บทที่ 2
แนวคิดทางทฤษฎีและวรรณกรรมปริทศั น์
ในบทนี ้แบ่งออกเป็ นสองส่วน ส่วนที่ 1 กล่าวถึงแนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์ และส่วนที่ 2 กล่าวถึงวรรณกรรมปริ ทศั น์ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั นี ้ โดยแนวคิด
ทางทฤษฎีเริ่ มจากทฤษฎีการลงทุน ความรู้ เกี่ ยวกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ในประเทศไทย
ทฤษฎีการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ ปัจจัยพื ้นฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดย
ใช้ แบบจําลองทางเศรษฐมิติ ตามลําดับ
ทฤษฎีการลงทุน
การลงทุน (investment) หมายถึง การกันเงินไว้ จํานวนหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ เกิด
กระแสเงินสดรับในอนาคตซึ่งจะชดเชยให้ แก่ผ้ กู นั เงิน โดยกระแสเงินสดรับนี ้ควรคุ้มกับอัตราเงิน
เฟ้อ และคุ้มกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดแก่เงินสดรับในอนาคต (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 7)
การลงทุนหรื อการออมเพื่อให้ เกิดผลงอกเงยในอนาคตสามารถทําได้ หลายรู ปแบบ
อาทิ การที่ผ้ ูบริ โภคซื ้อบ้ านและที่ดิน การลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อการซื ้อสินค้ าคงทนถาวร เช่น
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ของตกแต่ง บ้ า น ภาพเขี ย น โดยนัก ลงทุน จะตัด สิ น ใจลงทุน ในสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ
หลักทรัพย์ใด มีแนวคิดหลักแตกต่างกันไปขึ ้นกับผลตอบแทน ระดับความเสี่ยง และระยะเวลาการ
ลงทุน แต่นักลงทุนมีจุดมุ่งหมายในการลงทุนที่เหมือนกันคือ การต้ องการได้ รับผลตอบแทนใน
อัตราสูงสุดจากการลงทุนที่ตนเลือก ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่ง (maximized return at assumed risk) ทังนี
้ ้
อยูภ่ ายใต้ ข้อสมมติที่วา่ ผู้ลงทุนเป็ นผู้ที่ไม่ชอบความเสี่ยง (risk averse) นัน่ คือ หากการลงทุนใดมี
ความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนย่อมต้ องการผลตอบแทนสูง เพื่อชดเชยความเสี่ยง หากการลงทุนใดมีความ
เสี่ยงน้ อยแม้ อตั ราผลตอบแทนไม่มากนัก ผู้ลงทุนก็ยอมรับได้ ผลตอบแทนและความเสี่ยงจึงมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
ในทุกครัง้ ที่มีการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงจากปั จจัยต่าง ๆ อยูเ่ สมอ การหลีกเลี่ยงหรื อ
ลดอัตราการเสี่ยงสามารถทําได้ ด้วยการศึกษาหาข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ การลงทุนในกองทุน
รวมนันเป็
้ นวิธีหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ เนื่องจากผู้บริ การกองทุนรวมเป็ นผู้ที่
้ ้ ลงทุนก็จะต้ อง
มีความรู้ ในเรื่ องหลักการลงทุนและการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน ถึงกระนันผู
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เลือกกองทุนรวมที่มีการบริ หารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ท้ ายที่สดุ แล้ วก็จะก่อให้ เกิดการพัฒนาตลาด
ทุนและเศรษฐกิจแก่ประเทศอย่างยัง่ ยืนและมีเสถียรภาพ
1. อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ
อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ หมายถึง ระดับอัตราผลตอบแทนขันตํ
้ ่าจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์แต่ละชนิดที่ผ้ ลู งทุนยอมแลกกับการชะลอการใช้ จ่ายเงินหรื อบริ โภคในวันนี ้ออกไป
เพื่อบริโภคในวันหน้ า (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 170-177)
ปั จจัยที่กําหนดอัตราผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนต้ องการประกอบด้ วย
1) อัตราผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินที่ปราศจากความเสีย่ ง (nominal risk free rate: rf nominal)
2) ส่วนชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium: RP)
ภาพที่ 2.1
อัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุน
ในตราสารการเงินรูปแบบต่ างๆ
อัตราผลตอบแทน

RA

SML (Security Market Line)

A
ส่วนชดเชยความเสี่ยง

rf norminal
อัตราผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินปราศจาคความเสีย่ ง
0
βA
ที่มา: จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 176

