แบบจําลอง CAPM ของหลักทรัพย์ กลุ่มการแพทย์
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

โดย
นายวรวิทย์ ภู่ภัสสร

การวิจัยนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 761 427 สั มมนาปัญหาทางธุรกิจ
ตามหลักสู ตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2552

แบบจําลอง CAPM ของหลักทรัพย์ กลุ่มการแพทย์
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

โดย
นายวรวิทย์ ภู่ภัสสร

การวิจัยนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 761 427 สั มมนาปัญหาทางธุรกิจ
ตามหลักสู ตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2552

ที่ประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแลว
อนุมัติใหการวิจัย เรื่อง “แบบจําลอง CAPM ของหลักทรัพยกลุมการแพทย ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย” เสนอโดยนายวรวิทย ภูภัสสร มีคุณคาเพียงพอที่จะเปนสวนหนึ่งของการศึกษาใน
รายวิชาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

(อาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ)
หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
เดือน
พ.ศ.

วันที่
อาจารยที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารยประสพชัย พสุนนท
คณะกรรมการสอบสัมมนาปญหาทางธุรกิจ

(อาจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ)
/
/

ประธานกรรมการ

กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารยประสพชัย พสุนนท)
/
/
กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารยนภนนท หอมสุด)
/
/

12490085: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
คําสําคัญ: แบบจําลอง CAPM / หลักทรัพยกลุมการแพทย
วรวิทย ภูภัสสร: แบบจําลอง CAPM ของหลักทรัพยกลุมการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (CAPM MODEL IN HEALTH CARE SERVICES SECTOR IN THE STOCK
EXCHANGE OF THAILAND) อาจารยที่ปรึกษา: ผศ. ประสพชัย พสุนนท. 48 หนา
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ไดรับกับอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังเมื่อคํานวณคาเบตาดวยแบบจําลอง CAPM ของหลักทรัพยกลุมการแพทยใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 11 หลักทรัพย การคํานวณคาเบตาดวยแบบจําลอง
CAPM ใชขอมูลราคาปดรายเดือนจํานวน 60 เดือน คือ ตั้งแต เดือนมกราคม 254 7 ถึงเดือนธันวาคม
2551 ขณะที่อัตราผลตอบแทนของตลาดใชดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอัตรา
ผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยงใชผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป จากนั้นจึงนําคาเบตาที่
คํานวณไดไปหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังรายเดือนจํานวน 6 เดือน คือ ตั้งแต เดือนมกราคม
2552 ถึง เดือนมิถุนายน 2552 ผลการวิจัยพบวา เมื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ไดรับกับอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวัง มี 7 หลักทรัพยที่มีรูปแบบไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต 50% ขึ้นไป
นอกจากนี้ยังพบวา อัตราผลตอบแทนโดยสวนมากมีลักษณะเบซายและมีคาความโดงสูงมาก

คณะวิทยาการจัดการ
ลายมือชื่อนักศึกษา
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค

ปการศึกษา 2552

กิตติกรรมประกาศ
กกกกกกกกงานวิจัยครั้งนี้สามารถสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี อันเนื่องมาจากการเสียสละเวลาของ
ผูชวยศาสตราจารยประสพชัย พสุนนท อาจารยที่ปรึกษาของขาพเจา ซึ่งไดใหคําปรึกษาและ
คําแนะนําตั้งแตการเลือกหัวขอวิจัย การใหความชวยเหลือในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย ตลอดจน
ชวยแกไขขอบกพรองตางๆ เพื่อความถูกตองและความสมบูรณของวิจัยฉบับนี้
กกกกกกกกผูวิจัย ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยนภนนท หอมสุด ที่ใหความชวยเหลือในการ
ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองตางๆ ทําใหวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
กกกกกกกกผูวิจัยขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ใหคําปรึกษาในการทํางานและใหกําลังใจ รวมไปถึงการให
คําวิจารณตางๆ ที่ทําใหงานของขาพเจาสมบูรณขึ้น
กกกกกกกกนอกจากนี้ ขอขอบคุณ คณาจารยคณะวิทยาการจัดการและผูที่เกี่ยวของทุกทาน ที่ไดสั่ง
สอนอบรมผูวิจัยขณะที่ศึกษาอยู
กกกกกกกกสุดทายขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และพี่สาว ครอบครัวผูเปนที่รักยิ่งและให
โอกาสทางการศึกษา ความรัก ความเขาใจ รับฟง ชวยแนะนํา และแกไขปญหาดวยความหวังดีเสมอ
มาและตลอดไป
กกกกกกกกหากไมมีบุคคลเหลานี้ งานวิจัยครั้งนี้คงจะสําเร็จลุลวงไปไมได ดังนั้นผูวิจัยจึงขอแสดง
ความขอบคุณบุคคลเหลานี้ไว ณ โอกาสนี้ดวย
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยเปนตลาดของเงินทุนที่มีความสําคัญตอธุรกิจในโลกปจจุบัน เนื่องจาก
ผูผลิตจะใชเปนแหลงระดมเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินงาน ในขณะที่นักลงทุนใชเปนแหลงหา
ผลประโยชนเพิ่มจากเงินออมที่มี การลงทุนในตลาดหลักทรัพยจึงเปนทางเลือกเพื่อการออมเงินใน
ระยะยาวที่ผูออมสามารถหลีกเลี่ยง หรือปองกันการขาดทุนที่อาจเกิดจากระดับเงินเฟอ เพราะการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยจะชวยรักษามูลคาที่แทจริงของเงินลงทุน อีกทั้งใหผลตอบแทนในรูปของ
เงินปนผล กําไรสวนทุน สิทธิการจองซื้อหุนใหมในราคาต่ํา และหากผูลงทุนมีความรอบรู ยัง
สามารถเลือกซื้อเลือกขายหลักทรัพยตางๆ ในระดับราคาและจังหวะเวลาที่ใหผลตอบแทนสูงไดอีก
ดวย นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพยยังเปนแหลงระดมเงินทุนระยะยาว โดยผูที่ตองการระดมเงินทุนจะ
ออกตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพยในตลาดทุน ประกอบดวย หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนกู
พันธบัตรรัฐบาล หนวยลงทุนของกองทุนรวม ใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนตน เพื่อจําหนายใหกับ
บุคคลภายนอกหรือประชาชนทั่วไป (โสภณ ดานศิริกุล 2545: 17)
กกกกกกกกดวยเหตุนี้ เมื่อนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยตางๆ ตองการผลกําไรจากการลงทุนทั้งสิ้น
แตการหากลยุทธเพื่อคาดคะเนดัชนีราคาหลักทรัพยใหไมผิดพลาดเปนไปไดยาก จึงทําใหการลงทุน
ยอมมีโอกาสทั้งกําไรและขาดทุน นักลงทุนจึงควรที่จะรูจักวิธีการและสามารถพยากรณแนวโนม
ของความผันผวนของดัชนีราคาหลักทรัพยในอนาคต เพื่อ ชวยลดความไมแนนอนและความสูญเสีย
ที่อาจเกิดขึ้น ได ในการคาดคะเนความเปนไปของตลาดหลักทรัพยถูกพยากรณดวยวิธีการตาง ๆ
เชน การประเมินจากปจจัยพื้นฐาน ตางๆ การพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ หรือการใชแบบจําลอง
ทางเศรษฐกิจในการพยากรณ เปนตน แบบจําลองหนึ่งที่มีความโดดเดนในการพยากรณแบบ
Causal คือ แบบจําลอง Capital Asset Pricing Model หรือแบบจําลอง CAPM (CAPM Model) เปน
แบบจําลองทางการเงินที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายตอการนํามาอธิบายถึงความเสี่ยงในการ
ตัดสินใจเลือกลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเห็นไดจากรายงานการวิจัยตางๆ อาทิ
ไพบูลย เสรีวิวัฒนา (2526) เจษฎา อารีพจนา (2539) เกรียงไกร เดชบํารุง (2542) และนงนุช มั่นคงดี
(2544) เปนตน ซึ่งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนศูนยกลางแหงการลงทุนหลักของประเทศ
ไทยในปจจุบัน สําหรับเหตุผลที่นักลงทุนนิยมลงทุนในหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนศูนยกลาง
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แหงการลงทุนหลักของประเทศไทยในปจจุบัน สําหรับเหตุผลที่นักลงทุนนิยมลงทุนในตลาด
หลักทรัพย เนื่องจากการไดผลตอบแทนจากการลงทุนคอนขางสูง อยางไรก็ตาม แมการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยจะไดผลตอบแทนสูง แตก็มีความเสี่ยงสูงดวยเชนกัน
กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศแบงกลุมหลักทรัพยออกหลายกลุม อาทิ กลุมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร กลุมสินคาอุปโภคบริโภค กลุมทรัพยากร กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง
เปนตน หนึ่งในกลุมหลักทรัพยที่นาสนใจตอการลงทุน คือ หลักทรัพยกลุมบริการทางดาน
การแพทย เนื่องจากปจจุบันผูคนในสังคมหันมานิยมใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ อันเกิดจาก
โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ที่เขามา ไมวาจะเปนโรครายแรง เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือ
โรคที่มีความรุนแรงในระดับความรุนแรงรองลงมา เชน โรคอวน โรคคอเลสเตอรอลในเสนเลือด
ซึ่งเปนโรคพื้นฐานนําไปสูการเปนโรครายตางๆ ในอนาคต นอกจากนั้นยังมีโรคติดตอ อาทิ โรค
ไขหวัด ซึ่งในปจจุบันมีการแพรระบาดของโรคไขหวัด 2009 หรืออาจเปนโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
โดยทั่วไปของคนทํางาน อาทิเชน การยกของหนักหรือการนั่งทํางานผิดทา ซึ่งสงผลตอโรคปวด
เมื่อยตามกลามเนื้อ โรคกลามเนื้ออักเสบ โรคปวดหลัง ฯลฯ ดังนั้นจึงทําใหโรงพยาบาลเอกชนตาง
ๆ จึงมีผลประกอบการที่ดี ทําใหดึงดูดใหนักลงทุนสนใจที่จะลงทุนหลักทรัพยในกลุมดังกลาว จาก
การตรวจสอบขอมูลในเบื้องตนถึงเดือนธันวาคม 2551 พบวา หลังจากที่ประสบปญหาเศรษฐกิจ
ตกต่ํา ทําใหดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลดลงเปนอยางมาก ซึ่งสงผลใหหลักทรัพย
ๆ ตาง มีราคาที่ลดลงอยางรวดเร็ว แตก็เริ่มที่จะประคองตัวและมีราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะหลัง โดยมี 2
หลักทรัพยในกลุมการแพทยที่สามารถประคองตัวในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําไวได ซึ่งวัดไดจากการ
ที่ราคาหุนไมลดลง คือ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด
(มหาชน)
กกกกกกกกดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะนําแบบจําลอง CAPM มาทดสอบกับหลักทรัพย
กลุมการแพทยเพื่อศึกษาลักษณะของอัตราผลตอบแทน และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักวิชาการ นักลงทุน ตลอดจนผู
ที่สนใจ อันจะนํามาซึ่งการนําแบบจําลอง CAPM ไปใชในการลงทุนหรือปรับปรุงแบบจําลองได
อยางถูกตอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
กกกกกกกก การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ไดรับกับอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังเมื่อคํานวณคาเบตาดวยแบบจําลอง CAPM ของหลักทรัพยกลุมการแพทยใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 11 หลักทรัพย

