
บทที่ 2 
กรอบแนวคดิทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
2.1 กรอบแนวคิดทางทฤษฎ ี
  
   2.1.1 หลักการของการลงทุนแบบประเมินคุณคา ( Value Investing)             

1) การลงทุนดวยมุมมองการรวมทําธุรกิจ 
   โดยจะลงทุนในกิจการใดก็ตอเม่ือ สามารถคาดการณกาํไรในอนาคตของกิจการ

ไดหากปราศจาการคาดการณได ถือวาการลงทุนมีความเส่ียงเกินไปที่จะคาดเดาได ดังนี้ถือวาเปน
การเก็งกําไร ซ่ึงการลงแบบคุณคาจะหลีกเล่ียงโดดเดด็ขาดและไมถือวาเปนการลงทุนท่ีนาลงทุน
เลย 

2) กําไรของบริษัท  
          ประเมินกําไรของบริษัทจะเปนของนักลงทุน เชน นักลงทุนถือหุน100 หุน บริษัท

มีกําไร 5 บาท นักลงทุนมีกําไร 500 บาท 
              บริษัทควรแบงกําไรสะสมเก็บไวเพื่อนําไปลงทุนแทนนักลงทุนตอไป เพื่อเพิ่ม
มูลคาของบริษัทใหสูงเพิ่มข้ึนไปอีก 

     3) ราคาซ้ือ 
ตารางท่ี  2.1 ราคาซ้ือกําหนดผลตอบแทนการลงทุน     

ราคาซ้ือ ราคาขาย ผลตอบแทน 
950 1,100 15.7% 

1,000 1,100 10 
1,050 1,100 4.7 

ท่ีมา: Buffet Mary ,Clark David.  2544.   
 
อัตราผลตอบแทน =  ราคาซ้ือ/กําไรตอหุน 

ราคาซ้ือตํ่าลง หมายถึง ผลตอบแทนท่ีจะนาํลงทุนจะไดรับสูงข้ึน 
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4) ประเมินมูลคาธุรกิจ 
          ใชงบการเงินในการพจิารณา  

4.1) งบดุล  เปนงบท่ีบงบอกฐานะทางการเงิน โดยดูหลักๆ คือ  เงินสด สินทรัพย 
หนี้สิน กําไรสะสม สวนผูถือหุน (ผลรวมระหวางทุนชําระแลวกับกําไรสะสม) ท่ีกลาวมามีมากยิ่งดี 
แตหนี้สินควรมีนอย โดยเฉพาะหนี้ระยะยาว 

4.2) งบกําไรขาดทุน เปนงบที่บอกถึงรายไดและลักษณะการดําเนนิงานของผูบริหาร 
และบอกถึงลักษณะธุรกิจไดดวย  

วิธีการหามูลคากิจการ 
กิจการมีกระแสเงินสดของกาํไรปละ  2,920  บาท 
เปนเวลา     10 ป 

  โดยมีการคํานวณมูลคากจิการดังนี ้
PV กระแสเงินสด  
=  2,920 /1.08 +  2,920/1.082+  2,920/1.083 +  2,920/1.084 +  2,920/1.085+  

      2,920/1.086+ 2,920/1.087 + 2,920/1.088+ 2,920/1.089+ 2,920/1.0810 
 = 2,703.73 + 2,503.42 + 2,275.56 + 2,146.21 + 1955.79 + 1,840.06 +1,703.81 + 

1,577.61+ 1,467.33 + 1,352.5   
  =  19,526.02 

  คามูลคาท่ีเหลือของกิจการในปท่ี 10  
   =  2,920/0 .08  
             1.0810       

    = 36,500/2.1589   =16,906.80 
  มูลคาปจจุบันของกิจการ(PV) = 19,526.02 +16,906.80  = 36,432.82 
   มูลคาปจจุบันกิจการ (PV )   36,432.82 บาท 

ถานําไปซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 
ไดดอกเบ้ีย     8 %  ตอป 
 ณ. ปท่ี 10 นักลงทุนจะมีเงินเพิ่มเปน   78,655.73 บาท 
 มูลคากิจการในอนาคต (FV)   78,655.73 บาท 
 แปลวา นกัลงทุนจะตองลงทุน 36,432.82 บาท โดยไดผลตอบแทน 8 % ตอป   

เปนเวลา 10 ป เพื่อไดรับ 78,655.73 บาทในปท่ี 10 
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5) หลักการเลือกกิจการท่ีจะลงทุน และราคาท่ีควรจะลงทุน  
           ควรเลือกบริษัทท่ีตองการลงทุนไวกอนและคํานวณราคาท่ีควรลงทุนไวลวงหนา เม่ือ

ราคาหุนตกลงถือเปนโอกาสท่ีดีเพื่อจะเขาซ้ือในราคาท่ีวางแผนไวลวงหนา 
6) คํานวณผลตอบแทนทบตน 

ตารางท่ี 2.2 ยกตัวอยางตารางแสดงผลของผลตอบแทนทบตนกอนหักภาษี 
ป ยอดเงินลงทุน กําไรที่ไดรับและสะสม 
1 1,000 80.00 บาท 
2 1,080 86.40 
3 1,166.4 93.31 
4 1,259.71 100.77 
5 1,360.48 108.83 
- - 1,469.31 บาท 

ท่ีมา: Buffet Mary ,Clark David.  2544.   
 

     เม่ือส้ินปท่ี 5 นักลงทุนไดรับเงินคืน  1,469.31บาท ผลตอบแทนจะไมถูกหักภาษีถา
หากบริษัทยังไมมีการจายปนผล สําหรับวอรเรนแลว เลือกท่ีจะใหกิจการเก็บกําไรสะสมไวโดยไม
ตองจายปนผล เงินของผูถือหุนสวนนี้กจ็ะยังอยูในบริษทั โดยปลอดจากภาระของภาษีเงินไดบุคคล
และสามารถทําผลตอบแทนทบตนตอไปไดอยางอิสระ 

7) ลงทุนเฉพาะในบริษัทท่ีไดเปรียบเชิงแขงขันอยางยั่งยนื คือสินคาผูกขาด 
           มีมูลคาท่ีเติบโตตอเนือ่ง ซ่ึงไดมาจากปรัชญาการลงทุนของ ชาลี มังเกอร และ ฟลิป 

ฟชเชอรไดพบวา สุดทายตลาดจะสะทอนมูลคาแทจริงของบริษัท 
           วอรเรน พบวาธุรกิจพื้นๆเปนหุนท่ีไมนาสนใจเนือ่งจากราคาหุนคอนขางสะทอนมูล

คาท่ีแทจริงแลว ทําใหแนวโนมท่ีนักลงทุนจะไดกําไรจากสวนตางระหวางราคาหุนกบัมูลคาท่ี
แทจริงมีนอย และเม่ือถูกหกัภาษีกําไรจากการขายหุนจึงแทบจะไมมีกาํไร 

