securities were over  value  at  the  same  risk  level  of  the  market. 
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