3
ขอบเขตของการวิจัย
กกกกกกกก1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ราคาปดรายเดือนของหลักทรัพยกลุมการแพทย
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 13 หลักทรัพย ตั้งแตเดือนมกราคม 2547 ถึง เดือน
ธันวาคม 2551 โดยใชขอมูลอางอิงจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( 2552) ซึ่งจากการ
ตรวจสอบในเบื้องตน พบวา มีการรายงานราคาปดของหลักทรัพยที่มีขอมูลมีครบถวนสมบูรณ
จํานวน 11 หลักทรัพย ประกอบดวย
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน): AHC
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน): BGH
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน): BH
กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 บริษัท เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน): CMR
กกกกกกกกกกกกกกกก1.5 บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน): KDH
กกกกกกกกกกกกกกกก1.6 บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน): M-CHAI
กกกกกกกกกกกกกกกก1.7 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน): NTV
กกกกกกกกกกกกกกกก1.8 บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน): RAM
กกกกกกกกกกกกกกกก1.9 บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน): SKR
กกกกกกกกกกกกกกกก1.10 บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน): SVH
กกกกกกกกกกกกกกกก1.11 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน): VIBHA
กกกกกกกก2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย มีทั้งหมด 3 ตัวแปร คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก 2.1 อัตราผลตอบแทนของแตละหลักทรัพย แทนดวย Ri,t
กกกกกกกกกกกกกกก ก2.2 อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล 5 ป แทนดวย Rf,t
กกกกกกกกกกกกกกกก 2.3 อัตราผลตอบแทนของตลาดรวม แทนดวย Rm,t คือ ดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย (SET Index)
กกกกกกกก3. แหลงที่มาของขอมูลและระยะเวลาของการเก็บรวบรวม
กกกกกกกกขอมูลราคาปดรายเดือนของหลักทรัพยกลุมการแพทยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยตั้งแตเดือนมกราคม 2547 ถึง เดือนธันวาคม 2551ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลมาจาก เว็บไซต
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กกกกกกกก4. แบบจําลองที่ใชและวิธีประมาณคา
กกกกกกกกวิธีในการอธิบายความคาดหวังของ ผูวิจัย ที่มีตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ไดแก
แบบจําลอง CAPM และวิธีประมาณคาเบตาแบบ Ordinary Least Square
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
กกกกกกกก 1. นักลงทุนสามารถใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกลงทุนของนักลงทุนและ
ประชาชนทั่วไป โดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของแตละ
หลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อประยุกตใชในการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
2. นักลงทุนไดองคความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหและเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจริงกับ
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง โดยใชแบบจําลอง CAPM และได บูรณาการ ความรูเกี่ยวกับการ
วิเคราะหความเบ และความโดงมีผลกระทบอยางไรตอหลักทรัพย

บทที2่
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ไดรับกับอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยกลุมการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการ
วิจัยนี้ไดนําขอมูล ที่เกี่ยวของมาศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการวิจัยแบงเปน 5 สวนดังนี้
กกกกกกกก1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กกกกกกกก2. แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน
กกกกกกกก3. แบบจําลอง CAPM
กกกกกกกก4. ความเบและความโดง
กกกกกกกก5. หลักทรัพยกลุมการแพทย
กกกกกกกก6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
กกกกกกกก1.1 ประวัติความเปนมาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กกกกกกกก กอนที่จะมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพยขึ้นมานั้น ประเทศไทยไดมีการจัดตั้ง"บริษัท
ลงทุน"ในป พ.ศ. 2503 โดยกลุมเอกชนสวนใหญซึ่งเปนชาวตางประเทศไดจัดตั้งสถาบันการเงิน
ประเภท บริษัทจัดการลงทุน (Investment Management Company) ขึ้นดําเนินการในลักษณะกองทุน
รวม (Mutual Fund) โดยใหใชชื่อวา กองทุนรวมไทย (Thai Investment Fund) หรือ TIF ตอมาใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2505 กลุมอุตสหกิจไทยเอกชนไดรวมกันจัดตั้งกิจการดําเนินงานในลักษณะ
สถานปริวรรตหุนที่เรียกวาตลาดหลักทรัพยโดยใชชื่อวา บริษัทตลาดหุนกรุงเทพ จํากัด ( Bangkok
Stock Exchange)
กกกกกกกก ตลาดหุนกรุงเทพดังกลาวใชเปนสถานที่ซึ่งสมาชิกชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ชื้อขาย
หลักทรัพย ตลาดหุนที่มีอยูขณะนั้นไมไดทําหนาที่ตลาดหุนอยางแทจริง คือ การซื้อขายหุนที่
สมาชิกกระทําใหลูกคานั้นมิไดกระทําในตลาดหุน แตจะกระทําที่สํานักงานของสมาชิกแตละคน
นอกจากนี้การบริหารตลาดหุนก็ยังไมมีประสิทธิภาพดีพอ อุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ
หลักทรัพย คือ บริษัทหลักทรัพยตางๆ มีทุนในปริมาณจํากัดทําใหไมสามารถขยายธุรกิจ ในดานนี้
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ไดอยางกวางขวาง เพียงพอและไมคึกคักเทาที่ควร ถึงแมวาจะมีพื้นฐานในการจัดตั้งที่ดีการซื้อขาย
ในตลาดหุนกรุงเทพ ก็ไมไดรับความสนใจมากนักมูลคาการซื้อขายมีเพียง 160 ลานบาท
กกกกกกกกในป พ.ศ. 2511 และ 114 ลานบาทในป พ.ศ. 2512 การซื้อขายมีปริมาณลดลงเปน 46
ลานบาทในป พ.ศ. 2513 และลดลงเหลือ 28 ลานบาทในป พ.ศ. 2514 การซื้อขายหุนกูมีมูลคาถึง 87
ลานบาทในป พ.ศ.2515 แตการซื้อขายหุนยังไมเปนที่สนใจ โดยมูลคาการซื้อขายหุนที่ต่ําที่สุดเพียง
26 ลานบาท และในที่สุดตลาดหุนกรุงเทพก็ตองปดกิจการลง เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาตลาด
หุนกรุงเทพไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ประกอบกับ
ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจที่เพียงพอ ในเรื่องตลาดทุน การพัฒนาบริษัทตางๆในประเทศ
ไทยสวนใหญจึงเกิดจากเงินทุนของเจาของกิจการ เปนสวนใหญ ถามีเงินไมเพียงพอก็กูยืมจาก
สถาบันการเงินที่มีอยูในขณะนั้น
กกกกกกกกในป พ.ศ.2510 ธนาคารแหงประเทศไทยไดเชิญศาสตราจารยซิดนีย เอ็ม.รอบบินส
(Sydney M. Robbins) ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาตลาดทุน และเปนศาสตราจารยประจําภาควิชา
การเงิน จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เขามาชวยศึกษาโครงสรางตลาดเงินและตลาดทุน
ตั้งแต ป พ.ศ. 2512 ตอมาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2513 ก็ไดเสนอรายงานตอธนาคารแหงประเทศ
ไทย ในเอกสารชื่อ "A Capital Market in Thailand" หรือ "ตลาดทุนในประเทศไทย" รายงานฉบับนี้
ชี้ใหเห็นถึงปริมาณหลักทรัพยและผูสนใจซื้อขายหลักทรัพยใน ขณะนั้นวามีอยูจํานวนมาก รวมทั้ง
มีปญหากฎหมายและอื่นๆ อีกหลายประการ และไดเสนอแนะหลักการและแนวทางเพื่อการแกไข
ปญหาตลาดทุนของประเทศไทยไว
กกกกกกกกในป พ.ศ. 2515 รัฐบาลไดเขามามีบทบาทโดยการแกไข "ประกาศคณะปฏิวัติที่ 58
เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจ การคา ที่มีผลกระทบตอความปลอดภัยและความเปนอยูของประชาชน"
การแกไขดังกลาวสงผลใหรัฐบาลสามารถกํากับดูแล
การดําเนินงานของบริษัทเงินทุนและ
หลักทรัพย ซึ่งทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระเบียบและยุติธรรม ผลจากขอเสนอแนะของ
ศาสตราจารยซิดนีย เอ็ม. รอบบินส ทางคณะกรรมการมีความเห็นวาควรรวมการซื้อขายหลักทรัพย
ในประเทศไทยใหอยู ที่เดียวกัน และควรเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดเห็นวีธีการประมูลซื้อ
ขายดวย ในที่สุดกระทรวงการคลังได พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้งตลาดหุน และไดมีการ
ประกาศใชประราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดใหมีแหลงกลางสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย เพื่อสงเสริมการ
ออมทรัพยและการระดมทุนในประเทศ ตามมาดวยการแกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับรายไดเพื่อให
สามารถนําเงินออมมาลงทุน ในตลาดทุนได เมื่อไดเตรียมการตางๆแลวจึงไดเปดทําการซื้อขายครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 และทําพิธีเปดตลาดหลักทรัพยอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 30
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มิถุนายน พ.ศ. 2518 ภายใตการควบคุมของกระทรวงการคลัง และไตทําการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ
เปนจากเดิม "Securities Exchange of Thailand" มาเปน "Stock Exchange of Thailand" (SET) เมื่อ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534
กกกกกกกก1.2 การดําเนินงานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.1 การรับหลักทรัพยจดทะเบียน
1.2.2 การใหบริการระบบการซื้อขายหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยฯไดพัฒนา
ระบบการซื้อขายหลักทรัพยดวยคอมพิวเตอร (Automated System For the Stock Exchange of
Thailand: ASSET) เพื่ออํานวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพยใหแกบริษัทสมาชิกและผู
ลงทุน โดยคําสั่งชื้อขายหลักทรัยพที่สงเขามาจากบริษัทสมาชิก ระบบการซื้อขายหลักทรัพยจะทํา
การจับคูคําสั่งซี้อขายโดยอัตโนมัติ (Automatic Order Matching: AOM) ซึ่งจะเปนไปตามเกณฑการ
จัดลําดับของราคาและเวลา โดยคําสั่งซื้อขายที่มีลําดับราคาและเวลาที่ดีที่สุดจะถูกจับคูซื้อขายกอน
หลังจากที่มีการจับคูคําสั่งซื้อขายแลว ระบบการซื้อขายหลักทรัพยจะยืนยันรายการซื้อขายดังกลาว
กลับไปยังบริษัท สมาชิก เพื่อใหทราบผลในทันที
1.2.3 การคุมครองผลประโยชนของผูลงทุน
- กํากับดูแลการเปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัทจดทะเบียน
- การกํากับดูแลและตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย
- การดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก
1.2.4 การเผยแพรและใหบริการสารสนเทศเพื่อการลงทุน
- ระบบบริการขอมูลหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ
- สิ่งพิมพและเอกสารเผยแพรของตลาดหลักทรัพยฯ
- หองสมุดมารวย
- S-E-T Call Center
1.2.5 การสงเสริมความรูใหแกผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของในธุรกิจหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยฯไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรูใหแกผูมีสวน เกี่ยวของอยาง
ตอเนื่อง โดยไดจัดตั้งสถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน (Thailand Securities Institute: TSI) เพื่อ
สงเสริมความรูในดานการเงินการลงทุนแกผูลงทุนเยาวชนและประชาชนทั่วไปใหมีความรูความ
เขาใจและความสามารถในการบริหารจัดการการเงินอันจะนําไปสูการมีสุขภาพทางการเงินที่ดีใน
อนาคตตลอดจนพัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพใหแกบุคลากรในธุรกิจหลัก ทรัพย
โดยยึดหลักความมีจริยธรรมควบคูกับความเปนมอาชีพที่จะใหบริการแกประชาชน โดยใหความรู
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ผานกิจกรรมอบรมและสัมนาในหลักสูตรตางๆที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนรูหลากหลายรูปแบบเชน หนังสือ วารสาร และสื่อการ