   8) จําแนกประเภทธุรกิจ แบงเปน 2 ประเภท 
    8.1) ธุรกิจไดเปรียบเชิงแขงขันอยางยั่งยนื (ธุรกิจสินคาผูกขาด) 

o เปนธุรกิจท่ีสามารถคาดการณกําไรในอนาคตได  สามารถทดสอบศักยภาพ
ธุรกิจได โดย การทุมตลาดของคูแขง ถาคําตอบคือ ทําไมไดเนื่องจากราคาไม
มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของลูกคาแสดงวาสินคานั้นคือสินคาผูกขาด   

o ราคาไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
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o มีสินทรัพยท่ีจบัตองไมได เชน ลิขสิทธ์ิ ลูกคาจงรักภักดีตอสินคายี่หอช่ือดัง 
o ผลกําไรมีแนวโนมเติบโต และสมํ่าเสมอ แข็งแกรง 
o มีโครงสรางทางการเงินท่ีม่ันคง 
o ธุรกิจมีอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนท่ีสูงอยางสมํ่าเสมอ 
o ธุรกิจสามารถรักษาผลกําไรที่ทําไดไวเปนกําไรสะสม 
o ธุรกิจมีคาใชจายเพ่ือรักษาสถานการณดําเนินงานนอย ใชงบพัฒนาเพือ่รักษา

ฐานลูกคานอย 
o บริษัทมีอิสระในการตัดสินใจนํากําไรสะสมไปลงทุน อาทิ ธุรกิจใหม ขยาย

กิจการ ซ้ือหุนคืน ผูบริหารมีอํานาจตัดสินใจ 
o บริษัทมีอิสระในการปรับราคาข้ึนตามเงินเฟอ 
o มูลคาของบริษัทท่ีเพิ่มข้ึนจากกําไรสะสมสงผลใหมูลคาตามราคาตลาดของ

บริษัทเพิ่มข้ึน 
   8.2) ธุรกิจสินคาโภคภณัฑ 

          พบวาใหผลตอบแทนท่ีไมโดดเดนอยางสมํ่าเสมอ  เปนบริษัทใดๆท่ีมีราคาเปนปจจัย
หลักเพยีงอยางเดียวในการตดัสินใจของผูบริโภค หรือมีการแขงขันทางดานราคาสูง ซ่ึงจะทําให
ผลตอบแทนแกนักลงทุนไมโดดเดน ยกตัวอยางธุรกิจ โรงงานส่ิงทอ ผูผลิตวัตถุดิบสําหรับอาหาร 
เชน ขาวโพด ขาว ผูผลิตเหล็ก บริษัทน้ํามัน และกาซ อุตสาหกรรมไมแปรรูป โรงงานกระดาษ ฯลฯ 

9) วิธีการเฟนหาบริษัทท่ีนาลงทุน 
 วิธีนี้ประยุกตมาจากงานเขียน ของ ฟลิป ฟชเชอร ช่ือ Common Stock and Uncommon 

Profit  หรือเรียกวา วิธีนนิทาปราศรัย (Scuttlebutt Approach) คือการคนหาขอมูลจากบุคคล
เกี่ยวของกับบริษัท เชนผูจัดการรานคาท่ีนาํสินคาจากบริษัทไปขาย  นกัลงทุนสามารถสอบถามยอด
ขาดสินคาได  หรือ ลูกคา นักวิเคราะหสถาบัน 
 10) ผูบริหารของบริษัทท่ีลงทุน 

กอนท่ีจะพิจารณาผูบริหาร ตองพิจารณาศักยภาพของบริษัทท่ีแข็งแกรงกอน สําหรับ
ผูบริหารที่ดี ตองทุมเท ซ่ือสัตย มีความสามารถ 

หลักการที่บงบอกวาผูบริหารมีสํานึกอยางเจาของบริษัทคือ 
- จัดสรรการใชเงินใหเกิดกําไร 
- รักษาผลตอบแทนของผูถือหุนใหสูงทีสุดเทาท่ีทําได 
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- นํากําไรสะสมมาจายปนผล หรือซ้ือหุนคืนในกรณีท่ีไมมีการลงทุนท่ี 
เหมาะสม 

11)  กลไกตลาดสรางโอกาสในการลงทุน  
ปรากฏการณกลไกตลาดตางจากการเก็งกาํไรระยะส้ัน แตเปนความผิดปกติใน

โครงสรางพื้นฐานของตลาดที่มีสาเหตุมาจากวิธีการและแบบแผนในการซ้ือขาย  ซ่ึงสวนใหญเปน
ผลจากกลยุทธการลงทุนบางอยาง เชน การประกันพอรตการลงทุน และการแสวงกําไรจากดัชนี
หลักทรัพย ซ่ึงเปนการมุงกําไรจากการเคล่ือนไหวของราคาหุนท้ังตลาด 

ในสถานการณเชนนี้สวนใหญมักจะเกดิกับสินคาโภคภณัฑ เนื่องจากอุปสงค
ขับเคล่ือนดวยแรงซ้ือท่ีไมไดสนใจมูลคาหรือศักยภาพทางธุรกิจ แตสนใจตามทิศทางและอัตราการ
เปล่ียนแปลงของระดับราคาของหุนท้ังตลาดแทน 

ปญหานี้สรางความต่ืนตระหนกใหเกิดกบันักลงทุนในวงกวาง เม่ือนกัลงทุนพบ
ความขาดทุนโดยไมทราบสาเหตุ สวนใหญก็จะเทขายหุน (Panic sell) และถอยออกไปอยูนอกตลาด 
รอจนกวาตลาดจะกลับสูภาวะปกติ 

ซ่ึงสถานการณต่ืนตระหนกแบบนี้เปนปญหาท่ีย่ําแย แตเปนโอกาสนักลงทุนคุณคา
ไดเขามาลงทุนดวยมุมมองการรวมทําธุรกิจ 

12) ภาวะเงินเฟอ 
      คือ ภาวะท่ีระดับราคาสินคาโดยท่ัวไปในทองตลาดสูงข้ึนเร่ือยๆ ท้ังนี้ราคาสินคาบาง

ชนิดอาจเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีราคาสินคาบางชนิดอาจลดลงกไ็ด แตโดยรวมแลวราคาสินคาท้ังหมด
โดยเฉล่ียเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จะถือวาเกดิภาวะเงินเฟอ 

     วอรเรน เช่ือวา ภาวะเงินเฟอเปนสวนประกอบถาวรของระบบเศรษฐกิจ ปจจัยเงินเฟอ
จึงกลายเปนปจจัยท่ีวอรเรนจะนํามาพิจารณาเสมอในการประเมินโอกาสในการลงทุนทุกคร้ัง 

     การศึกษาคร้ังนี้จะใชอัตราเงินเฟอท่ัวไปในอัตราท่ีสูงท่ีสุดของป 2551 เทากับ 6.5 % 
13) ภาษ ี
      ภาษีเปนองคประกอบสําคัญมากอยางหนึ่ง สําหรับการตัดสินใจลงทุนและกาํหนด

ระยะเวลาถือครองหุน และยงัเปนตัวบ่ันทอนกําไรที่นกัลงทุนควรจะไดรับ จะการศึกษาคร้ังขอ
กลาวถึงรายการท่ีจะถูกหกัภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซ่ึงมีดังนี ้

- เงินปนผล 
- กําไรสุทธิ 
- กําไรตอหุน 
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สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ เปนการลงทุนระยะยาว ระยะเวลา 7 ป ดวยเงินลงทุน 1,000,000 
บาท คาดการณผลตอบแทนมากกวา 4,000,000 บาท อัตราภาษีท่ีตองนํามาคิดคํานวณ คือรอยละ 37 