ความเสี่ยง
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ส่วนชดเชยภาวะเงินเฟ้อ คือ อัตราผลตอบแทนที่นกั ลงทุนต้ องการเพื่อชดเชยกับการ
สูญเสียมูลค่าของเงินลงทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ
ส่วนชดเชยความเสี่ยง คือ อัตราผลตอบแทนที่นกั ลงทุนต้ องการเพิ่มเติมเพื่อชดเชย
กับความเสี่ยง หรื อความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการลงทุน
ปั จจัยที่กําหนดส่วนชดเชยความเสี่ยงประกอบด้ วย
1) ความเสี่ยงด้ านธุรกิจ (business risk)
2) ความเสี่ยงด้ านการเงิน (financial risk)
3) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง (liquidity risk)
การคํานวณอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น.174)
E(R) = [(1 + rf real)(1 + IP)(1 + RP)] - 1
หรื อ
E(R) = rf real + IP + RP
โดยที่
E(R) = อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ
rf real = อัตราผลตอบแทนที่แท้ จริงที่ปราศจากความเสี่ยง
IP = ส่วนชดเชยเงินเฟ้อที่คาดไว้
RP = ส่วนชดเชยความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงของการลงทุน (investment risk)
ในการตัดสินใจลงทุนนัน้ นักลงทุนไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ผลตอบแทนเท่านัน้ แต่
ต้ องดูความเสี่ยงควบคู่กนั ไปด้ วย ถ้ าของสองอย่างให้ โอกาสของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเท่า ๆ กัน นัก
ลงทุนจะเลือกอันที่เสี่ยงน้ อยกว่า ถ้ าของสองอย่างมีความเสี่ยงที่เท่า ๆ กัน นักลงทุนเลือกที่ให้ ผลตอบแทน
มากกว่า ซึง่ ถือเป็ นหัวใจของการตัดสินใจลงทุนตามทฤษฎี Modern Portfolio Theory (MPT) และนํามาสูท่ ฤษฎี
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
ความเสี่ยง คือ การที่อตั ราผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจริ ง (actual return) นันแตกต่
้
างไปจากอัตรา
้
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับ (expected return) โดยที่ความเสี่ยง (risk) หรื อความไม่แน่นอน (uncertainty) นันจะ
เกิดขึ ้นได้ เมื่อสภาพที่ไม่อาจรู้ ได้ แน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ ้น โอกาสที่ผลตอบแทนที่ได้ รับจริ งตํ่ากว่า
ผลตอบแทนที่นกั ลงทุนคาดหวังไว้ อันเนื่องมาจากสาเหตุตา่ ง ๆ (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 9)
ผู้ลงทุนพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรื อลดความเสี่ยงให้ เหลือน้ อยที่สดุ (risk averse)
หมายความว่า หากการลงทุนมีความเสี่ยงที่ผ้ ูลงทุนต้ องเผชิญมากขึ ้น ผู้ลงทุนย่อมต้ องการอัตรา
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ผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น เพื่อชดเชยความเสี่ยง ซึง่ แต่ละบุคคลยอมรับความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน
ออกไป ขึ ้นอยู่กบั ความชอบ ทัศนคติ และแรงจูงใจของผู้ลงทุนนัน้ ๆ ว่ามากน้ อยเพียงใดซึง่ ในการ
เลือกลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนที่ดี หากผู้ลงทุนพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการลงทุนโดยพิจารณา
เฉพาะแล้ วจะทําให้ เกิดความผิดพลาดจากการลงทุนได้
ความเสี่ยงรวม (total risk) หาได้ จากค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึง่ ประเภทของความ
เสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์จําแนกได้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 185-187)
1) ความเสี่ยงที่เป็ นระบบ หรื อความเสี่ยงของตลาด (systematic risk หรื อ market risk) คือ
การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรั พย์ ที่เปลี่ยนแปลงไปที่ เกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมภายนอกของธุรกิจ ซึง่ ไม่สามารถควบคุมได้ และมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ในตลาดทังหมด
้
เมื่อเกิดขึ ้นแล้ วทําให้ ราคาหลักทรัพย์โดยทัว่ ไปเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
สามารถแบ่งได้ เป็ น
1.1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ (market risk) คือ ความเสียงอันเกิดจาก
การสูญเสียในเงินลงทุน ซึง่ เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและสินทรัพย์ตา่ งๆ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ เพราะราคาหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นลงอยูต่ ลอดเวลา โอกาสสูญเสียหรื อ
ั ้ มาก ความเสี่ยงทาง
ขาดทุนเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นนมี
การตลาดเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ไม่เกี่ยวกับ
การประเมินมูลค่าที่แท้ จริ งของหลักทรัพย์ ถึงแม้ วา่ ความสามารถในการทํากําไร (earning power)
้ ้นอยู่กบั อุปสงค์ (demand) และอุปทาน
ของกิจการไม่เปลี่ยนแปลง แต่ราคาหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงนันขึ
(supply) ของหลักทรัพย์ประเภทนัน้ ๆ ในตลาดซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริ ษัท สาเหตุเหล่านี ้ได้ แก่
สงคราม การตายของผู้บริ หารประเทศ ปี ที่มีการเลือกตังผู
้ ้ บริหารประเทศ นโยบายการเมือง การเก็ง
้
้ นและการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นนี ้จะเกิดจากการคาดคะเนของผู้ลงทุนที่
กําไรที่เกิดขันในตลาดหุ
มีตอ่ ความก้ าวหน้ าของบริ ษัทนัน้
1.2) ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี ้ย (interest rate risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงในด้ านผลตอบแทน อันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี ้ยทัว่ ไปในตลาด
อัตราดอกเบี ้ยในตลาดระยะยาวมักมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ดอกเบี ้ยมีผลทําให้ หลักทรัพย์ตา่ ง ๆ กระทบการะเทือนในลักษณะเดียวกัน เช่น ถ้ าอัตราดอกเบี ้ย
ในตลาดทัว่ ๆ ไปปรับตัวสูงขึ ้น ส่งผลทําให้ ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลดตํ่าลง เพราะนัก
ลงทุนจะทําการเปรี ยบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการฝากเงินไว้ กบั สถาบันการเงิน
กับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ้ านักลงทุนเห็นว่าผลตอบแทนจากดอกเบี ้ยสูง
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กว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์จะขายหลักทรัพย์ที่ตนถือครองอยู่ออกมา มีผลทําให้
ราคาหลักทรัพย์ลดตํ่าลง
1.3) ความเสี่ยงในอํานาจซื ้อหรื อภาวะเงินเฟ้อ (purchasing power risk or inflation risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากระดับราคาสินค้ าโดยทัว่ ไปสูงขึ ้น ซึ่งมีผลทําให้ มูลค่าของเงินลดลง จึงทําให้
อํานาจการซื ้อลดตํ่าลงไปด้ วย เพราะจํานวนเงินที่ได้ รับเท่าเดิมแต่คา่ ของเงินลดลง หรื อที่เรี ยกว่าภาวะเงินเฟ้อ ซึง่
นักลงทุนหรื อสถาบันการเงินจะถูกกระทบกระเทือนเกี่ยวกับอํานาจซื ้ออย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ (saving account) พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การประกันชีวิต (life insurance)
และหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ซึง่ ได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราคงที่ ดังนัน้ ความเสี่ยงประเภทนี ้ไม่ได้ ทําให้ อตั รา
ผลตอบแทนจากการลงทุนเปลี่ยนแปลง แต่มีผลทําให้ ผลตอบแทนที่แท้ จริงลดลง
2) ความเสี่ยงที่ไม่เป็ นระบบ หรื อความเสี่ยงเฉพาะของบริ ษัท (unsystematic risk หรื อ
firm specific risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นเฉพาะกิจการหนึ่งหรื ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึง่
เมื่อเกิดเหตุการณ์นี ้แล้ วจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของธุรกิจนัน้ โดยจะไม่สง่ ผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์อื่นในตลาด ความเสี่ยงที่ถกู จัดอยู่ในความเสี่ยงที่ไม่เป็ นระบบ ได้ แก่ ความเสี่ยง
ทางธุรกิจ (business risk) โดยประกอบด้ วยความเสี่ยงต่าง ๆ ดังนี ้
2.1) ความเสี่ยงทางการเงิน (financial risk) หมายถึง โอกาสที่ผ้ ลู งทุนจะเสียรายได้ และเงิน
ลงทุน หากบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ไม่มีเงินชําระหนี ้อาจทําให้ บริษัทถึงกับล้ มละลาย
2.2) ความเสี่ยงทางการบริหาร (management risk) เป็ นความเสี่ยงอันเกิดจากการบริ หารงาน
ของผู้บริ หาร เช่น ความผิดพลาดของผู้บริ หาร และการธุรกิจของผู้บริหาร
2.3) ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม (industry risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นมาจากแรงผลักดัน
บางอย่างที่ ทํ าให้ ผลตอบแทนของธุ รกิ จทุกแห่ งในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรื อบางอุตสาหกรรมถูก
กระทบกระเทือน
ความเสี่ยงที่ไม่เป็ นระบบนี ้สามารถลดได้ ด้วยการกระจายการลงทุนในหุ้นหลาย ๆ ตัว ทําให้ มี
ชื่อเรี ยกความเสี่ยงประเภทนี ้อีกชื่อหนึ่งว่า ความเสี่ยงที่ลดได้ ด้วยการกระจายการลงทุน (diversifiable risk) โดยมี
การกระจายเงินลงทุนเข้ าไปในหุ้นหลาย ๆ ตัว ความเสี่ยงเฉพาะที่มีอยู่ในหุ้นแต่ละตัวจะมีผลน้ อยลงเพราะถูกหัก
กลบกันไป