เรียนรูอิเล็กทรอนิกสตางๆ ตลอดจนรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่ เปนพันธมิตรจัดตั้ง"มุมความรู
ตลาดทุน" ( SET CORNER) ซึ่งเปนเสมือนหองสมุดสาขายอยของตลาดหลักทรัพยฯ ใน
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ
กกกกกกกกนอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพยฯไดจัดตั้งบริษัทยอยคือ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด เพื่อ
ทําหนาที่ผลิตและเผยแพรสื่อความรูและรายการสาระบันเทิงสอดแทรกความ รู ที่เนนเนื้อหาสาระ
ดานการจัดการการเงินสวนบุคคลและการลงทุน เพื่อเผยแพรความรูไปยังผูเกี่ยวของและผูที่สนใจ
อยางแพรหลายผานสื่อตางๆ และมีการรวมมือกับสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง
5 จัดตั้ง
สถานีโทรทัศน "Money Channel" เพื่อใหความรูขาวสารเศรษฐกิจและการลงทุน
กกกกกกกก1.3 บทบาทของตลาดหลักทรัพยฯตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.3.1 ประโยชนตอการจัดสรรเงินออมและการลงทุนในระยะยาว ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนสถาบันการเงินที่มีความสําคัญในตลาดทุนและตลาดการเงินไทย
ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการซื้อขายหลักทรัพย และเปนกลไกหรือตัวกลางในการระดมเงินออม
หรือเงินทุนสวนเกินจากภาคครัวเรือนมาจัดสรรสูภาคการผลิตที่ ตองการเงินทุน ทําใหการออมและ
การลงทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูมีเงินออมมีแรงจูงใจในการออมและมีทางเลือกในการออม
และการลงทุนเพิ่มมาก ขึ้น เมื่อเงินออมเขาสูระบบการเงินผานกลไกตลาดทุนมาก ขึ้น ก็จะมี
ชองทางและโอกาสในการระดมทุนระยะยาวในตลาดทุนเพิ่มขึ้นดวย ทําใหการใชทรัพยากรหรือ
เงินออมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยตรง
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.3.2 ประโยชนตอการปรับโครงสรางทางการเงินของธุรกิจ การระดม
เงินทุนจากตลาดทุนโดยผานตลาดหลักทรัพยฯ เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของธุรกิจ
ตางๆ นอกเหนือจากการกูเงินจากสถาบันการเงินโดยทั่วไป ทําใหกิจการนั้นสามารถระดมเงินทุน
ระยะยาวเพื่อใชในการลงทุน และดําเนินธุรกิจไดตามที่ตองการโดยไมตองมีภาระจากดอกเบี้ยเงินกู
และสัดสวนหนี้ที่เพิ่ม ขึ้นเมื่อเทียบกับสวนของเจาของ
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.3 เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของกิจการ การที่บริษัทจด
ทะเบียนสามารถระดมทุนผานตลาดทุนโดยการออกหลักทรัพยและเสนอ
ขายตอผูถือหุนและ
ผูลงทุนทั่วไปนั้น ถือเปนโอกาสอันดีสําหรับผูลงทุนหรือผูมีเงินออมที่จะไดมีสวนรวมเปน เจาของ
กิจการตางๆ ที่เสนอขายหลักทรัพยดังกลาว
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.4 ชวยขยายฐานภาษีของรัฐบาล เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดเอ็ม เอ ไอ เปนกิจการที่มีการบริหารจัดการที่เปนมาตารฐาน
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และโปรงใส มีระบบบัญชีที่ดีรวมทั้งมีการจัดทํางบการเงินและรายงานผลการดําเนินงานที่ถูก ตอง
และเปนไปตามมาตรฐาน
และมีการเปดเผยขัอมูลไปยังผูลงทุนและผูทีเกี่ยวของอื่นๆ อยาง
แพรหลาย ซึ่งขอมูลและรายงานทางการเงินดังกลาวนอกจากจะเปนประโยชนตอผูลงทุนใน การ
วิเคราะหการลงทุนและเปนประโยชนตอเจาหนาที่ของบริษัทในการวิเคราะห การลงทุนและติดตาม
ฐานะทางการเงินของธุรกิจแลว ยังเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอีกดวย โดยเปน
ขอมูลฐานภาษีที่ถูกตองและจะชวยใหการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของบริษัท
เปนไปอยางสะดวก ถูกตองและครบถวนอีกดวย
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.3.5 ชวยลดภาระหนี้ตางประเทศ การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเพื่อตองการระดมทุนนั้น นับเปนการระดมเงินทุนโดยผานตลาดทุนในประเทศเพื่อธุรกิจ
ภายในประเทศ เงินทุนที่บริษัทจดทะเบียนตางๆ ระดมมาไดนั้น จะถูกใชไปในกระบวนการดําเนิน
ธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศเปนหลัก ไมวาจะเปนการลงทุนในธุรกิจประเภทใหมหรือขยายกิจการ
ดังนั้นตลาดหลักทรัพยฯ จึงทําหนาที่เปนกลไกสําคัญที่ชวยตอบสนองความตองการเงินทุนของ
ธุรกิจภายในประเทศซึ่งนอกจากจากจะลดความตองการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศ
แลว ยังชวยลดความตองการกูยืมเงินตราจากตางประเทศไดอีกดวย
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.3.6 เปนดัชนีชี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลาดหลักทรัพยฯ
เปนทั้งแหลงระดมทุนและแหลงลงทุนนี่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนที่สนใจของธุรกิจที่ตองการเงินทุน
และผูที่มีเงินออมที่ตองการจะลงทุนรวมทั้งเปนกลไกสําคัญในการระดมเงินทุนและจัดสรรเงินทุน
ระยะยาวใหแกภาคธุรกิจตางๆ ซึ่งจะชวยสนับสนุนตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ดังนั้นภาวะการซื้อขายหลักทรัพยในขณะนั้นๆ จะมีความสําคัญและสัมพันธกับทิศทาง
และแนวโนมของพัฒนาการทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกลไกตลาดทุนในขณะนั้นจะสะทอนถึงความ
ตองการเพื่อการลงทุนของภาค การผลิตและความเชื่อมั่นของผูลงทุน ซึ่งอาจกลาวไดวาพัฒนาการ
และภาวะของตลาดหลักทรัพยฯเปนดัชนีชี้การพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศที่สําคัญประการหนึ่ง
2. แนวคิดเกีย่ วกับการลงทุน
กกกกกกกก การวิเคราะหการลงทุนสามารถที่จะแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะหทางดาน
เทคนิค (Technical Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหโดยอาศัยความเคลื่อนไหวในอดีตของราคา
หลักทรัพยเพื่อคาดการณราคาของหลักทรัพยในปจจุบันหรือในอนาคต การวิเคราะหลักษณะที่สอง
คือ การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน ( Fundamental Analysis) การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน เปนวิธีการ
วิเคราะหหลักทรัพยแบบหนึ่ง ทั้งนี้การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน มุงเนนไปที่การประเมินมูลคาของ
หลักทรัพยในปจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับและราคาหลักทรัพยที่คาดวาจะ
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ขายไดในอนาคต โดยผลจากการวิเคราะหนี้ จะใชเปนเกณฑในการตัดสินใจ คือ จะซื้อหลักทรัพย
นั้น หากพบวาราคาตลาดของหลักทรัพยดังกลาวต่ํากวามูลคาตามพื้นฐานที่คํานวณไดและจะขาย
หลักทรัพยนั้น หากพบวาราคาตลาดของหลักทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาตามพื้นฐาน ในการ
วิเคราะหปจจัยพื้นฐานจะวิเคราะหถึงภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมืองภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
และผลการดําเนินงาน รวมทั้งฐานะทางการเงินของบริษัทผูออกหุน วิธีวิเคราะหปจจัยพื้นฐานจะ
แตกตางจากการวิเคราะหทางเทคนิค ( Technical Analysis) ซึ่งมุงวิเคราะหลักษณะการเคลื่อนไหว
ของราคาหลักทรัพยและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยเปนสําคัญ เพื่อคาดหมายแนวโนมของราคา
หลักทรัพย ลักษณะของการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานมีดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานเปนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยการศึกษา
ปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคและอุปทานเพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาชนิดนั้นๆ
คาดคะเนแนวโนมของราคาในอนาคต
กกกกกกกก2. การวิเคราหปจจัยพื้นฐานเปนการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของเสน
อุปสงคและเสนอุปทาน ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของเสนอุปสงค ไดแก รายไดที่แทจริง
จํานวนผูบริโภค รสนิยมผูบริโภค ราคาสินคาที่ใชรวมกัน และเหตุการณผิดปรกติหรือขาวลือ
กกกกกกกก3. ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของเสนอุปทานไดแก ความสามารถในการเก็บรักษา
สินคา จํานวนผูผลิต ราคาของวัตถุดิบ รวมทั้งขั้นตอนการผลิต ราคาของผลผลิตที่เกี่ยวของกันและ
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
กกกกกกกก 4. การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานนั้นตองมีการรวบรวมขอมูลทางดานเศรษฐกิจ ขาว
การเมือง การคาดคะเนของผูซื้อขายในตลาด
3. แบบจําลอง CAPM
กกกกกกกกประวัติความเปนมา นักวิชาการไดพยายามสรางกรอบความคิดที่จะอธิบายการจัดสรร
การลงทุนทางการเงินเริ่มตนจาก Harry M. Markowitz ไดพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับ “ทฤษฎีจัดสรรการ
ลงทุน” ( Portfolio Theory ) ซึ่งเปนพื้นฐานนําไปสูแนวคิดเรื่อง CAPM ที่ไดพัฒนาขึ้นจาก
นักวิชาการ 2 ทาน คือ William F. Sharpe และ John Lintner ทานแรกไดเขียนบทความชื่อ “Capital
asset pricing: A Theory of market equilibrium under conditions of risk” ในป 1964 ตีพิมพใน
Journal of finance ทานที่สองเขียนบทความชื่อ “The valuation of risk assets and the selection of
risky investments in stockportfolios and capital budgets” ตีพิมพใน Review of Economics and
Statistics ในป 1965 หลังจากนั้นตอมาตัวแบบ CAPM ไดรับการยอมรับและถูกนําไปใชอยาง
กวางขวางในแวดวงธุรกิจการเงินและในการทําวิจัยและวิทยานิพนธในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การ
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ประเมินความเสี่ยงของการลงทุนทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ ผลตอบแทนที่นักลงทุนตองการ และ
การคํานวณตนทุนทางการเงินของโครงการลงทุน ( project’s cost of capital) CAPM พยายามที่จะ
ตอบคําถามหลัก ที่สําคัญ 4 ประการ ประการแรกทําไมนักลงทุนจึงถือครองสินทรัพยที่มีความเสี่ยง
(risk assets) หลายๆประเภทแทนที่จะถือสินทรัพยที่มีความเสี่ยงประเภทเดียวหรือกลุมเดียว
ประการที่สองปจจัยใดที่กําหนดดุลยภาพผลตอบแทนของสินทรัพยเสี่ยงแตละประเภทในตลาด ที่
ทําใหนักลงทุนเต็มใจที่จะถือครอง และประการที่สามปจจัยใดที่กําหนดการตัดสินใจของนักลงทุน
แตละรายในการเลือกที่จะถือครองสินทรัพยที่ไมมีความเสี่ยง( risk-free assets) และกลุมของ
สินทรัพยที่มีความเสี่ยง ประการสุดทายอธิบายความแตกตางของผลตอบแทนทจะไดรับจาก
สินทรัพยประเภทตางๆ เชน หุนพันธบัตร หรือ อสังหาริมทรพย เปนตน ( risk premium across
assets)
กกกกกกกก แบบจําลอง CAPM เปนแบบจําลองทางการเงินที่ไดรับการยอมรับในแวดวงทาง
การเงิน เพราะสามารถนํามาประยุกตใชในการอธิบายความคาดหวังของนักลงทุนที่มีตออัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน แบบจําลอง CAPM จะพิจารณาความเสี่ยงที่เปนระบบ ( Systematic
Risk) ตอการกําหนดความคาดหวังของอัตราผลตอบแทน ( Expected Return) โดยแบงประเภทของ
อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังไว 2 ประเด็น คือ
กกกกกกกก 1. อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่นักลงทุนไดรับจากการลงทุน ซึ่งเปนผลตอบแทนใน
สินทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง
กกกกกกกก2. อัตราผลตอบแทนที่ชดเชยความเสี่ยง ( Risk Premium) เปนผลตอบแทนที่ชดเชย
ความเสี่ยงที่นักลงทุนตองรับภาระ ยิ่งมีความเสี่ยงมาก นักลงทุนยอมเรียกรองผลตอบแทนที่สูงขึ้น
กกกกกกกกสําหรับแบบจําลอง CAPM แสดงดัง (1)
กกกกกกกกE(Ri,t) = Rf + ( Rm,t – Rf) β i + εi (1)
เมื่อ