14) เงินเฟอและภาษ ี
กําหนด 
อัตราภาษี       37.0 % 
อัตราเงินเฟอ       6.5 % 
คํานวณผลตอบแทนท่ีแทจริงไดดังนี ้
นักลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล อายุ 7 ป ไดผลตอบแทน 6.4 % 

                                                                                                                                                                               
ดังนั้น คํานวณ ผลตอบแทนข้ันตํ่า ท่ีตองการจากการลงทุนพันธบัตรรัฐบาล 

อัตราเงินเฟอท่ัวไป ประมาณ        6.5 % 
อัตราภาษีของการรับปนผลที่ไดจากการลงทุน                   10 %     
ถาหากตองการผลตอบแทนท่ี สูงกวา พันธบัตรรัฐบาล              6.4 % 
นักลงทุนควรลงทุนใหไดผลตอบแทนท่ี  ดังนี ้
ผลตอบแทนท่ีควรไดข้ันตํ่า    4.85 % 
บวก รับเงินปนผล(45.3% -10%)    1.71 % 
ผลตอบแทนหลังหักภาษี( 9.55%+3.37%)   6.56 % 
หักเงินเฟอ              6.50 %  

  ผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนPTTEP           0.06 % 
  (เทากับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 6.4%) 
  ดังนั้นถานกัลงทุนตองการผลตอบแทนข้ันตํ่า เพื่อไมใหเสียอํานาจการซื้อ 
  ตองลงทุนใหไดผลตอบแทนขั้นต่าํ     4.85 %  

จําเปนตองไดผลตอบแทนจากสินทรัพยของนักลงทุนอยางนอยในอัตราท่ีเทากับ
ผลลัพธของเงินเฟอและภาษ ีเพื่อรักษาอํานาจการซ้ือท่ีแทจริงของนักลงทุน 

15) การขายหุน 
ชาลี มังเกอร และ ฟลิป ฟชเชอร เห็นวาสําหรับนักลงทุนซ่ึงไดซ้ือหุนของธุรกิจท่ี

ไดเปรียบเชิงแขงขันอยางยั่งยืน ท่ีกําลังเติบโต และมีผูบริหารที่ทํางานโดยประโยชนของผูถือหุน
เปนสําคัญ ไมมีชวงเวลาใดที่จะสมควรใหขายหุนไดเลย เวนแตสถานการณไดเปล่ียนแปลงไปหรือ
พบโอกาสการลงทุนอ่ืนท่ีดีกวา 
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การลงทุนยิ่งใหผลตอบแทนท่ีคุมคาเพราะเกิดจากผลตอบแทนทบตนเกิดข้ึนเร่ือยๆ 
ยิ่งนานยิ่งทวีคูณผลตอบแทน แมวาความจริงสามารถขายหุนเพื่อใหไดกําไรอยางงาม การไดรับ
ผลตอบแทนแบบทบตน ทําใหไดกําไรอยางเต็มท่ี โดยไมตองเสียภาษจีากกําไรจากการขายหุน 

16) วิเคราะหเชิงคณิตศาสตรและสถิติ 
สวนนี้เปนเนื้อหาเกีย่วกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข โดยเปนสวนของการคํานวณซ่ึง

ประกอบดวยสมการ สูตรการคํานวณ เพือ่หาราคาหุนท่ีเหมาะสม ชวยในการตัดสินใจ โดยนัก
ลงทุนจะตองมีโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่คิดคํานวณเพื่อใหไดผลลัพธท่ีถูกตองและแมนยํา รวมถึง
งายและสะดวกรวดเร็วในการคํานวณ  

ในการศึกษาคร้ังนี้ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในเคร่ืองคํานวณทางการเงิน ช่ือยี่หอ 
Texas Instrument  รุน BA  2 Plus 

สูตรท่ีใชคํานวณเพื่อวิเคราะหทางสถิติ   ดังนี้ 
ตัวแปรสําคัญดังนี ้
FV ( Future Value )     มูลคาอนาคต 
PV (Present Value )   มูลคาปจจุบัน 
I/Y     อัตราดอกเบ้ียตอป 

i or  r                   อัตราดอกเบ้ียรับ 
n     ระยะเวลาลงทุน (ป) 
T     จํานวนคร้ังตอป (คร้ังตอป ) 

Present Value (PV)  

    PV =   FV / (1 + i)n 

Future Value (FV)  

    FV = PV (1+i)n 

Compounding periods (n)  

    n  = ln (FV / PV) / ln (1+i) 

Interest rate (i)     i   =   the interest rate required 
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    i =   ( FV / PV )1 / n  -  1 
    i =  ( I / Y) / 100 
I/Y = interest rate per year 
 

    I/Y =  ( FV / PV )1 / n  -  1   × 100 
 
มูลคาท่ีเหลือของกิจการ  = ( C(n+1)  / i )  / ( 1 + i )n  
 กําหนดให            C =  net income before tax   ;  ให g = 0              
 
ท่ีมา : http://www.moneychimp.com/articles/valuation/capm.htm 
 
ตัววดัท่ีใชวิเคราะหทางสถิติ ดังนี ้
ROE  ( Return on equity ) คือ อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 
   ROE =   กําไรสุทธิ(หลังหักภาษี) 
     สวนของผูถือหุน 
ROA ( Return on Asset ) คือ อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย 
   ROA  =  กําไรสุทธิ (หลังหักภาษี) 
      สวนของผูถือหุน 
EPS ( Earning Per Share ) คือ กําไรตอหุน 
   EPS   =  กําไรสุทธิของบริษัท  

     จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลวของบริษัท 
P/E ( Price per Earning ) 
   P/E   =   ราคาหุน 
    กําไรตอหุน 

การวิเคราะหใชขอมูลจากรายงานประจําปของบริษัท เปรียบเทียบกําไรตอหุนในแตละป
วามีความสม่ําเสมอ และมีแนวโนมเพิ่มข้ึน  
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ตารางท่ี 2.3  กาํไรตอหุนบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด( มหาชน ) 
ป พ.ศ. กําไรตอหุน( บาทตอหุน ) 
2544 0.67 
2545 1.67 
2546 3.34 
2547 3.71 
2548 3.69 
2549 4.85 
2550 7.24 
2551 8.53 

ท่ีมา: www.thaivi.com. 
 

