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1.1  ที่มาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันคนไทยท่ีมีเงินออมสวนใหญมักจะลงทุนโดยการฝากเงินกับธนาคาร

พาณิชย ซ่ึงคนสวนใหญเช่ือวาเปนการลงทุนท่ีปลอดภัย เพราะไดรับผลตอบแทนในรูปของดอก
เบ้ีย มีการรับประกันการสูญเสียเงินตนและดอกเบ้ียโดยรัฐบาล และสามารถเบิกถอนคืนไดเม่ือ
ตองการ แตในยุคท่ีอัตราดอกเบ้ียเงินฝากอยูในระดับต่ําอยางในปจจุบัน  ผูท่ีมีเงินออมตองหาทาง
เลือกอ่ืนในการบริหารเงินออมของคนใหไดรับอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวาอัตราดอกเบ้ียในปจจุบัน 
ซ่ึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีนาสนใจสําหรับนักลงทุน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The stock exchange of Thailand) จัดตั้งขึ้นเพ่ือทํา
หนาท่ีเปนศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพย โดยหลักทรัพยท่ีซ้ือขายผานตลาดหลักทรัพยตองเปน
หลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยเทานั้น อยางไรก็ตามตลาดหลักทรัพย
ไมไดทําหนาท่ีซ้ือขายหลักทรัพยโดยตรง แตจะทําหนาท่ีควบคุมดูแลใหการซ้ือขายหลักทรัพย
ดําเนินไปอยางมีระเบียบ คลองตัว โปรงใส และยุติธรรม เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกนักลงทุนและ
สงเสริมใหเกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจการตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และยังชวยใหธุรกิจเกิดความคลองตัว จากการระดมทุนจาก
ประชาชนโดยตรง เม่ือธุรกิจสามารถระดมทุนจากประชาชนไดโดยตรง จึงชวยลดการพ่ึงเงินทุน
จากสถาบันการเงินเปนวิธีการลดตนทุนทางการเงินใหแกธุรกิจ ทําใหธุรกิจมีความสามารถในการ
แขงขันเพ่ิมมากขึ้น และเปนการชวยพัฒนาการลงทุนใหภาคธุรกิจ ซ่ึงเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ

การระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยท่ีมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น ทําใหผูลงทุนในตลาดหลัก
ทรัพยไดรับผลตอบแทนในรูปของกําไรจากการซ้ือขายหลักทรัพย (capital gain) หรือไดรับในรูป
ของเงินปนผล (dividend) แตอยางไรก็ตามการลงทุนในตลาดหลักทรัพยนั้นมีความเส่ียง เนื่องจาก
มูลคาของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยมีการปรับตัวขึ้นหรือลงอยูตลอดเวลา ทําใหผลตอบแทนท่ี
ไดรับอาจไมเปนไปตามท่ีผูลงทุนคาดหวัง การลงทุนในหลักทรัพยกอใหเกิดความม่ังคั่ง หรือทําให
ลมละลายไดในระยะเวลาส้ัน ๆ ดังนั้นผูลงทุนควรตัดสินใจลงทุนอยางมีเหตุผล และเขาใจราย
ละเอียดของหลักทรัพยท่ีจะเขาไปลงทุน โดยผูลงทุนควรพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนท่ีจะไดรับ
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เปรียบเทียบกับความเส่ียงของหลักทรัพยท่ีจะลงทุน เพ่ือใหผูลงทุนไดรับอัตราผลตอบแทนสูงสุด 
ณ ระดับความเส่ียงท่ีผูลงทุนยอมรับได

ในการลงทุนในหลักทรัพย ผูลงทุนตองการผลตอบแทนจากการลงทุนสูง แตในขณะเดียว
กันก็ตองหลีกเล่ียงความเส่ียง ทําใหราคาของหลักทรัพยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นหรือปรับตัวลดลงเพ่ือ
ใหผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นแกการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง ซ่ึงการลงทุนในหลักทรัพยจะมีความเส่ียง
และความผันผวนของราคาหลักทรัพย ซ่ึงเกิดจากปจจัยตาง ๆ เชน ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัย
ทางดานการเมือง และความม่ันคงความสงบเรียบรอยของประเทศ เปนตน ดังนั้นการลงทุนในหลัก
ทรัพยมีหลักเกณฑในการพิจารณาเพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
ซ่ึงในทางทฤษฎีนักลงทุนตองพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนจากการลงทุนและ
ความเส่ียงจากการลงทุนเปนสําคัญ เพ่ือประเมินคาการลงทุนวาคุมคากับการลงทุนหรือไม และการ
วัดความเส่ียงท่ีถูกตองเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่ง

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา
1) เพ่ือศึกษาความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของใบสําคัญแสดงสิทธิในกลุมเงินทุนและ

หลักทรัพย
2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิในกลุมเงินทุนและ

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

1.3  ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1) ทําใหทราบถึงความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของใบสําคัญแสดงสิทธิในกลุมเงินทุน

และหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2) ผลการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธการลงทุนของใบสําคัญ

แสดงสิทธิในกลุมเงินทุนและหลักทรัพย

1.4  ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาอาศัยตัวแบบกําหนดราคาสินทรัพยทุน (Capital Asset Pricing Model : CAPM) 

โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1) การศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะใบสําคัญแสดงสิทธิในกลุมเงินทุนและหลักทรัพยท่ีจด

ทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยพิจารณาทุกบริษัทท่ีอยูในกลุมเงินทุนและ
หลักทรัพย จํานวน 12 หลักทรัพย ดังมีรายช่ือดังตอไปนี้
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1)  บริษัทเงินทุนกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) – วอรแรนท 1 AITCO–W1
2)  บริษัทหลักทรัพยแอคคินซัน จํากัด (มหาชน) – วอรแรนท 4 ASL–W4
3)  บริษัทฟนันซา จํากัด (มหาชน) – วอรแรนท 1 FNS–W1
4)  บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) – วอรแรนท 2 KK–W2
5)  บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) – วอรแรนท 3 KK–W3
6)  บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) – วอรแรนท 4 KK–W4
7)  บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) – วอรแรนท 3 SICCO–W3
8)  บริษัทหลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน) – วอรแรนท 1 SSEC–W1
9)  บริษัทราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) – วอรแรนท 2 THANI–W2
10) บริษัทราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) – วอรแรนท 3 THANI–W3
11) บริษัทหลักทรัพยยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) – วอรแรนท 1 US–W1
12) บริษัทหลักทรัพยซิมิโก จํากัด (มหาชน) – วอรแรนท 3 ZMICO–W3

 
2) ศึกษานี้จะใชขอมูลรายสัปดาหของราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิในกลุมเงินทุนและ

หลักทรัพยท่ีทําการซ้ือขายอยูในตลาดในชวงระยะเวลา 5 ป เริ่มตั้งแต เดือนมกราคม พ.ศ. 2543  ถึง 
เดือนธันวาคม 2547

1.5  นิยามศัพท
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) หมายถึง 

ศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพยของประเทศไทย เปนตลาดรองในการซ้ือขายหลักทรัพย ซ่ึงเคย
ผานการซ้ือขายจากตลาดแรกมาแลว เพ่ือชวยใหหลักทรัพยมีสภาพคลองมากขึ้น

หลักทรัพย (Securities) หมายถึง หุนสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) หมายถึง ดัชนีราคาหุนท่ีทาง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนผูจัดทําขึ้น เพ่ือแสดงใหเห็นถึงสภาพตลาดในขณะนั้น แสดง
การเคล่ือนไหวของราคาหุนสามัญท่ีทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยเปนรายวัน รายสัปดาห ราย
เดือน หรือรายป

ผลตอบแทน (Return) หมายถึงผลประโยชนท่ีผูลงทุนไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพย
นั้น ๆ ในระยะเวลาทําการลงทุน
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อัตราผลตอบแทนที่ตองการ (Expected Rate of Return) หมายถึง อัตราผลตอบแทนท่ีนัก
ลงทุนตองการท่ีจะไดรับจากการลงทุนเพ่ือชดเชยความเส่ียงของหลักทรัพย

ความเส่ียง (Risk) หมายถึง โอกาสท่ีจะไมไดรับผลตอบแทนท่ีคาดเอาไว หรือโอกาสท่ีจะ
สูญเสียผลตอบแทน และเงินลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย

ราคาปด (Close Price) หมายถึง ราคาตลาดของหุนใด ๆ ในตลาดหลักทรัพยท่ีมีการซ้ือขาย
เปนรายการสุดทายของแตละวัน

ตัวแบบการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model : CAPM) หมายถึง ตัวแบบ
สําหรับการกําหนดราคาหลักทรัพยตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาพความเส่ียงของหลักทรัพยนั้น ๆ

เสนแสดงหลักทรัพยรายตัว (Security Market Line : SML) หมายถึง เสนท่ีแสดงความ
สัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับคาเบตาของหลักทรัพย

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ (Warrant) เปนใบสําคัญท่ีผูออกใหสิทธิแกผูถือ ในการท่ีจะซ้ือทรัพย
สินใดทรัพยสินหนึ่ง ในจํานวนและในราคาท่ีไดกําหนดไวในวอรแรนทนั้น ภายในระยะเวลาหรือ 
ณ วันท่ีไดกําหนดไวในวอรแรนทนั้น

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ (Issuer) หมายถึง บริษัทผูออกหุนกู หุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจัดหา
ทุนเขาบริษัท

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธ ิ (Holder) หมายถึงผูลงทุนท่ัวไปท่ีตองการทํากําไรจากวอรแรนท
หรือท่ีตองการใชสิทธิตามท่ีระบุไวในวอรแรนท

ราคาซ้ือตามสิทธ ิ(Exercise Price หรือ Strike Price) หมายถึง ราคาท่ีผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิจายเพ่ือซ้ือหุนสามัญของบริษัทไดหนึ่งหนวย โดยท่ีไดมีการกําหนดไวลวงหนา โดยปกติผู
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิมักกําหนดไวสูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญในปจจุบัน

สัมประสิทธิ์คาเบตา (β) หมายถึง ตัววัดความเส่ียงแสดงถึงความสัมพันธระหวางผลตอบ
แทนของหลักทรัพยกับผลตอบแทนของตลาด