E(Ri,t) คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยที่ i ณ เวลาที่ t
Rf
คือ อัตราผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยง (Risk Free Rate) เชน
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ป เปนตน
Rm,t คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด ( Market Rate) ณ เวลา t โดยที่
Rm,t = ln( Pm,t ) และ Pm,t คือผลตอบแทนของตลาด ณ เวลา t
Pm ,t −1

β

คือ ดัชนีความเสี่ยงที่เปนระบบ (
Beta Coefficient)ของหลักทรัพยที่ i
Random Error) ของหลักทรัพยที่ i ณ เวลา t
εi,t คือ ความคลาดเคลื่อนสุม (
i
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กกกกกกกกในสวนของคา β จะหาไดจากการประมาณดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด ( Least Squares)
ของสมการการถดถอยใน (2)
Ri = αi + β i Rm,t + εi,t
เมื่อ Ri
โดยที่

(2)

คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ณ เวลา t
P
Rf = ln( P i ,t )และ Pi,t คือ ราคาหลักทรัพยที่ i ณ เวลา t
i ,t −1

กกกกกกกกทั้งนี้คา β จะเปนตัวแปรอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพยหรือไม ขึ้นอยูกับเทคนิคที่
ใชในการประมาณคาและขอสมมติเกี่ยวกับ Variance and Covariance Matrix (Clare, O’Brian,
Thomas, and Wickens, 1997) ในการศึกษาของ Lam (2001) ซึ่งไดทําการทดสอบระหวาง
ผลตอบแทนกับความเสี่ยงในตลาดหลักทรัพยฮองกง พบวา ความสัมพันธดังกลาวเปนลบในภาวะ
ตลาดขาลง (Down Market) และเปนบวกในภาวะตลาดขาขึ้น (Up) อยางมีนัยสําคัญ และคาชดเชย
ความเสี่ยง (Risk premium) ในภาวะตลาดขาลงสูงกวาในภาวะตลาดขาขึ้น
กกกกกกกกความหมายและประโยชนของเบตา
กกกกกกกก1. จากสมการคา β แสดงการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแตละ
ชนิดเมื่อผลตอบแทนของตลาดเปลี่ยนไป จึงเปนดัชนีวัดการสนองตอบของผลตอบแทนของ
หลักทรัพยตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด และเนื่องจากสภาพของตลาดจะมีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา คาเบตาสะทอนใหเห็นการสนองตอบ
ของผลตอบแทนของหลักทรัพยตอสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโดยรวม กลาวอีกนัยคาเบตาจะวัด
ความเสี่ยงของหลักทรัพยแตละชนิด ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
กกกกกกกก2. ตามที่ไดกลาวมาแลววา ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและความเสี่ยงจะเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน เชน ถาหลักทรัพยใดมีความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนที่นักลงทุนตองการจะสูง ตาม
นัยดังกลาวนี้ คา β จึงเปนคาชดเชยความเสี่ยง ( risk premium) ของการลงทุนในหลักทรัพยนั้น
ถือวาเปนอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่มที่นักลงทุนควรจะไดรับถาลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยง
กกกกกกกก 3. ความหมายเกี่ยวกับคาเบตา ในกรณีที่คาเบตามีคามากกวา 1 หมายความวา ถา
ผลตอบแทนของตลาดเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนของหลักทรัพยที่พิจารณาจะเพิ่มขึ้นมากกวา ในทาง
กลับกัน ถาผลตอบแทนของตลาดลดลง ผลตอบแทนของหลักทรัพยจะลดลงมากกวา กลาวโดย
สรุป ผลตอบแทนของหลักทรัพยที่พิจารณาจะผันผวนมากกวาผลตอบแทนของตลาด หลักทรัพยที่
มีคาเบตามากกวา 1 จึงมีความเสี่ยงมากกวาหลักทรัพยในตลาดโดยรวม คําอธิบายของกรณีที่
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หลักทรัพยมีคาเบตานอยกวา 1 จะเปนไปในทํานองเดียวกันแตตรงขามกัน ซึ่งสรุปไดวา สินทรัพย
นั้นจะมีผลตอบแทนผันผวนมากกวาผลตอบแทนของตลาด คือมีความเสี่ยงนอยกวาเมื่อเทียบกับ
ตลาด สินทรัพยใดที่มีคาเบตาเทากับ 1 แสดงวาผลตอบแทนของสินทรัพยนั้นมีความผันผวนหรือมี
ความเสี่ยงเทากับผลตอบแทนของตลาด ถาพิจารณาความเสี่ยงของตลาดหรือการจัดสรรการลงทุน
ใหครอบคุลมสินทรัพยเหมือนตลาดกรณีนี้คาเบตาจะเทากับ 1 หรือกลาวสั้น ๆ วา ความเสี่ยงของ
ตลาดจะมีคาเทากับ 1 สําหรับสินทรัพยที่ไมมีความเสี่ยงคือผลตอบแทนคงที่ไมวาสภาพแวดลอม
ทางตลาดหรือเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม กรณีนี้คาเบตาจะเทากับศูนย เชน ตราสารที่
ออกโดยรัฐบาล
กกกกกกกก4. คําอธิบายเกี่ยวกับคาเบตาของแตละหลักทรัพยที่กลาวในขอ 3 นั้น สามารถขยาย
ความใหครอบคลุมถึงการจัดสรรการลงทุน ( portfolio) คือพิจารณากลุมของสินทรัพยที่ลงทุน เชน
กองทุนรวม (mutual funds or trust funds) กองทุนอาจใหคาเบตามากกวานอยกวาหรือเทากับ 1 ก็ได
การอธิบายความหมายเหมือนกับกรณีที่พิจารณาเพียงหลักทรัพยชนิดเดียว เชน กองทุนที่ใหคาเบตา
มากกวา 1 แสดงวาผลตอบแทนของกองทุนนั้นผันผวนมากกวาเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของตลาด
ซึ่งหมายความวา กองทุนนั้นจะประกอบไปดวยสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง
กกกกกกกก5. ตามคําอธิบายหรือทฤษฎีการลงทุนทางการเงิน ใหขอสรุปทตรงกับความเปนจริงคือ
สินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงจะใหผลตอบแทนสูง และจะสะทอนใหเห็นถึงราคาของหลักทรัพยนั้น ๆ
ในตัวแบบของ CAPM คาความเสี่ยงดังกลาววัดดวยคาเบตา ดังนั้น ถาเบตามีคาสูงผลตอบแทนของ
หลักทรัพยนั้นจะสูงตามไปดวย ความสัมพันธดังกลาวจะเปนบวก นั้นคือคาความชันของเสน SML
เปนบวก
กกกกกกกก6. จากคําอธิบายของ CAMP เราอาจพยากรณไดวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยใดที่
สนองตอบตอตลาดสูง คาเบตาจะสูงและใหผลตอบแทนสูง ในทางตรงขามผลตอบแทนของ
หลักทรัพยใดที่สนองตอบตอตลาดนอย คาเบตาจะต่ําและใหผลตอบแทนต่ํา ขอสรุปตามทฤษฎีดัง
กลาวนําไปสู การวิจัยเชิงประจักษวาจะสอดคลองกับคํากลาวทางทฤษฎีหรือไม ยกตัวอยางเชน
ผลตอบแทนของหุ นของบริษัทที่ทําธุรกิจคาปลีกหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะสนองตอบตอตลาด
หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมมากกวาหุ นของธุรกิจเหมืองแรหรือขุดเจาะน้ํามัน ซึ่ง
ผลตอบแทนจะไมขึ้นอยู กับสภาพแวดลอมทางตลาดหรือเศรษฐกิจทั่วไปหากแตจะขึ้นอยู กับ
ปริมาณการคนพบแรหรือน้ํามัน ในกรณีนี้คาเบตาจะตํ่าหรือเขาใกลศูนย และจะใหผลตอบแทน
ตํ่ากวาหุนประเภทแรก
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กกกกกกกกขอตกลงของแบบจําลอง CAPM มีดังนี้
กกกกกกกก1. นักลงทุนพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากความเสี่ยงในการลงทุน
หลักทรัพยเหมือนกัน และลักษณะเดียวกัน (Homogeneous Expectations) โดยกอนที่จะลงทุนไดทํา
การเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ไดรับกับความเสี่ยงของหลักทรัพยโดยจะเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่
มีความเสี่ยงต่ํา เมื่อบรรดาหลักทรัพยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับเทากัน และเลือกลงทุนใน
หลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนสูงเมื่อมีความเสี่ยงแตละหลักทรัพยเทากัน
กกกกกกกก2. นักลงทุนมีระยะเวลาของการลงทุนไมตางกัน
กกกกกกกก3. นักลงทุนสามารถกูยืมโดยปราศจากความเสี่ยง ไมวาจะเปนการใหกูหรือเปนการกูยืม
และอัตราดอกเบี้ยไมตางกัน
กกกกกกกก4. ไมมีตนทุนในการแลกเปลี่ยน ไมมีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และไมมีภาวะเงินเฟอ
กกกกกกก5. มีนักลงทุนจํานวนมาก ทําใหการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายเดียวไมมีผลกระทบ
ตอราคาหลักทรัพย
กกกกกกกก6. ตลาดอยูในสภาวะดุลยภาพ
4. ความเบ้ และความโด่ ง
กกกกกกกกความเบโดยทั่วไปจะพบขอมูลที่มีการแจกแจงความถี่เปนเสนโคงรูประฆังสวนมาก ซึ่ง
บางครั้งเรียกวา เสนโคงปกติอาจเปนเสนโคงชนิดสมมาตร หรือไมสมมาตรก็ได เสนโคงปกติชนิด
สมมาตรนั้นหมายถึง เสนโคงที่ดานซายและดานขวาจากกึ่งกลางของเสนโคงมีลักษณะเหมือนกัน
ทุกประการและที่กึ่งกลางของเสนโคง คือ คาเฉลี่ย คามัธยฐาน และฐานนิยม ซึ่งมีคาเทากันหรือทับ
กันสนิท แตถาขอมูลที่มีลักษณะเสนโคงชนิดไมสมมาตรก็จะมีลักษณะเบไปขางใดขางหนึ่ง ค
าเฉลี่ย มัธยมฐาน และฐานนิยมก็จะมีคาตางกัน ดังแสดงดวยรูปดังนี้

รูปที่ 1 รูปเสนโคงปกติกรณีที่ขอมูลมีการแจกแจงชนิดมาตรฐาน เพราะคาเฉลี่ย คามัธยฐานและ
ฐานนิยมมีคาเทากัน (Symmetric)
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รูปที่ 2 รูปเสนโคงซึ่งไดจากขอมูลมีการแจกแจงเบไปทางซาย เพราะพื้นที่ภายใตเสนโคงทางดาน
ซายของฐานนิยม (Mode) มีคามากกวาทางดานขวาของคาฐานนิยม (Mode) และคาเฉลี่ย
จะอยูดานซายของฐานนิยม เนื่องจากขอมูลสวนใหญอยูทางซาย จึงเรียกโคงลักษณะนี้วา
เบซายหรือเบลบ (Negatively Skew)

รูปที่ 3 เปนเสนโคงซึ่งไดจากขอมูลมีการแจกแจงเบไปทางขวา เพราะพื้นที่ภายใตเสนโคงทาง
ดานขวาของฐานนิยมมีมากกวาพื้นที่ทางดานซายของฐานนิยม และคาเฉลี่ยจะอยูดานขวา
ของฐานนิยม เนื่องจากขอมูลสวนใหญทางขวา จึงเรียกโคงลักษณะนี้วาเบขวา (Positively
Skew)
กกกกกกกก ความเบ เปนคาที่ใชวัดลักษณะของขอมูลวาสมมาตรหรือไม ถาขอมูลมีการแจกแจง
แบบสมมาตร ( Symmetric) คาความเบจะมีคาเขาใกล 0 ในขณะที่ถาคาความเบเปนลบ แสดงวา
ขอมูลมีการแจกแจงแบบเบซาย ( Negatively Skew) แตถาคาความเบเปนบวก แสดงวาขอมูลมีการ
แจกแจงแบบเบขวา (Positively Skew) การคํานวณความเบ แสดง (3) ทั้งนี้ คาความเบไมมีหนวย
n

ความเบ =

n ∑ (x i − x) 3
i =1

(n − 1)(n − 2)s 3

(3)

กกกกกกกกเสนโคงที่เรียกวาเสนโคงปกติ( Normal curve) นอกจากเปนเสนโคงที่มีรูป
ระฆังคว่ําชนิดสมมาตรไมเบแลว ยังตองเปนเสนโคงที่มีความโดงตามสวนสัดของมันอีกดวย เส
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นโคงที่โดงผิดจากปกติ ก็จะเปนเสนโคงที่ไมปกติทั้งสิ้น แมจะมีรูประฆังคว่ําชนิดสมมาตรก็ตาม เส
นโคงที่มีความโดงเปนปกติ เรียกวา เสนโคงชนิด Meso Kurtic จะมีคาสัมประสิทธิ์ของความโดงป
ระมาณ 3 เสนโคงที่แบนราบกวาปกติ เรียกวา เสนโคงชนิด Platy Kurtic จะมีคาสัมประสิทธิ์ของ
ความโดงนอยกวา 3 เสนโคงที่โดงกวาปกติ เรียกวา เสนโคงชนิด Lepto Kurtic จะมีคาสัมประสิทธิ์
ของความโดงมากกวา 3 ดังแสดงดวยรูปดังนี้

ภาพที่ 4 แสดง เสนโคงชนิด Meso Kurtic

ภาพที่ 5 แสดง เสนโคงชนิด Platy Kurtic

ภาพที่ 6 แสดง เสนโคงชนิด Lepto Kurtic
กกกกกกกกความโดง เปนคาที่ใชในการวัดความโดงของขอมูล กลาวคือ ถาคาความโดงมีคาเขาใกล
0 แสดงวาขอมูลมีความโดงปานกลาง ( Meso Kurtic) หากคาความโดงมีคาเปนลบ แสดงวาขอมูลมี
ลักษณะที่เตี้ย (Platy kurtic) แตถาคาความโดงมีคาเปนบวก แสดงวาขอมูลมีลักษณะที่สูง ( Lepto
kurtic) การคํานวณความโดงแสดง (4)

ความโดง =

n


 n (n + 1)∑ ( x i − x ) 4 
2

 n
2
i =1

 − 3 ∑ ( x i − x ) 
n −1

  i =1





−3
(n − 2)(n − 3)s 4

(4)