จากฐานขอมูล กําไรของ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด( มหาชน ) มีการ
เพิ่มข้ึนอยางแข็งแกรง และเพิ่มข้ึนอยางสมํ่าเสมอเปนเวลาติดตอกัน มากถึง 8 ป ถือวาเปนกําไรที่
สามารถคาดการณได ดังนั้นจึงเหมาะสมท่ีจะนํามาคํานวณมูลคาตามหลักการลงทุนแบบประเมิน
คุณคาได 

16.1) หาอัตราการเติบโตของกําไร ป พ.ศ. 2551 
กําหนดตัวแปร  
มูลคาปจจุบัน (PV ) ป 2544 0.67 
มูลคาอนาคต (FV ) ป 2551  8.53 
ระยะเวลาลงทุน (N)  7 
อัตราการเติบโตของกําไร 7 ป  43.83 %    
ถือไดวาเปนการเติบโตของบริษัทท่ีนาสนใจและนาเก็บไวเพื่อพจิารณา  

       16.2) หากําไรคาดการณ ปพ.ศ. 2552 
             กําหนดตัวแปร  

มูลคาปจจุบัน (PV ) ป 2544 0.67 
อัตราการเติบโตของกําไร 7 ป  43.83 %    
ระยะเวลาลงทุน (N) ป2552  8 
มูลคาอนาคต (FV ) ป 2552  12.27 
คาดการณกําไรป 2552  12.27  บาทตอหุน  
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17) คาดหวังผลตอบแทนข้ันตนท่ีราคา 
7.1) คํานวณอัตราการเติบโตตอปของกําไรตอหุน  จากตาราง 
 1) อัตราการเติบโต ตอหุน 7 ป    =  43.83 %    
 2) คาดการณกาํไรตอหุน  7 ป     =   12.27 บาทตอหุน 
 3) อัตราการเติบโตกําไรตอหุน ใน5 ป 
           กําหนดตัวแปร 
     กําไรตอหุนเปน  
  มูลคาปจจุบัน (PV ) ป 2546  3.34  บาทตอหุน 
              มูลคาอนาคต (FV ) ป 2552   12.27 บาทตอหุน 
  ระยะเวลาลงทุน(ป)   5  ป 
    หาอัตราการเติบโตกําไรตอหุน 5 ป  29.72 %  
7.2) ประเมินอัตราการเติบโตตอป( ข้ันตน ) 

 ประเมินอัตราผลตอบแทนข้ันตน  =  ราคาหุน/กําไรตอหุน ( คาดการณ ) 
 หุน PTTEP  ท่ีราคา 102 บาท  
 ประเมินอัตราผลตอบแทนข้ันตน  =  ราคาหุน/กําไรตอหุน ( คาดการณ ) 
           =     102 /12.27   =   12.03 % 
แปลวา  ประเมินอัตราผลตอบแทนข้ันตนท่ีราคา 102 บาท ท่ีมีกําไรคาดการณ 

จะไดผลตอบแทนข้ันตน 12.03 % 
        อัตราผลตอบแทนดังกลาวก็เพิม่ข้ึนเนือ่งจากกําไรตอหุนของ PTTEP เติบโต

ในอัตรา 43.83% รอบ 7 ป และ 29.72 % รอบ 5 ป 
18) ประเมินหามูลคาบริษัทเชิงเปรียบเทียบกับพันธบัตรรัฐบาล 

ใชเปรียบเทียบกับการวิเคราะหหุน PTTEP โดยใชระยะกาลลงทุน 7 ปเทากัน 
กําไรตอหุนในปจจุบัน 
อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล 
กําไรตอหุนPTTEP     12.27 
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ป        6.4 % 

  (12.27  / 6.4 % )     191.72 
           อานคาไดวา หุนPTTEP ท่ี ราคา 191.72 บาท นักลงทุนจะไดผลตอบแทนจาก

พันธบัตรรัฐบาลกรณีนี้เทากบั 6.4 %  
       ดังนั้น PTTEP จึงมีราคาเชิงเปรียบเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลเทากับ 191.72 บาท 
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      ถาซ้ือหุนท่ีราคาตํ่ากวา 191.72 บาท จะทําใหนักลงทุนไดหุนในราคาท่ีตํ่ากวาเชิง
เปรียบเทียบกบัราคาพันธบัตรรัฐบาล และผลตอบแทนจากหุนจะ สูงกวาผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล  

19)  หาผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน 
สวนผูถือหุน =  สินทรัพย – หนี้สินท้ังหมด 
ผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน =  กําไรหลังหักภาษี  /  สวนผูถือหุน 
นักลงทุนควรเลือกลงทุนบริษัทท่ีมีผลตอบแทนตอสวนผูถือหุนสูง 

ตารางท่ี 2.4 ผลตอบแทนสวนผูถือหุน บริษัทปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
งบการเงิน บริษัทปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) 
สินทรัพย 135,525.39 ลานบาท 
หนี้สิน 58,380.77 ลานบาท 

สวนผูถือหุน 77,144.62 ลานบาท 
กําไรหลังหกัภาษี 19,754.97 ลานบาท 

ผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน 25.61% 
ท่ีมา: บริษัทปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากดั (มหาชน).  2551. 
 

       ป 2551 
กําไรหลังหกัภาษี     19,754.97 ลานบาท 
สวนผูถือหุน 77,144.62 ลานบาท 
ผลตอบแทนสวนผูถือหุน  
  (19,754.97 /  77,144.62 )   25.61 % 
แสดงวา บริษทั PTTEP เปนบริษัทท่ีนาสนใจ 

   ในฐานนะท่ีเปนเจาของ ในการเขาถือหุน บริษัทปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน)  มีทางเลือก 2 ทางเลือก  คือ ใหบริษัทนํากําไรทีไ่ดไปลงทุนเพือ่ทํากําไรเพิ่มข้ึนและสราง
กําไรใหนักลงทุน 25.61 %  หรือ อีกทางเลือกคือใหรับเงินปนผล  โดยถูกหักภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา  นักลงทุนควรเลือกทางเลือกแรก เพื่อผลตอบแทนทบตนในระยะยาว 

   ส่ิงท่ีนาสนใจคือ สวนผูถือหุนท่ีมีการเติบโตและกําไรที่เพิ่มข้ึนสอดคลองกันดังตาราง
ตัวอยางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.5 แสดงผลตอบแทนผูถือหุนแบบทบตน 
ปท่ี สวนผูถือหุน(ตนป) อัตราผลตอบแทน

สวนผูถือหุน (ROE ) 
กําไร(จะถูกนําไปเพิ่ม
ในกําไรปถัดไป) 

1 77,144.62 25.61% 19,754.97ลานบาท 
2 96,899.59 25.61% 24,815.98 
3 121,715.575 25.61% 31,171.36 
4 152,886.9338 25.61% 39,154.34 
5 192,041.2775 25.61% 49,181.77 
6 241,223.0487 25.61% 61,777.22 
7 303,000.2714 25.61% 77,598.37 
8 380,598.6409 25.61% 97,471.31 
จากการคํานวณผลตอบแทนทบตนเปนเวลา 8 ป 
ท่ีมา: Buffet and Clark  (2001) 

 
19.1)  คํานวณผลตอบแทนในการลงทุนพนัธบัตร 

กําไร      19,754.97 ลานบาท    
     ผลตอบแทนในการลงทุนพนัธบัตร7 ป   6.4  % 

ผลตอบแทนกาํไรที่ได  = กําไรหลังหกัภาษ/ีสวนผูถือหุน 
   = 19,754.97/6.4 % 
   = 308,671.41 ลานบาท 
เปนมูลคาอนาคต (FV ) 308,671.41 ลานบาท 
แปลคาไดวา นักลงทุนตองลงทุนในพันธบัตรเทากับ 308,671.41 ลานบาท จะได

ผลตอบแทนเทากับปละ19,754.97 ลานบาท 
19.2)  คํานวณหาเงินลงทุนพนัธบัตร  

กําไรคาดการณป8     97,471.31 ลานบาท 
อัตราผลตอบแทนตอป    6.4 % 
คํานวณเงินลงทุนได  

   =  97,471.31/6.4 %   

   =1,522,989.38 ลานบาท   
เปนมูลคาอนาคต (FV )   1,522,989.38 ลานบาท   
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 จะตองลงทุน 1,522,989.38 ลานบาท  จึงจะไดเทากับ 97,471.31 ลานบาท 
19.3) คํานวณหาอัตราตอบแทนจากเงินลงทุนท่ีหาไดจากขอ ท่ี19.1  

เงินลงทุนเร่ิมตน ปท่ี 1 (PV)  308,671.41 ลานบาท 
มูลคาสวนผูถือหุน (FV)   380,598.6409 ลานบาท 
ระยะเวลาลงทุน    7 ป 
คํานวณอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนพนัธบัตร 3.04 % 
ถานักลงทุนจายเงิน 308,671.41 ลานบาท ตนปท่ี 1 และขายดวยราคามูลคาสวนผู

ถือหุนเทากับ 380,598.6409 ลานบาทในปท่ี 8 เทากับลงทุน 7 ป นักลงทุนจะไดรับผลตอบแทน 
3.04 %  

19.4)  คํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนจากขอท่ี 19.2  
เงินลงทุนเร่ิมตน ปท่ี 1 (PV)  308,671.41 ลานบาท 
มูลคาสวนผูถือหุน (FV)                           1,522,989.38 ลานบาท   
ระยะเวลาลงทุน    7 ป 
คํานวณอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหุน PTTEP 25.61 % 
ถาลงทุนในหุน PTTEP ขายได 1,522,989.38 ลานบาท ผลตอบแทนจะเพิ่มข้ึนเปน 

25.61% เทากบัมูลคาของพันธบัตรรัฐบาลท่ีจะใหดอกเบ้ียเทากับผลกาํไรคาดการณของบริษัท
PTTEP ในปท่ี 7 ซ่ึงเทากับ 97,471.31 ลานบาท 

19.5) หาอัตราผลตอบแทนทบตน 
สวนผูถือหุน ปท่ี1 (PV )      77,144.62 ลานบาท 
สวนผูถือหุน ปท่ี8 (FV )   380,598.65 ลานบาท 
ระยะเวลาลงทุน    7 ป 
คํานวณอัตราผลตอบแทนทบตน  25.61 % 

20) คาดการณผลตอบแทน 
20.1) หามูลคาท่ีแทจริงของกจิการ 
         วาเปนผลรวมของกําไรในอนาคตของธุรกิจท่ีไดเปรียบเชิงแขงขัน 

                วิธีทํา 
1. ประมาณการมลูคาสวนผูถือหุนในอนาคตโดยการใชแนวโนมในอดตีนข 

องผลตอบแทนของผูถือหุน 
2. ประมาณการมลูคาสวนผูถือหุนในอนาคตไดแลว (สมมติวาเปนอีกสิบป) 
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3. นําคาท่ีไดมาคูณกับอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนท่ีคาดการณไวผลลัพธท่ี
ไดคือกําไรตอหุนของบริษัทในอนาคต 

4. ประมาณการราคาซ้ือ-ขายของหุนในอนาคต โดยการใชราคาท่ีนักลงทุนซ้ือ
มาเปนมูลคาปจจุบัน 

5. คํานวณอัตราผลตอบแทนตอป 
6. เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับอัตราผลตอบแทนอ่ืนๆในตลาด 

รวมท้ังอัตราผลตอบแทนท่ีตองการเพื่อเอาชนะอัตราเงินเฟอ 
       20.2) ประมาณการกําไรตอหุนในอนาคตและ ประเมินราคาตลาดในอนาคต 
  วิธีทํา 

1. ประมาณการกาํไรตอหุนในอนาคต 
2. ประเมินราคาตลาดในอนาคต 
3. ใชผลลัพธดังกลาวมาคาดการณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

21) ประมาณการกําไรตอหุนในอนาคตของบริษัท และประเมินราคาตลาดในอนาคตของ
หุน 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจ  
กําไรตอหุน =  มูลคาสวนผูถือหุนของบริษทั × อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน  
กําไรตอหุนจะถูกแบงออกเปน 2 สวน  

สวนท่ี 1 ของกําไรทั้งหมด จะเก็บไวกับบริษัท เปนกําไรสะสม 
สวนท่ี 2 ของกาํไรสวนท่ีเหลือ จะจายเปนปนผล  

22) หุนเสมือนพันธบัตรท่ีใหคูปองเพิ่มข้ึนได 
          มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของอัตราผลตอบแทน แตจริงๆแลวเงินลงทุนเร่ิมแรกได
ผลตอบแทนคงท่ีตอป และมีกําไรสะสมท้ังหมดตอปเพิ่มอีก ซ่ึงเสมือนไดรับคูปองพนัธบัตรเปน
ผลตอบแทนตอป และ สามารถนําผลตอบแทนน้ีไปลงทุนใหมในหุนเสมือนพันธบัตรให
ผลตอบแทนสะสมท้ังหมดตอป 

23) การซ้ือหุนคืน 
          บริษัทสามารถเพิ่มความม่ังค่ังใหผูถือหุนดวยการซ้ือหุนคืนของบริษัท ทําใหสัดสวน

ผูถือหุนลดลง ก็จะทําใหผลตอบแทนของผูถือหุนเพิ่มข้ึนดวย ( บริษัทสามารถเพิ่มอัตรา
ผลตอบแทนของผูถือหุนไดโดยการเพิ่มกาํไรสุทธิ หรือ การลดสวนผูถือหุนของบริษัทนั่นเอง ) 
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24) ประเมินผูบริหารในการใชประโยชนจากกําไรสะสม 
           ผูบริหารมีอิสระในการจัดการกับกําไรสะสม โดยมี 2 ทางเลือก คือการเก็บเปนกําไร

สะสมเพ่ือดําเนินกิจการแสวงหาผลกําไรจากการลงทุนในกจิการตอไป ผลของการลงทุนเพิ่มจะ
สะทอนใหเหน็ในระยะยาว ดูไดจากมูลคาของธุรกิจท่ีเติบโตข้ึน  ทางเลือกท่ีสองคือ จายปนผลแกผู
ลงทุนซ่ึงนักลงทุนควรใหความสนใจเร่ืองนี้นอยลง 

 
2.1.2 แบบจําลองการตัง้ราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model : CAPM) 

 เพื่อนํามาประกอบการศึกษาทําการวเิคราะหผลทางสถิติ เพื่อหาความเส่ียงจากผลตอบแทน
การลงทุนคาดการณ โดยทฤษฎีดังกลาวมาจาก Harry Markowitz  คนพบ ทฤษฎีกลุมหลักทรัพย
สมัยใหม ตอมา William F.Sharpe , John Lintner และ Jan Mossin ไดนําทฤษฎีดังกลาวมา
ประยุกตเปนทฤษฎีการกําหนดราคาหลักทรัพย  มาเปนแบบจาํลองดุลยภาพของความสัมพันธ
ระหวางผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเส่ียงภายใตแบบจําลองดังกลาว 
ความเส่ียงในท่ีนี้ หมายถึง ความเส่ียงเปนระบบ (Systematic risk) หรือความเส่ียงท่ีไมสามารถ
กําจัดไดโดยการกระจายการลงทุน 
ขอสมมติของแบบจําลอง การตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model : CAPM) 
ประกอบดวย  

 1.นักลงทุนแตละคนเปนผูหลีกเล่ียงความเส่ียง มีความคาดหวังอรรถประโยชนจากการ
ลงทุนสูงสุด 