กกกกกกกกอยางไรก็ตาม การพิจารณาความเบและความโดงไมมีเกณฑการพิจารณาที่แนนอน ทั้งนี้
ขึ้นกับลักษณะของขอมูล ดังนั้น การกําหนดขนาดความเบและความโดงจึงควรพิจารณาจากคาความ
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เบและความโดงของชุดขอมูลในแตละชุด ในบางกรณีอาจเปนไปไดวาความเบและความโดงที่พบมี
หลายระดับ กลาวคือ อาจพบความเบหรือความโดงในระดับที่รุนแรงเมื่อเทียบกับขอมูลตัวอื่นๆ เชน
ขอมูลที่ความโดงมีคาสูงมากๆลักษณะเชนนี้แลว จะเรียกวาขอมูลมีความสูงมาก (
Extreme
Kurtosis) เปนตน
กกกกกกกก Cable and Holland ไดศึกษาผลกระทบของขอมูลอัตราผลตอบแทนที่ไมปกติ
(Abnormal Return) ใน UK FTSE 100 index โดยทดสอบคาความเบและความโดงในแบบจําลอง
CAPM พบวาชวงเวลาที่ 3 และ 4 สงผลตอแบบจําลองตอการประยุกตใชในการลงทุน
5. หลักทรัพย์ กลุ่มการแพทย์
กกกกกกกกกลุมหลักทรัพยที่นาสนใจตอการลงทุน คือ หลักทรัพยกลุมบริการทางดานการแพทย
เนื่องจากปจจุบันผูคนในสังคมหันมานิยมใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ประกอบดวย 11
หลักทรัพย ดังนี้
กกกกกกกก AHC : โรงพยาบาลเอกชล ถือเปนโรงพยาบาลภาคเอกชนแหงแรกในจังหวัดชลบุรี
เปดใหบริการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2538 ดวยความเพียบพรอมทางดานอุปกรณ และความเอาใจใส
ในการบริการ โรงพยาบาลเอกชล จึงไดรับรางวัลในหลายสาขา อาทิเชนรางวัลสถานประกอบการ
ดีเดน ประจําป 2523 ประเภทบําเพ็ญประโยชนดีเดน สาขาการบริหาร และการบริหารบุคคล รางวัล
เอเชียแปซิฟคอะวอรด สาขาบริหารธุรกิจประเภทโรงพยาบาลสวนภูมิภาค ตลอด ระยะเวลาที่ผาน
มา โรงพยาบาลเอกชล เปนโรงพยาบาลที่ใหบริการดานรักษาทั่วไป ทุกสาขา และผูประสบอุบัติเหตุ
สาธารณภัยตาง ๆ โดยเปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีทีมแพทยผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ และ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการบริการ มีบริการทางการแพทยครบทุกสาขา รวมทั้งคลินิกโรค
เฉพาะทางอายุรกรรมโรคหัวใจ อายุรกรรมโรคทางเดินอาหาร อายุรกรรมโรคผิวหนัง อายุรกรรม
ทางจิตเวช ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมตกแตง ศัลยกรรมเด็ก
คลินิคหู-คอ-จมูก ภูมิแพ ทันตกรรม และหนวยไตเทียม
กกกกกกกกVIBHA : โรงพยาบาลวิภาวดี เปดบริการใหการรักษาพยาบาล มาตั้งแตป พ.ศ. 2529
โรงพยาบาลไดพัฒนาการ บริการมาโดยตลอดทั้งดานบริการ ที่ประทับใจ และ ดานคุณภาพในการ
รักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ทุกทานที่เขามารับบริการ เราถือวาเปนบุคคลที่จะ ตองดูแลทั้ง
รางกาย และจิตใจและทุกชั้นวรรณ โดยมีคําขวัญวา "โรงพยาบาลวิภาวดี เพื่อชีวีทุกระดับ" มาถึง ณ
วันนี้ ผมในนามของคณะผูบริหาร แพทย พยาบาลและพนักงาน ทุกคนของโรงพยาบาลวิภาวดีมี
ความยินดีที่จะเรียนใหทราบวาเราไดพัฒนา ความกาวหนาในดานขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
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และการปองกันโรคโดยผาน "เวปไซต" บริการนี้ โรงพยาบาลถือวาเปนการใหบริการดานสุขภาพ
อนามัย กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนคนไทยทุก
กกกกกกก SVH : บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบริการดานการรักษาพยาบาล
เปนโรงพยาบาลเอกชน ใหบริการแกประชาชนทั่วไปภายใตชื่อ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร มีคณะแพทยผูเชี่ยวชาญครบทุกสาขา พรอมทั้งอุปกรณการแพทย
และการวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยครบวงจร เปดใหบริการแกผูปวยนอกและผูปวยในตลอด 24 ชั่วโมง
กกกกกกกกSKR :โรงพยาบาล ศิครินทร เปดใหบริการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2536 ศักยภาพ
สามารถรองรับผูปวย 215 เตียง นับเปน โรงพยาบาลแหงแรกที่จดทะเบียนในหมวดการแพทย
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในนาม บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาลศิคริ
นทรเปน โรงพยาบาล ที่ผานการรับรองกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA
(Hospital Accreditation) ในเดือนกรกฎาคม 2548 โรงพยาบาลศิครินทรเปดใหบริการศิครินทร
อาคาร 2 และเปดใชศูนยตรวจสุขภาพแหงใหม ในเดือน มกราคม 2549 โรงพยาบาลศิครินทรไดรับ
รางวัล “The Best Under a Billion” โดยนิตยสาร “Forbes” คัดเลือกใหเปน 1 ใน 200 บริษัทที่ดีที่สุด
ในเอเชีย ที่มียอดขายไมเกิน 1,000 ลานดอลลารสหรัฐ ในเดือนตุลาคม 2549 และเปดใหบริการ ศิค
รินทร อาคาร 3 เพื่อรองรับลูกคาผูประกันตน ในเดือนสิงหาคม 2550
กกกกกกกก RAM : โรงพยาบาลรามคําแหง เปนโรงพยาบาลเอกชนขนาด 510 เตียงไดเปดดําเนิน
กิจการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2531 ตั้งอยูบนถนนรามคําแหง ใกลสนามกีฬาหัวหมาก มีเนื้อที่
มากกวา 20 ไร ประกอบดวยอาคารผูปวย 3 หลัง ขณะนี้โรงพยาบาลเขาเปนสมาชิก ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีความมุงมั่นในการใหบริการทางการแพทยที่ไดคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001:2000
กกกกกกกก NTV : โรงพยาบาลนนทเวช จดทะเบียนกอตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2522
ภายใตชื่อ บริษัท นนทบุรีพัฒนา จํากัดมีเตียงรับผูปวยใน 60 เตียง โดยเริ่มเปดดําเนินการใหบริการ
รักษาพยาบาล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 ในป 2536 บริษัทไดรับการจดทะเบียนแปรสภาพเปน
บริษัท มหาชน จํากัด ในป 2539 โรงพยาบาลนนทเวช เปดใหบริการ อาคาร 16 ชั้น สามารถรับ
ผูปวยในไดถึง 280 เตียง และรองรับ ผูปวยนอกไดวันละ 2,000 คน ในป 2548 – 2550 ไดรับรางวัล
การใหบริการและการประสานงานยอดเยี่ยมในปที่ 3 จากบริษัท บูพาประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)
จํากัด ซึ่งทางโรงพยาบาลไดรับรางวัลนี้มาแลว 3 ปซอน
กกกกกกกก M-CHAI : โรงพยาบาลมหาชัยเปดใหบริการเปนโรงพยาบาลเอกชนแหงแรกของ
จังหวัด สมุทรสาคร ดวยทุนจดทะเบียน 8 ลานบาท และไดรับการสนับสนุนการลงทุนจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ( BOI) โดยใหบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ( General Hospital)
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ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งแผนกผูปวยนอกและแผนกผูปวยใน ตัวอาคารโรงพยาบาลเปนตึก 6 ชั้น แบบ
ทันสมัย บนเนื้อที่ 2.5 ไรริมถนนธนบุรี-ปากทอ (ถนนพระราม 2) บริเวณทางแยกเขาเมืองมหาชัย
สามารถรองรับผูปวยในได 97 เตียง
กกกกกกกก KDH : โรงพยาบาลกรุงธนจึงถือกําเนิดขึ้นมาจากพื้นฐานที่ดีและมั่นคงโดยเปด
ดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2522 มี นายแพทยไศล สุขพันธโพธาราม เปน
ผูอํานวยการโรงพยาบาล จวบจนวันนี้ สิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาลกรุงธนยึดถือปฏิบัติอยางตั้งใจและ
มุงมั่นเสมอมา ก็คือการมุงใหบริการที่ดีในทุกเรื่อง โดยเนนบริการทางการแพทยมาเปนอันดับหนึ่ง
ผูเจ็บปวยทุกคนตองไดรับการรักษาอยางดีที่สุด
กกกกกกกก BH : โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล เปดบริการเมื่อ 17 กันยายน 2523
เปนโรงพยาบาลแหง แรกในเอเชียที่ได รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ในการใหบริการ
โรงพยาบาลเอกชนขนาด 554 เตียง โดยทีมงานบริหารจากนานาประเทศ พรอม แพทยผูเชี่ยวชาญ
กวา 900 ทาน โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล
ตั้งอยูใน ยานธุรกิจ ของ
กรุงเทพมหานคร มีผูใชบริการจํานวน 850,000 คนตอป เปนผูใชบริการชาว ตางประเทศกวา
300,000 คนตอป จาก 154 ประเทศทั่วโลก
กกกกกกกก CMR : บริษัท เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน) เปดดําเนินการวันที่ 1
กรกฎาคม 2519 เปนโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ขอบเขตการใหบริการ : ใหบริการสุขภาพทั้ง
ผูปวยนอก ผูปวยใน เปนโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไป เปดดําเนินการในป 2537 และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเปน 40 ลานบาท พ.ศ.2536 จดทะเบียนเปน บริษัทมหาชนจํากัด กับกระทรวง
พาณิชย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2536 โดยใชชื่อวา "บริษัท เชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด
(มหาชน)" ใชชื่อยอ LNH พศ.2551 เปลี่ยนชื่อ ในตลาดหลักทรัพย เปน "บริษัท เชียงใหมราม
ธุรกิจการแพทย จํากัด(มหาชน)" ใชชื่อยอ CMR วันที่ 23 มิถุนายน 2551เพิ่มศักยภาพในการ
วินิจฉัยโรค ทางรังสี ดวยเครื่อง เอกซเรยความเร็วสูง “CT Multislices ” เพิ่มศักยภาพการรักษา
โรคหัวใจ เปด “ศูนยบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ”
กกกกกกกก BGH : โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อป พ.ศ. 2515 ณ ซอยศูนยวิจัย อาคารแหงแรกของ
โรงพยาบาลกรุงเทพ ไดถูกกอสรางขึ้นดวยความตั้งใจของกลุมคณะแพทยและเภสัชกรที่มี
อุดมการณ และความปรารถนาที่จะบรรเทาความทุกขของผูปวยที่มีอยูมากมายในสมัยนั้น ซึ่ง
โรงพยาบาลของรัฐไมสามารถที่จะรองรับไดหมด มีเตียงรับผูปวยใน 550 เตียง หองตรวจโรค 80
หอง สามารถใหบริการคนไขนอกไดวันละ 2,500 คน มีศูนยรักษาโรคเฉพาะทางถึง 11 ศูนย
ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง แบบครบวงจร
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6. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกบุศรา บุญบุตร (2548) ในการศึกษาใชแบบจําลองการประเมินสินทรัพยหรือ CAPM
โดยศึกษาอัตราผลตอบแทนโดยใชขอมูลราคาปดของหลักทรัพยแตละหลักทรัพยในแตละสัปดาห
มาคํานวณตามแบบจําลองผลตอบแทนของหลักทรัพย ( HPR) หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยสูงสุด คือ PTTEP รองลงมา คือ PTT RATCH TOP EASTW LANNA EGCOMP RPC BAFS
BCP BANPU AI และ SUSCO ตามลําดับ สวนอัตราผลตอบแทนของตลาดคํานวณจากดัชนีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.104% มีอัตราผลตอบแทนมากที่สุด
คือ 5.733% และมีอัตราผลตอบแทนนอยที่สุด คือ -4.765% จากการศึกษาความเสี่ยงของหลักทรัพย
พบวา หลักทรัพยที่มีคา ß เปนบวก มี 9 หลักทรัพย ไดแก AI BAFS BANPU BCP EASTW
LANNA RPC SUSCO และ TOP ซึ่งหมายความวาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด สวนหลักทรัพยที่มีคา ß
เปนลบ มี 4 หลักทรัพยไดแก EGCOMP PTT PTTEP และ RATCH ซึ่งหมายความวา อัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามกับอัตราผลตอบแทนของตลาด
โดยหลักทรัพยที่มีคา ß มากที่สุด คือ SUSCO รองลงมา คือ LANNA BANPU BAFS RPC TOP
BCP AI EASTW RATCH PTT EGCOMP และ PTTEP ตามลําดับ ทั้งนี้หลักทรัพยทุกหลักทรัพย
มีคา ß < 1 ซึ่งหมายความวาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงนอยกวาอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดเรียกวา Defensive Stocksกกกก
น้ําฝน เสนางคนิกร (2544) ไดทําการวิเคราะหความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมพลังงานใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อศึกษาความเสี่ยงและทิศทางของอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลักทรัพยกลุมพลังงาน เพื่อเปนแนวทางในการประเมินราคาหลักทรัพยรายตัว โดย
ทําการศึกษาหลักทรัพยในกลุมพลังงานทั้งหมด 10 หลักทรัพย คือ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท เดอะโคเจนเนอเรชัน จํากัด (มหาชน) บริษัทผลิต
ไฟฟา จํากัด (มหาชน) บริษัทลานนาลิกไนต จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด (มหาชน) บริษัท สหบริการ จํากัด
(มหาชน) บริษัทไทยอินดัสเตรียลแกส จํากัด (มหาชน) บริษัทยูนิคแกส แอนด เคมีคัล จํากัด
(มหาชน) ใชขอมูลราคาปดและขอมูลดัชนีตลาดหลักทรัพยรายสัปดาหในการคํานวณหาอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยการศึกษานี้ใชขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยรายวันจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยตลอดระยะเวลา 119 วัน ทําการวิเคราะหถดถอยอยางงาย โดยแบบจําลองการตั้ง
ราคาหลักทรัพยเปนเครื่องมือในการศึกษาผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยและผลตอบแทนของ
หลักทรัพยกลุมพลังงาน จากผลการศึกษาพบวา หลักทรัพยจํานวน 9 หลักทรัพย มีคาความเสี่ยง
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เปนบวกที่นอยกวา 1 และมีเพียงหลักทรัพยเดียวที่มีคาความเสี่ยงมากกวา 1 คือ หลักทรัพยของ
บริษัท ปตท สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และหลักทรัพยทั้งหมดมีผลตอบแทนเฉลี่ย
สูงกวาอัตราผลตอบแทนจากตลาด และพบวาหลักทรัพยในกลุมพลังงานทุกหลักทรัพยมีราคาอยูใน
เกณฑที่ต่ํากวาราคาที่เหมาะสมในอนาคตหลักทรัพยในกลุมพลังงานนี้ยังสามารถปรับตัวขึ้นไดอีก
กกกกกกกกศศิณีตันรัตนาวงศ ( 2544) ไดทําการศึกษา การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความ
เสี่ยงของหลักทรัพยในกลุมธุรกิจเกษตร ซึ่งใชขอมูลของหลักทรัพยในกลุมธุรกิจเกษตรทั้งหมด 8
หลักทรัพยในการศึกษา การศึกษาในครั้งนี้ใชทฤษฎี CAPM การวิเคราะหไดใชราคาปดเฉลี่ยราย
สัปดาหของหลักทรัพยตั้งแตเดือนมกราคม 2543 ถึงเดือนธันวาคม 2544 รวมเวลาทั้งสิ้น 100
สัปดาห ใชขอมูลดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการคํานวณอัตราผลตอบแทนของตลาด
และใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนเฉลี่ยของ 5 ธนาคารเปนอัตราผลตอบแทนที่ปราศจาก
ความเสี่ยง การศึกษาพบวา คาความเสี่ยงของหลักทรัพยทุกหลักทรัพยมีคาเปนบวก ซึ่งหมายความ
วาความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนของตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน โดยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย GFPT มีความสัมพันธกับ
อัตราผลตอบแทนของตลาดมากที่สุด และหลักทรัพย ASIAN เปนหลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทน
ที่มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของตลาดนอยที่สุดน
เกตน เอี่ยวเพชราพงศ ( 2543)
ไดทําการศึกษา การวิเคราะหความเสี่ยง อัตรา
ผลตอบแทนและการเลือกลงทุนในหลักทรัพยในกลุมสื่อสารโดยใชแบบจําลอง CAPM ซึ่งเริ่ม
ทําการศึกษาตั้งแตวันที่ 18 กันยายน 2542 ถึงวันที่9 กันยายน 2543 รวมระยะเวลา 52 สัปดาหโดย
ทําการศึกษาเฉพาะผูถือหุนสามัญของกลุมสื่อสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งมีอยู 10 หลักทรัพย ผลการศึกษาโดยใชขอมูลราคาปดของหลักทรัพยแตละตัวในแตละสัปดาห
มาคํานวณ ปรากฏวาหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดคือ UCOM และทุกหลักทรัพยมีคา ß
เปนบวก แสดงวา อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแตละตัวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด และหลักทรัพยที่มีคา ß มากที่สุดคือ SHIN
กกกกกกกก มัลลิกา เลิศฤทธิ์ (2543) ไดทําการศึกษา การประเมินมูลคาหุนกลุมพลังงาน โดย
ทําการศึกษาความเสี่ยงและประเมินมูลคาหลักทรัพยในกลุมพลังงานจํานวน 9 หลักทรัพย ในการ
ประเมินมูลคาหลักทรัพยครั้งนี้ไดใชทฤษฎี CAPM โดยใชดัชนีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยในการวิเคราะหผลตอบแทนของตลาด และใชขอมูลราคาปดของหลักทรัพยแตละหลักทรัพย
ในแตละสัปดาหโดยเริ่มตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2542 ถึงเดือนมิถุนายน 2543 รวมทั้งสิ้น 52 สัปดาห
ในการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา คาความเสี่ยงของหลักทรัพย
ทั้งหมด 8 หลักทรัพยมีคาเปนบวก คือ หลักทรัพย BANPU BCP COCO EGCOMP LANNA
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PTTEP SUSCO และ TIG ซึ่งหมายความวา ความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับ
อัตราผลตอบแทนของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน สวนหลักทรัพย
UGP
เปนหลักทรัพยเดียวที่มีคาความเสี่ยงเปนลบ ซึ่งหมายความวา ความสัมพันธของอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันขาม
กกกกกกกกรามรัฐ รัตนวราหะ (2543) ไดทําการศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจ
ตอดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลรายเดือนจากธนาคาร
แหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในระยะเวลาตั้งแตมกราคม 2539 ถึง
ธันวาคม2541 ซึ่งผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่กําหนดดัชนีราคาหลักทรัพยจะไมใช
ปจจัยใดปจจัยหนึ่งเพียงอยางเดียวแตจะหมายถึงปจจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้ บางปจจัยก็มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน เห็นไดจากการศึกษาความ
สัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจตอดัชนีราคาหลักทรัพยโดยวิธี Correlation
กกกกกกกกรมเกลา ชัยนุวงษ ( 2543) ทําการศึกษาการวิเคราะหความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยในกลุมบันเทิงและสันทนาการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเสี่ยงและใชเปนแนวทางในการประเมินราคาแตละหลักทรัพยใน
กลุมบันเทิงและสันทนาการจํานวน 3 หลักทรัพยคือ บริษัท บีอีซีเวิลดจํากัด (มหาชน) บริษัท
ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทแกรมมี่จํากัด (มหาชน) การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูล
รายสัปดาหตั้งแตเดือนกุมภาพันธ2543 ถึงเดือนมกราคม 2544 รวม 51 สัปดาหการศึกษานี้ใชทฤษฎี
CAPM โดยใชขอมูลตลาดหลักทรัพยมาคํานวณอัตราผลตอบแทนของตลาดและใชอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 3 เดือน แทนอัตราผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยง ซึ่งผลการศึกษาพบวาคาความเสี่ยง
ของหลักทรัพยจํานวน 1 หลักทรัพยมีคา เปนบวก คือ หลักทรัพย UBC [บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาส
ติ้ง จํากัด (มหาชน)] ซึ่งหมายความ วาความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับ
อัตราผลตอบแทนของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันสวนคาความเสี่ยงของหลักทรัพย
จํานวน 2 หลักทรัพยที่เหลือมีคาเปนลบ หมายความวา ความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันขาม
กกกกกกกกหทัยรัตน บุญโญ (2541) ศึกษาการนําแบบจําลองการกําหนดราคาสินทรัพยประเภททุน
(Capital Asset Pricing Mode: CAPM) ใชประมาณคา β โดยใชขอมูลที่แบงเปน 3 แบบ คือ แบง
ขอมูลเปนรายสัปดาห รายเดือน และรายไตรมาส โดยเลือกคา β ที่เหมาะสมที่สุดไปใชในการ
คํานวณหาผลตอบแทนคาดหวังของหลักทรัพยตางๆ เพื่อใชในการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับเสนตลาดหลักทรัพยซึ่งนําเอาภาวะตลาดหุนซบเซา
และภาวะตลาดหุนรอนแรงเขามาเกี่ยวของดวย ในการศึกษานี้ใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3
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เดือน และอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยที่
ปราศจากความเสี่ยงผลการศึกษาพบวา ชวงเวลาในการประมาณคา β ที่มีความเหมาะสมของแตละ
หลักทรัพยไมมีรูปแบบที่แนนอนที่จะเจาะจงไดวาจะใชขอมูลที่แบงแบบชวงเวลาใดมาประมาณคา
β ในสวนของการศึกษาภาวะตลาดพบวา ภาวะตลาดมีผลกระทบตอผลตอบแทนคาดหวังของเพียง
บางเทานั้นในขณะที่ผลตอบแทนคาดหวังของหลักทรัพยสวนใหญไมไดรับผลกระทบตอตลาดเลย
และเมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทน ที่คาดหวังของหลักทรัพยกั บเสนตลาดหลักทรัพยพบวา มีทั้ง
หลักทรัพยที่มีราคาต่ํากวาที่ควรจะเปน (Undervalued) และสูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalued) ซึ่งผล
ที่ไดนั้นจะนํามาใชเพื่อพิจารณาวาผูลงทุนควรจะซื้อหรือขายหลักทรัพย เพื่อปรับปรุงแผนการ
ลงทุนของนักลงทุนไดดวยตัวเอง