 2.นักลงทุนเปนผูรับราคาและมีความคาดหวังในผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีมีการแจกแจง
ปกติ 

 3.สินทรัพยท่ีไมมีความเส่ียงท่ีนักลงทุนอาจกูยืมหรือใหกูยืมโดยไมจํากัดจํานวนดวยอัตรา
ผลตอบแทนท่ีไมมีความเส่ียง 
 4.ปริมาณสินทรัพย มีจํานวนจํากัด ทําใหสามารถกําหนดราคาซ้ือขายและแบงแยกเปน
หนวยยอยไดไมจํากัดจํานวน 

 5.ตลาดสินทรัพยไมมีการกีดกัน ไมมีตนทุนเกีย่วกับขาวสารขอมูล และทุกคนไดรับ
ขาวสารอยางสมบูรณ 
 6.ตลาดสินทรัพยเปนตลาดท่ีมีลักษณะสมบูรณ ไมมีเร่ืองภาษ ี กฎระเบียบ หรือ ขอหาม
ในการซ้ือขายแบบขายกอนซ้ือ (Short sale) หมายถึงการขายหุนโดยไมมีหุนอยูในบัญชี (Port 
folio) ของตน  
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 จากขอสมมติท่ีกลาววา นักลงทุนตางมีความคาดหวงัจากการลงทุนเหมือนกัน เปนผูมี
เหตุผล และเปนผูท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง ทําใหนกัลงทุนใหความสนใจลงทุนในสินทรัพยท่ีไมมี
ความเส่ียงและกลุมสินทรัพยเส่ียงอยูบนเสนกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ นั่นคือนักลงทุนตาง
สนใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมตลาดเหมือนกัน กลุมหลักทรัพยตลาด เปนกลุมหลักทรัพยท่ีรวม
หลักทรัพยทุกประเภทท่ีมีผูถือครอง ดุลยภาพจึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงในนํ้าหนักของหลักทรัพย
ท่ีถูกกําหนดจากราคาหลักทรัพย ถาหลักทรัพยชนดิหนึ่งราคาตํ่ากวาอีกชนิดหนึ่ง เม่ือเทียบจาก
ความเส่ียงท่ีเทากัน นักลงทุนจะเลือกซ้ือหรือลงทุนในหลักทรัพยท่ีราคาถูกกวา ทําใหราคา
หลักทรัพยนัน้ปรับตัวสูงข้ึนและการขายหลักทรัพยท่ีราคาแพงกวา จะทําใหราคาหลักทรัพยนัน้ตํ่า 
หรือลดลง กระบวนการดังกลาวทําใหราคาหลักทรัพยถูกผลักดันสูดุลยภาพในท่ีสุด และ
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังของแตละหลักทรัพยอยูในระดบัสูงสุด ณ. แตละระดับความเส่ียง 
แบบจําลอง CAPM  นี้ เนนสนใจในความเส่ียงท่ีเปนระบบของหลักทรัพย เนือ่งจากอยูภายใต
เง่ือนไขวาหากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยใหหลากหลายข้ึนจะสามารถกาํจัดความเส่ียงท่ี
ไมเปนระบบได ความเส่ียงใน CAPM นั้น หมายถึงความเส่ียงเปนระบบ (Systematic risk) 
โดยจะใชตัว ( β) เปนตัวแทน เม่ือคาเบตา  (β) นอยกวา 1 หมายความวาหลักทรัพยนั้นมี
ความเส่ียงมากกวา หลักทรัพยท่ีมีคาเบตา ( β) มากกวา 1 ความเส่ียงของแตละหลักทรัพยวดัได
จากการเปรียบเทียบ ความเส่ียงของหลักทรัพยนัน้ กับ ความเส่ียงในตลาดและการวัดความ
แปรปรวนของผลตอบแทนของหลักทรัพยใดไมอาจเทียบกับตัวเองได เพราะไมสามารถนําคาสถิติ
นี้ไปวดัเปรียบเทียบกับความแปรปรวนของหลักทรัพยตัวอ่ืนได จึงใชการวดัความแปรปรวนของ
ผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นเทียบกับผลตอบแทนของตลาด ความเส่ียงของหลักทรัพยแตละตัว 
เปนคาความแปรปรวนของหลักทรัพยและของตลาดจากหลักทรัพยใดๆคาเบตา ( β)  
สามารถคํานวณไดจากสูตรทางคณิตศาสตร 
    β i (ความเส่ียง)  = covariance ( R iR m) 
          variance (R m) 
 

E ( R m ) = ผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากตลาด (Expected return from the market portfolio) 
E ( R i )  = ผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุน(Expected return from the given investment) 
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยเดยีว หรือของท้ังพอรตโฟลิโอ นํามาจาก 
R i=  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย i( Return from portfolio) 
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R f =  อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง (Return from risk – free rate) 
R m=  อัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากกลุมหลักทรัพยตลาด (Return from market) 

 โดยความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังและคาความเส่ียงของหลักทรัพย 
แสดงไดจากสมการ  ดังนี ้
 

 R i= α + b βi                                                                                                       …..(1) 
 
โดยท่ีR i = ผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย(Expected rate of return for asset i) 
  βi =  ความเส่ียงเปนระบบท่ีเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย i (Systematic risk of the asset) 

 R f =  ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความเส่ียง i = α + b (0) ฉะนัน้ R f = α 

 α=   ผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีไมมีความเสี่ยง 
 b = คาความชันของเสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line : SML) นั่นคือ 
 ถาความเส่ียงของหลักทรัพยเทากับความเส่ียงของตลาด เม่ือ β = 1 

          R m     = α + b (1)                                            …..(2) 

          R m  - α=  b i        …..(3)  
ดังนั้นเกิดความสัมพันธ Ri=  R f + β i(  R m   -  Rf )                 …..(4) 
โดย    
 Ri = ผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย(Expected rate of return for asset i) 
 β i=  ความเส่ียงเปนระบบท่ีเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย i (Systematic risk of the asset) 
 Rf =  อัตราดอกเบ้ียพนัธบัตรรัฐบาล อาย7ุ ป   
 R m =  อัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากกลุมหลักทรัพยตลาด (Return from market) 
   ความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนคาดหวังกับความเส่ียง สามารถกําหนดแสดงเปนเสน
ตลาดหลักทรัพย (Security Market Line : SML) โดยเปนความสัมพันธท่ีแสดงระดบัผลตอบแทนท่ี
นักลงทุนตองการ ณ ระดับความเส่ียงตางๆ หรือเปนการอธิบายความสัมพันธระหวาง
ประสิทธิภาพของผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเส่ียงตอการลงทุนในหลักทรัพย โดยเสนตลาด
หลักทรัพยนี ้มีขอสมมติฐานวา ตลาดหลักทรัพยเปนตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงและอยูในดุลยภาพ
ความแตกตางของผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยแตละตัวแสดงถึงความแตกตางกันและคา
เบตา (β) ในแตละหลักทรัพยดวย ความเส่ียงท่ีสูงกวาของหลักทรัพยหนึ่ง จะแสดงถึง
ผลตอบแทนท่ีสูงกวา ดวยความสัมพันธระหวางความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีคาดหวังนี้เปน 