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความนิยมในการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของผูบริโภคภาย
หางสรรพสินคามารเก็ตวิลเล็จ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ
เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ไดรับกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเมื่อคํานวณคาเบตาดวย
แบบจําลอง CAPM ของหลักทรัพยกลุมการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 11
หลักทรัพยโดยมีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนในการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
4. วิธีวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กกกกกกกกประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ราคาปดรายเดือนของหลักทรัพยกลุมการแพทยของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 13 หลักทรัพย ตั้งแตเดือนมกราคม 2547 ถึง เดือน
ธันวาคม 2551 โดยใชขอมูลอางอิงจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (
2552) ซึ่งจากการ
ตรวจสอบในเบื้องตน พบวา มีการรายงานราคาปดของหลักทรัพยที่มีขอมูลมีครบถวนสมบูรณ
จํานวน 11 หลักทรัพย ประกอบดวย
กกกกกกกก1. บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน):AHC
กกกกกกกก2. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน): BGHกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ddddddddd 3. บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน): BH
กกกกกกกก4. บริษัท เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน): CMR
กกกกกกกก5. บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน): KDH
กกกกกกกก6. บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน): M-CHAI
กกกกกกกก7. บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน): NTV
กกกกกกกก8. บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน): RAM
กกกกกกกก9. บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน): SKR
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กกกกกกกก10. บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน): SVH
กกกกกกกก11. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน): VIBHA
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกการวิจัยนี้มีการเก็บขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ (Secondary data) ดังนี้
กกกกกกกก1. เก็บรวบรวมขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 รวบรวมขอมูลจากขอมูลการซื้อขายในอดีตของหลักทรัพยโรงพยาบาล
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 11 บริษัท ซึ่งเปนขอมูลราคาปด ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป
2547 ถึงไตรมาสที่ 4 ป 2551 เพื่อนํามาคํานวณอัตราผลตอบแทนของแตละหลักทรัพย Ri,t
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ขอมูลดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย ( SET Index) เปนระยะเวลา 66 เดือน
คือ มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 เพื่อนํามาคํานวณอัตราผลตอบแทนของตลาด
รวม Rm,t
กกกกกกกกกกกกก 2. เก็บรวบรวมขอมูลอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปจากธนาคารกลาง
แหงประเทศไทยเพื่อใชเปนอัตราผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยง (Risk Free Rate: Rf,t)
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กกกกกกกกตัวแปรที่ใชในการวิจัย มีทั้งหมด 3 ตัวแปร ประกอบดวย
กกกกกกกก1. อัตราผลตอบแทนของแตละหลักทรัพย แทนดวย Ri
กกกกกกกก2. อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล 5 ป แทนดวย Rf
กกกกกกกก3. อัตราผลตอบแทนของตลาดรวม แทนดวย Rm,t คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย ( SET
Index)
วิธีวเิ คราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกเมื่อตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลราคาปดของแตละหลักทรัพย
แลว จึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Microsoft Excel และ โปรแกรม SPSS
(Version 13) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังตอไปนี้
กกกกกกกก 1. คํานวณอัตราผลตอบแทนของแตละหลักทรัพยจากราคาปดรายเดือนทั้งหมด 11
หลักทรัพย แทนดวย Ri เปนระยะเวลา 60 เดือน
กกกกกกกก2. คํานวณคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ความเบ และความโดงของ Ri
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กกกกกกกก3. ประมาณคาดัชนีความเสี่ยงที่เปนระบบหรือคาเบตาดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด โดยใช
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปน อัตราผลตอบแทนของตลาด ( Rm) จากนั้นคํานวณความ
เสี่ยงรวม ความเสี่ยงที่เปนระบบ และความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ
กกกกกกกก4. คํานวณอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังหรือ E(Ri,t) โดยใชอัตราผลตอบแทนที่ไมมีความ
เสี่ยง (Rf) คือ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล 5 ป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกผลการวิเคราะหขอมูล เรื่อง “แบบจําลอง CAPM ของหลักทรัพยกลุมการแพทยใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน คือ
กกกกกกกก1. ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย SD ความเบ ความโดง β และความเสี่ยงรวม
กกกกกกกก2. ผลการเปรียบเทียบระหวาง Ri และ E(Ri,t)
กกกกกกกก3. ผลการตรวจสอบคา Ri และ E(Ri,t)
โดยมีรายละเอียดในแตละสวนดังตอไปนี้
ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ SD ความเบ้ ความโด่ ง β และความเสี่ ยงรวม
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ SD ความเบ้ ความโด่ ง β และความเสี่ ยงรวม
หลักทรัพย
AHC
BGH
BH
CMR
KDH
M-CHAI
NTV
RAM
SKR
SVH
VIBHA