21 
 

เสนตรง ซ่ึงถาความสัมพันธนี้ไมเปนเสนตรงหรือตลาดหลักทรัพยไมเปนตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ
แลว  การลงทุนในหลักทรัพยก็จะไมมีประสิทธิภาพดวย โดยหากเปนเสนโคงคว่ําลง  แสดง
ใหเห็นวาเม่ือถือหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงมากข้ึนกลับใหผลตอบแทนลดลง หรือหากเปนเสนโคงท่ี
หงายข้ึนแสดงใหเห็นเม่ือถือหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงนอยจะใหผลตอบแทนท่ีมากข้ึน ดังนั้นการท่ี
ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเส่ียงเปนเสนตรง ผลตอบแทนท่ีควรไดรับ
จากการลงทุนในหลักทรัพยใดควรเทากับการถือหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียงบวกผลตอบแทน
สวนเพิ่มจากการถือหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงเทานัน้ หากมีผลตอบแทนอ่ืนใดท่ีมากกวานี้ถือวาการ
ลงทุนในหลักทรัพยนั้นใหผลตอบแทนท่ีผิดปกติ  
ผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (Expect return)              
 รูปท่ี2.1 ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนท่ีคาดหวังกบัความเส่ียงในการลงทุนในหลักทรัพย 

 
 
 
ท่ีมา:  Flscher and Jordan (1995) 
  จากรูปท่ี 2.1 ความสัมพันธระหวางความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีคาดหวังนี้เปนแบบ
เสนตรง จากรูป จดุ A ใหผลตอบแทนสูงกวาจุดบนเสนตลาดหลักทรัพย (SML) ซ่ึงแสดงวา
หลักทรัพยมีราคาซ้ือขายในตลาดตํ่ากวาราคาท่ีสมดุลจะเปน และจุดB คือหลักทรัพยท่ีมี
ผลตอบแทนตํ่ากวาหลักทรัพยอ่ืนบนเสนตลาดหลักทรัพย(SML)กลาวคือ ณ ระดับความเส่ียง
หนึ่ง ผูลงทุนจะพากันซ้ือหลักทรัพย A  มากข้ึนเม่ือมีอุปสงคมากข้ึนจะทําใหราคาหลักทรัพย 
A นี้สูงข้ึน    ทําใหอัตราผลตอบแทนลดลงจนสูสมดุลบนเสนตลาดหลักทรัพย(SML)       สวน 

B}ผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ไมมีความเส่ียง 

Rm 

 

 

 

 

Rf 

 

 

 

 

       

0 
 

A   เสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line : SML) 

}ผลตอบแทนหลักทรัพยที่ชดเชยความเส่ียง(Market risk) 

          β=1                            ความเสี่ยง   (β) 
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หลักทรัพย B ผูลงทุนจะไมซ้ือเนื่องจากผลตอบแทนที่ไดตํ่ากวาผลตอบแทนท่ีตองการ บนเสน
ตลาดหลักทรัพย(SML) ทําใหอุปสงคลดลง ราคาหลักทรัพย B จะลดลง จนทําใหอัตรา
ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนสูสภาวะสมดุลบนเสนตลาดหลักทรัพย(Security Market Line :SML) เสนตลาด
หลักทรัพยเปนเสนนี่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางความเส่ียงหรือคา β กับผลตอบแทนท่ี
คาดวาจะไดจากการลงทุน โดยท่ีระดบัความเส่ียงของตลาดจะมีคาเทากับ 1 ซ่ึงความสัมพันธ
ระหวางผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับความเส่ียง จะไปในทิศทางเดยีวกัน คือ การลงทุนใน
หลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงสูง นักลงทุนยอมคาดหวังผลตอบแทนท่ีจะกลับคืนมาในอัตราท่ีสูงข้ึน
ดวย ในทางตรงกันขามการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีระดับความเส่ียงตํ่านักลงทุนยอมไดรับ
ผลตอบแทนท่ีนาจะตํ่าดวย 
 จากการศึกษานําเอา β หรือคาความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของแตละ
หลักทรัพย E( Rit )มากําหนดจุดเพื่อเปรียบเทียบกับเสน SML ดังรูปท่ี2 โดยถาหลักทรัพยใดอยู
เหนือเสน SML จะเปนหลักทรัพยท่ีคาดวาจะใหผลตอบแทนมากกวาตลาด นั่นคือราคาของ
หลักทรัพยนัน่มีคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน (Under Value) ในอนาคตเม่ือราคาของหลักทรัพยนั้นสูงข้ึน
ผลตอบแทนกจ็ะลดลงเขาสูระดับเดยีวกับผลตอบแทนตลาด ซ่ึงนกัลงทุนควรซ้ือหลักทรัพยนีไ้ว 
ในทางกลับกนั ถาหลักทรัพยใดอยูตํ่ากวาเสน SMLจะเปนหลักทรัพยท่ีคาดวาจะใหผลตอบแทน
นอยกวาตลาด นัน่คือราคาของหลักทรัพยนั้นมีคามากกวาท่ีควรจะเปน(Over Value) ในอนาคตเม่ือ
ราคาของหลักทรัพยนั้นลดลง ผลตอบแทนก็จะสูงข้ึนเขาสูระดับเดียวกับผลตอบแทนตลาด ซ่ึง
นักลงทุนควรขายหลักทรัพยนี้กอนราคาจะลดลง 
  
2.2 เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 

กมลวรรณ รัตนกาญจน (2547)  ไดศึกษาผลตอบแทนของการลงทุนในหลักทรัพยกลุม
ส่ือสารดวยวิธีเสนพรมแดนเฟนสุม จํานวน 5 หลักทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โดยใชขอมูลรายสัปดาหของราคาปดหลักทรัพยท่ีทําการซ้ือขายอยูในตลาดในชวงระยะเวลา5ป  

วิธีการศึกษาแหลงขอมูลในการศึกษาเปนขอมูลทูติยภูมิ (Secondary Data) โดยใชขอมูลราย
สัปดาหของราคาหลักทรัพยท้ังตลาดและราคาหลักทรัพยในกลุมส่ือสาร 5หลักทรัพยท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทําการซ้ือขายชวงระยะเวลา5ป โดยเปนขอมูลราย
สัปดาห เร่ิมต้ังแต วนัท่ี 1 มกราคม 2542 ถึงวันท่ี 31ธันวาคม 2542 โดยหลักทรัพยในกลุม
ส่ือสาร 5 หลักทรัพย คือ 

1. หลักทรัพยของบริษัท แอดวานซ อินโฟเซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
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2. หลักทรัพยของบริษัท ชิน คอรเปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) 
3. หลักทรัพยของบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
4. หลักทรัพยของบริษัท ชินวัตร แซทเทลไลทจํากัด (มหาชน) 
5. หลักทรัพยของบริษัท ทีทีแอนดที  จํากดั (มหาชน) 
ผลการศึกษาจากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน พิจารณาภาพรวมท้ัง 5ป มีเพยีง

หลักทรัพย SHIN เทานัน้ท่ีมีจํานวนสัปดาหท่ีหลักทรัพยมีคาเปรียบเทียบมากกวา 1 มากกวา
จํานวนสัปดาหท่ีคาเปรียบเทียบของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยมีคานอยกวา 1 ซ่ึงแสดงวาเม่ือ
พิจารณาโดยภาพรวมแลวหลักทรัพย SHIN เหมาะที่จะพจิารณาเลือกลงทุน สวนหลักทรัพย 
TRUE   SATT  และ TTNT พบวา หลักทรัพยท้ัง 3 มีจํานวนสัปดาหท่ีหลักทรัพยมีคา
เปรียบเทียบมากกวา1 นอยกวาสัปดาหท่ีเปรียบเทียบของอัตราผลตอบแทนมีคานอยกวา 1 แสดง
วาเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลวหลักทรัพยTRUE SATT และ TTNT ไมเหมาะ ท่ีจะพิจารณา
เลือกลงทุน 

เม่ือนําอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย เทียบกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังแลวนั้น 
หลักทรัพยท้ัง 5 คือ หลักทรัพย ADVANCE SHIN  TRUE  SATT TTNT ใหผลตอบแทน
มากกวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังทุกหลักทรัพย แสดงวาหลักทรัพยท้ัง 5 หลักทรัพย มีราคา
ตํ่ากวาราคาท่ีเหมาะสม (Under value)  ผูลงทุนควรจะเลือกลงทุนในหลักทรัพยเพราะให
ผลตอบแทนสูง 

 
อภิวัฒน  นาประทานสุข(2547)  ไดศึกษาการวิเคราะหมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยใน

ภาคเหนือดวยเศรษฐมิติ เพือ่ทําการพยากรณมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยในเขตภาคเหนือใน
อนาคต และทําการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวระหวางมูลคาการซ้ือขาย
หลักทรัพยในเขตภาคเหนือกบัมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยและ GDPของประเทศ  

โดยศึกษา ถึงมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยในเขตภาคเหนือ 17จังหวัด โดยจะใชขอมูลทุติย
ภูมิจากวารสารตลาดหลักทรัพย เว็บไซดของตลาดหลักทรัพยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอมูลจากธนาคารกลางรวมถึงเว็บไซดของบริษัทหลักทรัพย
ตางๆที่เกี่ยวของ ใชขอมูลรายเดือนต้ังแตวันท่ี 31มกราคม 2539 ถึงวันท่ี 31ตุลาคม 2547 
รวมท้ังส้ิน 106เดือน  

สรุปผลการศึกษา จากการวิเคราะหแนวโนมการซ้ือขายหลักทรัพยในภาคเหนือ กลาวไดวา 
มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยในภาคเหนือมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเม่ือเวลาเพิ่มข้ึน และฤดูกาลมีผลตอ
มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยในภาคเหนือบางพอประมาณ  
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 ศิชา กอลาภประเสริฐ(2547)ไดศึกษาถึงพฤติกรรมและปญหาการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยของนักลงทุนรายใหมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยการ
รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจากลูกคาบริษัทหลักทรัพยในจังหวัดเชียงใหมจํานวน14บริษัท 
รวมท้ังส้ิน 104 ชุด   

 ผลการศึกษาพบวา นักลงทุนสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง25-35 สถานภาพโสด 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพประกอบธุรกจิสวนตัว รายได เฉล่ีย20,000-50,000 บาท 
เหตุผลสําคัญของการเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพยคือตองการผลตอบแทนทีสูงกวาอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก โดยส่ือโทรทัศนผูแนะนําและเจาหนาท่ีการตลาดมีความสําคัญตอการเขามาลงทุนมากและ
การใหความรูเร่ืองหลักทรัพยแกนักลงทุนรายใหม 

 การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานเปนปจจัยท่ีนักลงทุนใหความสําคัญมากท่ีสุดโดยสวนใหญแลว
นักลงทุนสนใจในหุนกลุมธุรกิจการเงิน และถือครองในระยะส้ันไมเกิน 1สัปดาห เพื่อการเก็ง
กําไร สวนการถือครองระยะยาวเพ่ือรับผลตอบแทนและสิทธิประโยชนจากหลักทรัพย  จากการ
ทดสอบchi-square ตามสมมติฐานพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับลักษณะการลงทุน คือ 
ดอกเบ้ีย อัตราเงินเฟอ สถาบันจัดอันดับเครดิตมูดี้สอินเวสเตอรเซอรวิส และการวิเคราะหทาง
เทคนิคโดยใชกราฟแทงเทียบและผลประกอบการ โดยท้ังสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ0.05  การสรางราคาหลักทรัพยของนักลงทุนรายใหญเปนปญหาใหญแกนักลงทุน
 จนถึงการสรางขาวลือเพื่อสรางราคาหลักทรัพย ปญหาเหลานี้นักลงทุนตองการให
ภาครัฐบาลควบคุมและเครงครัดและแกไขกรอบการทํางานและขอแนะนําเพื่อมาตรฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพ นักลงทุนสวนใหญจะไดกําไรจะการลงทุน  และถาหากขาดทุน นักลงทุนก็
สามารถทําใจยอมรับไดในระดับปานกลางและนักลงทุนก็จะลงทุนตอไป เพื่อแกไขยอดขาดทุน 
 
 พันเดช  หลิมศิวิไล(2547) ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหมใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย
นักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม และเพื่อศึกษาปญหาการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย
ขอมูลไดมาจากแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน260รายท่ีเปนนักลงทุนในหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยซ่ึงเลือกมาโดยวิธี Non Probability Sampling แบบQuota Sampling 
โดยเลือกมาจากหองคาหลักทรัพยจังหวัดเชียงใหม 13แหง ๆละ 20ราย และใชการวิเคราะห
สถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมดังนี้ มีประสบการณลงทุนอยางนอย1
ป ลงทุนเพื่อตนเอง ลงทุนเพื่อเก็งกําไร ชอบลงทุนในหลักทรัพยท่ีผลตอบแทนสูง เส่ียงสูง 
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ลงทุนในหุนสามัญ ถือครองนอยกวา1เดือน แหลงขอมูลท่ีชวยในการตัดสินใจ คือหนังสือพิมพ 
วงเงินสดในการลงทุนนอยกวา100,000บาท วงเงิน มารจินใชลงทุนนอยกวา100,000บาท ให
การศึกษาคร้ังนี้ไดแบงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุน แบงออกเปน 2ปจจัย คือ 
ปจจัยพื้นฐาน และปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
ผลการศึกษาพบวาดานปจจัยพื้นฐานท่ีใชพิจารณาลงทุนกลุมตัวอยางไดใหกําไรจากการซื้อขาย
หลักทรัพยมีความสําคัญท่ีสุด สวนการประกาศจายเงินปนผลและความเส่ียงของหลักทรัพยเปน
ปจจัยรองลงมาตามลําดับ สําหรับปจจัยภายนอกท่ีใชพิจารณาลงทุนกลุมตัวอยางไดใหภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศมีความสําคัญมากท่ีสุด สวนอัตราดอกเบ้ียในทองตลาด และสภาวะความ
ม่ันคงทางการเมือง มีความสําคัญรองลงตามลําดับ    ดานปญหาของผูลงทุนในการลงทุน
หลักทรัพย ปญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการรับรูขาวสารในตัวของหลักทรัพยเปนปญหาที่สําคัญ
มากท่ีสุด รองมาคือความรูความเขาใจในการลงทุนของนักลงทุน และสถานการทางการเมือง 
 
 
 