คาเฉลี่ย
-0.002
-0.027
-0.018
0.007
-0.009
0.001
0.011
0.019
-0.003
0.019
-0.040

SD
0.060
0.324
0.233
0.110
0.072
0.082
0.056
0.042
0.077
0.129
0.290

ความเบ
-0.355
-6.243
-5.809
2.645
-2.490
0.710
-0.498
1.056
0.311
1.405
-6.915

ความโดง
1.505
44.194
39.892
13.084
11.401
2.162
0.406
3.019
2.280
3.097
51.343
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β

0.266
0.898
0.900
0.151
0.275
0.434
0.253
0.156
0.461
0.232
0.406

ความเสี่ยงรวม
0.004
0.103
0.053
0.012
0.005
0.007
0.003
0.002
0.006
0.016
0.406
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จากตารางที่ 7 สามารถวิเคราะหผลแบงเปนรายหลักทรัพย 11 หลักทรัพยไดดังนี้
กกกกกกกก1. บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 อัตราผลตอบแทนของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) มี
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ -0.002 และ 0.060 ตามลําดับ ในขณะที่ความเบและ
ความโดง เทากับ -0.355 และ 1.505 ตามลําดับ กลาวคือ อัตราผลตอบแทนคอนขางเบซาย และมี
ความโดงในระดับปานกลาง
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ผลการคํานวณดวยแบบจําลอง CAPM พบวา β = 0.266 มีความเสี่ยง
รวมเทากับ 0.004 โดยแบงเปนความเสี่ยงที่เปนระบบ และไมเปนระบบ เทากับ 0.001 และ 0.003
ตามลําดับ
กกกกกกกก2. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
2.1 อัตราผลตอบแทนของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) มี
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ -0.027 และ 0.324 ตามลําดับ ในขณะที่ความเบและ
ความโดง เทากับ -6.243 และ 44.194 ตามลําดับ กลาวคือ อัตราผลตอบแทนมีความเบซายอยางมาก
และมีความโดงในระดับสูงมาก เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทมีการเปลี่ยนราคาพารหุน
โดยเพิ่มจํานวนหุนอีก 10 เทา
2.2 ผลการคํานวณดวยแบบจําลอง CAPM พบวา β = 0.898 มีความเสี่ยง
รวมเทากับ 0.103 โดยแบงเปนความเสี่ยงที่เปนระบบ และไมเปนระบบเทากับ 0.004 และ 0.099
ตามลําดับ
กกกกกกกก3. บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
3.1 อัตราผลตอบแทนของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) มี
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ -0.018 และ 0.233 ตามลําดับ ในขณะที่ความเบและ
ความโดง เทากับ -5.809 และ 39.892 ตามลําดับ กลาวคือ อัตราผลตอบแทนมีความเบซายอยางมาก
และมีความโดงในระดับสูงมาก เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทมีการเปลี่ยนราคาพารหุน
โดยเพิ่มจํานวนหุนอีก 5 เทา
3.2 ผลการคํานวณแบบจําลอง CAPM พบวา β = 0.900 มีความเสี่ยงรวม
เทากับ 0.053 โดยแบงเปนความเสี่ยงที่เปนระบบ และไมเปนระบบเทากับ 0.004 และ 0.049
ตามลําดับ
กกกกกกกก4. บริษัท เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน)
4.1 อัตราผลตอบแทนของบริษัท เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย จํากัด
(มหาชน) มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.007 และ 0.110 ตามลําดับ ในขณะที่ความ
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เบและความโดง เทากับ 2.645 และ 13.084 ตามลําดับ กลาวคือ อัตราผลตอบแทนมีความเบขวา และ
มีความโดงในระดับสูง เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2549 ราคาหุนของบริษัทมีมูลคาเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว
4.2 ผลการคํานวณแบบจําลอง CAPM พบวา β = 0.151 มีความเสี่ยงรวม
เทากับ 0.012 โดยแบงเปนความเสี่ยงที่เปนระบบ และไมเปนระบบเทากับ 0.000 และ 0.012
ตามลําดับ
กกกกกกกก5. บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)
5.1 อัตราผลตอบแทนของบริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) มี
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ -0.009 และ 0.072 ตามลําดับ ในขณะที่ความเบและ
ความโดง เทากับ -2.490 และ 11.401 ตามลําดับ กลาวคือ อัตราผลตอบแทนมีความเบซาย และมี
ความโดงในระดับสูง เนื่องจากในเดือนมีนาคม 2551 หุนของบริษัทมีมูลคาลดลงอยางรวดเร็ว
จนถึงเดือนธันวาคม 2551 หุนของบริษัทถึงมีมูลคาเพิ่มขึ้น
5.2 ผลการคํานวณแบบจําลอง CAPM พบวา β = 0.275 มีความเสี่ยงรวม
เทากับ 0.005 โดยแบงเปนความเสี่ยงที่เปนระบบ และไมเปนระบบเทากับ 0.000 และ 0.005
ตามลําดับ
กกกกกกกก6. บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)
6.1 อัตราผลตอบแทนของบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) มี
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.001 และ 0.082 ตามลําดับ ในขณะที่ความเบและความ
โดง เทากับ 0.710 และ 2.162 ตามลําดับ กลาวคือ อัตราผลตอบแทนคอนขางเบซาย และมีความโดง
ในระดับสูง
6.2 ผลการคํานวณแบบจําลอง CAPM พบวา β = 0.434 มีความเสี่ยงรวม
เทากับ 0.007 โดยแบงเปนความเสี่ยงที่เปนระบบและไมเปนระบบ เทากับ 0.001 และ 0.006
ตามลําดับ
กกกกกกกก7. บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)
7.1 อัตราผลตอบแทนของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) มี
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.011 และ 0.056 ตามลําดับ ในขณะที่ความเบและความ
โดงเทากับ -0.498 และ 0.406 ตามลําดับ กลาวคือ อัตราผลตอบแทนคอนขางเบซาย และมีความโดง
ในระดับปกติ
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7.2 ผลการคํานวณแบบจําลอง CAPM พบวา β = 0.253 มีความเสี่ยงรวม
โดยแบงเปนความเสี่ยงที่เปนระบบและไมเปนระบบ เทากับ 0.000 และ 0.003

เทากับ 0.003
ตามลําดับ
กกกกกกกก8. บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
8.1 อัตราผลตอบแทนของบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) มี
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.019 และ 0.042 ตามลําดับ ในขณะที่ความเบและความ
โดง เทากับ 1.056 และ 3.019 ตามลําดับ กลาวคือ อัตราผลตอบแทนคอนขางเบขวา และมีความโดง
ในระดับสูง
8.2 ผลการคํานวณแบบจําลอง CAPM พบวา β = 0.156 มีความเสี่ยงรวม
เทากับ 0.002 โดยแบงเปนความเสี่ยงที่เปนระบบและไมเปนระบบ เทากับ 0.000 และ 0.002
ตามลําดับ
กกกกกกกก9. บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
9.1 อัตราผลตอบแทนของบริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) มีคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ -0.003 และ 0.077 ตามลําดับ ในขณะที่ความเบและความโดง เทากับ
0.311 และ 2.280 ตามลําดับ กลาวคือ อัตราผลตอบแทนมีคอนขางเบ และมีความโดงคอนขางสูง
9.2 ผลการคํานวณแบบจําลอง CAPM พบวา β = 0.461 มีความเสี่ยงรวม
เทากับ 0.006 โดยแบงเปนความเสี่ยงที่เปนระบบและไมเปนระบบ เทากับ 0.001 และ 0.005
ตามลําดับ
กกกกกกกก10. บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
10.1 อัตราผลตอบแทนของบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) มีคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.019 และ 0.129 ตามลําดับ ในขณะที่ความเบและความโดงเทากับ
1.405 และ 3.097 ตามลําดับ กลาวคือ อัตราผลตอบแทนมีความเบขวา และมีความโดงในระดับสูง
10.2 ผลการคํานวณแบบจําลอง CAPM พบวา β = 0.232 มีความเสี่ยงรวม
เทากับ 0.016 โดยแบงเปนความเสี่ยงที่เปนระบบ และไมเปนระบบเทากับ 0.000 และ 0.016
ตามลําดับ
กกกกกกกก11. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
11.1 อัตราผลตอบแทนของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) มี
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ -0.040 และ 0.290 ตามลําดับ ในขณะที่ความเบและ
ความโดง เทากับ -6.915 และ 51.343 ตามลําดับ กลาวคือ อัตราผลตอบแทนมีความเบซายอยางมาก
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และมีความโดงในระดับสูงมาก เนื่องจากในเดือนมิถุนายน 2547 บริษัทมีการเปลี่ยนราคาพารหุน
โดยเพิ่มจํานวนหุนอีก 10 เทา
11.2 ผลการคํานวณดวยแบบจําลอง CAPM พบวา β = 0.406 มีความเสี่ยง
รวมเทากับ 0.083 โดยแบงเปนความเสี่ยงที่เปนระบบและไมเปนระบบ เทากับ 0.001 และ 0.082
ตามลําดับ
ผลการเปรียบเทียบระหว่ าง Ri และ E(Ri,t)
สามารถวิเคราะหผลแบงเปนรายหลักทรัพย 11 หลักทรัพยไดดังนี้
กกกกกกกก1. บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกก เมื่อเปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของขอมูลที่ใชสรางแบบจําลอง พบวา อัตรา
ผลตอบแทนไมสอดคลองกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนมีความผัน
ผวนเปนอยางมาก ในขณะที่อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังคอนขางจะเปนบวก ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 เปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของบริษัทโรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกก2. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกก เมื่อเปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของขอมูลที่ใชสรางแบบจําลอง พบวา อัตรา
ผลตอบแทนมีความสอดคลองเปนอยางมากตออัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ในเดือนพฤษภาคม
2547 พบวา บริษัทมีการเปลี่ยนราคาพารหุนจึงทําใหอัตราผลตอบแทนลดลงอยางเห็นไดชัด ดังภาพ
ที่ 8
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ภาพที่ 8 เปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกก3. บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกก เมื่อเปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของขอมูลที่ใชสรางแบบจําลอง พบวา อัตรา
ผลตอบแทนคอนขางที่จะสอดคลองกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง แตในเดือนพฤษภาคม 2547
บริษัทมีการเปลี่ยนราคาพารหุนจึงทําใหอัตราผลตอบแทนลดลงอยางมาก ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 เปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
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กกกกกกกก4. บริษัท เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกก เมื่อเปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของขอมูลที่ใชสรางแบบจําลอง พบวา อัตรา
ผลตอบแทนไมสอดคลองกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และในเดือนธันวาคม 2549 ราคาหุนของ
บริษัทเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงทําใหอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้นอยางมาก ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 เปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของบริษัท เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกก5. บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกกเมื่อเปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของขอมูลที่ใชสรางแบบจําลอง พบวาอัตราผลตอบแทน
ไมสอดคลองกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนมีความผันผวนเปนอยาง
มาก ในขณะที่อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังคอนขางจะเปนบวก และในเดือนมีนาคม 2551 หุนของ
บริษัทมีมูลคาลดลงอยางรวดเร็วจึงทําใหอัตราผลตอบแทนลดลงเปนจํานวนมาก ดังภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 เปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกก6. บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกกเมื่อเปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของขอมูลที่ใชสรางแบบจําลอง พบวาอัตราผลตอบแทน
คอนขางสอดคลองกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ภาพที่ 12

ภาพที่ 12 เปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกก7. บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)
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กกกกกกกก เมื่อเปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของขอมูลที่ใชสรางแบบจําลอง
ผลตอบแทนไมสอดคลองกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ดังภาพที่ 13

พบวา อัตรา

ภาพที่ 13 เปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

กกกกกกกก8. บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
กกกกกกก เมื่อเปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของขอมูลที่ใชสรางแบบจําลอง พบวา อัตราผลตอบแทน
สอดคลองกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนสวนใหญมีคาเปนบวก ดัง
ภาพที่ 14

35

ภาพที่ 14 เปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกก9. บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกก เมื่อเปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของขอมูลที่ใชสรางแบบจําลอง
ผลตอบแทนไมมีความสอดคลองกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ดังภาพที่ 15

ภาพที่ 15 เปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของบริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)

พบวา อัตรา
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กกกกกกกก10. บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกกเมื่อเปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของขอมูลที่ใชสรางแบบจําลอง พบวาอัตราผลตอบแทน
ไมสอดคลองกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เนื่องจากมูลคาหุนมีความผันผวนมาก ดังภาพที่ 16

ภาพที่ 16 เปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกก11. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
กกกกกกก เมื่อเปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของขอมูลที่ใชสรางแบบจําลอง พบวาอัตราผลตอบแทน
สอดคลองกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ในเดือนมิถุนายน 2547 พบวาบริษัทมีการเปลี่ยนราคา
พารหุนจึงทําใหอัตราผลตอบแทนลดลงอยางเห็นไดชัด ดังภาพที่ 17
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ภาพที่ 17 เปรียบเทียบ Ri และ E(Ri,t) ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
ผลการตรวจสอบค่ า Ri และ E(Ri,t)
สามารถวิเคราะหผลแบงเปนรายหลักทรัพย 11 หลักทรัพยไดดังนี้
กกกกกกกก1. บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกก เมื่อตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของเดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนมิถุนายน 2552
พบวา อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง มีทิศทางความแมนยํา
อยูที่ 33.33% แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของบริษัทโรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) ป 2552
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

Ri
0.062
-0.041
-0.005
-0.016
-0.011
0.052

E(Ri,t)
0.010
0.014
0.019
0.052
0.054
0.040
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กกกกกกกก2. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกก เมื่อตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของเดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนมิถุนายน 2552
พบวา อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง มีทิศทางความแมนยําอยูที่
66.67% แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ป 2552
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

Ri
-0.057
0.006
-0.006
0.152
0.035
0.102

E(Ri,t)
-0.022
-0.010
0.003
0.120
0.120
0.061

กกกกกกกก3. บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกกเมื่อตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของเดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนมิถุนายน 2552
พบวา อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมีทิศทางความแมนยําอยูที่
50% แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) ป
2552
E(Ri,t)
เดือน
Ri
มกราคม
0.037
-0.023
กุมภาพันธ
-0.037
-0.010
มีนาคม
-0.169
0.003
เมษายน
0.272
0.120
พฤษภาคม
0.157
0.120
มิถุนายน
-0.056
0.061
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กกกกกกกก4. บริษัท เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกก เมื่อตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของเดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2552
พบวา อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมีทิศทางความแมนยําอยูที่
50% แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของบริษัท เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน) ป
2552
Ri
E(Ri,t)
เดือน
มกราคม
-0.104
0.016
กุมภาพันธ
-0.041
0.018
มีนาคม
-0.092
0.022
เมษายน
0.049
0.040
พฤษภาคม
0.063
0.042
มิถุนายน
0.040
0.037
กกกกกกกก5. บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกกเมื่อตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของเดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนมิถุนายน 2552
พบวา อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมีทิศทางความแมนยําอยูที่
83.33% แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) ป 2552
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

Ri
0.000
0.012
0.070
0.076
0.071
0.141

E(Ri,t)
0.010
0.014
0.019
0.053
0.055
0.041
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dddddddd6. บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกกเมื่อตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2552 พบวาอัตรา
ผลตอบแทนเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมีความแมนยําอยู 50% แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) ป 2552
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

Ri
0.121
-0.194
0.288
-0.219
0.236
-0.045

E(Ri,t)
0.001
0.007
0.015
0.070
0.071
0.046

กกกกกกกก7. บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกกเมื่อตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของเดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2552
พบวา อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมีทิศทางความแมนยําอยูที่
33.33% แสดงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) ป 2552
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

Ri
0.000
0.000
0.000
0.053
0.079
-0.049

E(Ri,t)
0.011
0.014
0.019
0.051
0.052
0.040
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กกกกกกกก8. บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกกตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของเดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนมิถุนายน 2552 พบวา
อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมีทิศทางความแมนยําอยูที่ 66.67%
แสดงดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) ป 2552
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

Ri
0.008
0.015
-0.015
0.023
0.004
0.000

E(Ri,t)
0.016
0.018
0.022
0.040
0.042
0.037

กกกกกกกก9. บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกกเมื่อตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของเดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนมิถุนายน 2552
พบวา อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมีทิศทางความแมนยําอยูที่
33.33% แสดงดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของบริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) ป 2552
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

Ri
0.047
0.000
-0.005
0.045
-0.045
-0.016

E(Ri,t)
0.000
0.006
0.014
0.073
0.074
0.047

42
กกกกกกกก10. บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกกเมื่อตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2552 พบวาอัตรา
ผลตอบแทนเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมีทิศทางความแมนยําอยูที่ 33.33% แสดง
ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ป 2552
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

Ri
0.000
0.018
-0.018
0.018
-0.054
-0.033

E(Ri,t)
0.012
0.015
0.020
0.048
0.050
0.039

กกกกกกกก11. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
กกกกกกกกเมื่อตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของเดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2552
พบวา อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมีความแมนยําอยูที่ 66.67%
แสดงดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ตรวจสอบคา E(Ri,t) กับคา Ri ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) ป 2552
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

Ri
0.000
0.009
0.025
0.140
-0.022
0.036

E(Ri,t)
0.003
0.009
0.015
0.067
0.068
0.045
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กกกกกกกกจากตารางทั้ง 11 ตารางที่ไดนําเสนอไปแลวนั้น สามารถนํามาสรุปความถูกตองของการ
เปรียบเทียบทิศทางระหวางอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังไดวา ใน
ภาพรวมนั้นมีทิศทางไปในทางเดียวกันเฉลี่ย 51.52 โดยที่ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด
(มหาชน) มีความถูกตองมากที่สุด เทากับ 83.33% รองลงมา คือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
(มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด
(มหาชน) มีความถูกตองเทากับ 66.67% สําหรับบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด
(มหาชน) มีความถูกตองเทากับ 50.00% ขณะที่ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) บริษัท
โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) และบริษัท สมิติเวช จํากัด
(มหาชน) มีความถูกตองเทากับ 33.33% ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 รอยละของทิศทางที่ถูกตองแยกตามหลักทรัพย
หลักทรัพย
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
รวม

รอยละของทิศทางที่ถูกตอง
33.33
66.67
50.00
50.00
83.33
50.00
33.33
66.67
33.33
33.33
66.67
51.52

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกงานวิจัยเรื่อง “แบบจําลอง CAPM ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย: กรณีศึกษา
หลักทรัพยกลุมการแพทย” สามารถสรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะไดดังตอไปนี้
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได ดังนี้
กกกกกกกก1. คาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทน พบวาสวนใหญมีคาติดลบ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่
ไมดีอยางตอเนื่อง และพบวาหลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนเปนลบสวนใหญจะมีลักษณะเบซาย
เชนเดียวกันในขณะที่หลักทรัพยมีอัตราผลตอบแทนเปนบวกสวนใหญจะมีลักษณะเบขวา
2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทน พบวา อัตราผลตอบแทนมีการกระจาย
ตัวต่ําในหลักทรัพย AHC CMR KDH M-CHAI NTV RAM SKR และ SVH และพบวาอัตรา
ผลตอบแทนมีการกระจายตัวสูงในหลักทรัพย BGH BH และ VIBHA
3. คา β ของอัตราผลตอบแทน พบวาคาดัชนีความเสี่ยงที่เปนระบบไมมีคาที่ต่ํากวา
ศูนย และพบวาสามารถแบงไดเปน 2 กลุมคือ กลุมที่มีคาความเสี่ยงที่เปนระบบอยูในชวง 0.151 ถึง
0.461 จํานวน 9 หลักทรัพย และอีกกลุมอยูในชวง 0.898 ถึง 0.900 จํานวน 2 หลักทรัพย
4. ผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง พบวา มีทิศทาง
เดียวกันคิดเปนรอยละ 51.52 และมีหลักทรัพยทั้งสิ้น 8 หลักทรัพยที่มีทิศทางเดียวกันเทากับรอยละ
50 ขึ้นไป
5. ความเบของอัตราผลตอบแทนสวนใหญมีลักษณะเบซายและสมมาตรใกลเคียงกัน ถัด
มาคือ เบขวา ตามลําดับ ในขณะที่ความโดงของอัตราผลตอบแทนไมปรากฎลักษณะเตี้ย สวนใหญมี
ลักษณะสูงและสูงมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวาหลักทรัพยที่มีคาความเบและความโดงใน
ระดับที่รุนแรง เกิดมาจากการแตกพารของบริษัท
6. ในหลักทรัพยที่ไมมีการแตกพารของบริษัทจะมีคาความเสี่ยงที่ต่ํา มีอัตรา
ผลตอบแทนที่ผันผวนและมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสวนมากจะมีคาเปนบวก ในขณะที่
หลักทรัพยที่มีการแตกพารของบริษัทจะมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังใกลเคียงกับอัตรา
ผลตอบแทนจริงมากที่สุด
44
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ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกสําหรับงานวิจัยนี้มีประเด็นที่ควรจะไดมีการศึกษาตอไป เกี่ยวกับแบบจําลอง CAPM
ดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. เนื่องจากการประมาณคาเบตาในสมการถดถอยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด อยางไรก็
ตาม ยังมีการประมาณคาแบบอื่น ๆ ที่มีความทนทาน (Robust) ตอคาผิดปกติ เชน การประมาณแบบ
LTS (Least Trimmed Squared) การประมาณแบบเอ็ม (M-Estimator) เปนตน ดังนั้น อาจใชการ
ประมาณคาเหลานี้มาคํานวณคาเบตา เพื่อนํามาทดสอบแบบจําลอง CAPM
กกกกกกกก2. การพิจารณาคาผิดปกติ ( Outlier) ดวยวิธีการตาง ๆ วาสงผลตอแบบจําลอง CAPM
อยางไร และนําผลของดัชนีความเสี่ยงที่เปนระบบ ไปประยุกตใชในการคํานวณอัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังในแบบจําลอง CAPM โดยเปรียบเทียบในกรณีที่ขอมูลรวมคาผิดปกติและกรณีที่ตัดคา
ผิดปกติออกแลว
กกกกกกกก 3. การศึกษาชวงเวลาในแบบจําลอง CAPM ใหยาวนานขึ้น เพื่อขจัดปญหาการ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยที่ผิดปกติ
กกกกกกกก4. การศึกษากับหลักทรัพยในกลุม / อุตสาหกรรมอื่น หรืออาจทําการวิจัยเชิงประจักษ
กับตลาดหลักทรัพยอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความหลากหลายของผลการวิจัย
กกกกกกกก 5. การกําหนดชごวงระยะเวลาในการคิดอัตราผลตอบแทนอาจใชさเปぜนรายวัน รายเดือน
หรือรายปがซึ่งอาจใหさผลการศึกษาที่สอดคลさองหรือแตกตごางไปจากการศึกษาครั้งนี้
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