15
ภาพที่ 2.2
ผลการกระจายการลงทุนที่มีต่อความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์
ความเสี่ยง

ความเสีย่ งเฉพาะตัวลดลงเมื่อเพิ่มจํานวนหุ้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
0
ที่มา: จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 187

จํานวนหลักทรัพย์

การกระจายการลงทุนในหลักทรั พย์หลายชนิดทําให้ ความเสี่ยงเฉพาะตัว (ความ
เสี่ยงที่ไม่เป็ นระบบ) และความเสี่ยงรวมของกลุ่มหลักทรัพย์ลดลง ซึ่งหากกลุ่มหลักทรัพย์มีการ
กระจายความเสี่ยงเป็ นอย่างดีจะเหลือเฉพาะความเสี่ยงที่ เป็ นระบบ ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่ทุก ๆ
หลักทรัพย์ต้องเผชิญ
ในการวัดความเสี่ยง มีมาตรวัดความเสี่ยงที่นิยมใช้ มีดงั นี ้ (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น.
180-181)
1) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD หรื อ σ)
2) ความแปรปรวน (variance : σ2)
3) ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation : CV)
σ, σ2 และ CV ใช้ วดั การกระจายตัวของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง หากค่า σ, σ2
และ CV สูง ความเสี่ยงจากการลงทุนจะสูงตามไปด้ วย โดย CV ใช้ วดั การกระจายเมื่อขนาดของ
การลงทุน หรื ออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของการลงทุนที่นํามาเปรี ยบเทียบกันแตกต่างกันมาก
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การวัดความเสี่ยงจากผลตอบแทนที่คาดหวัง (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 180)
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (expected return: E(R)):

ความแปรปรวน (variance: σ 2):

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:σ):

โดยที่
σ2
σ
E(Ri)
Ri
Pi

= ความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์
= ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของ
หลักทรัพย์
= อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์
= อัตราผลตอบแทนที่เป็ นไปได้ ตามเหตุการณ์ที่ i
= โอกาสความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ i จํานวนเหตุการณ์ n
เหตุการณ์

ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation: CV) (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 184)

ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนเท่ากับ ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1 หน่วย เพราะฉะนัน้ ถ้ ามีคา่
ยิ่งมาก ความเสี่ยงก็ยิ่งมาก

17
การวัดค่ าความเสี่ยงที่เป็ นระบบ
ค่าสัมประสิทธิเบต้ า (beta coefficient: b) คือ ตัววัดความไวของบริ ษัทที่มีตอ่ ความ
เสี่ยงที่เป็ นระบบ (systematic risk) โดยค่าเบต้ าของตลาดจะมีค่าเท่ากับ 1.0 ดังนัน้ หากหลักทรัพย์มี
ค่าเบต้ ามากกว่า 1 หมายความว่า หลักทรัพย์นนมี
ั ้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่า
การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 188-189)
ตารางที่ 2.1
ค่ าค่ าสัมประสิทธิเบต้ าและกลยุทธ์ การลงทุน
ค่ า b ของ
หลักทรั พย์
b >1.0

b <1.0

ความหมาย

กลยุทธ์ การลงทุน

- ค่าความเสี่ยงที่เป็ นระบบมีค่า
สูงกว่าค่าความเสี่ยงตลาด
- หลักทรั พย์ มี การเปลี่ ย นแปลง
อัต ราผลตอบแทนมากกว่ า การ
เปลี่ ย นแปลงอัต ราผลตอบแทน
ของตลาด
- ค่าความเสี่ยงที่เป็ นระบบมีค่า
ตํ่ากว่าค่าความเสี่ยงตลาด
- หลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงใน
อัต ราผลตอบแทนน้ อ ยกว่ า การ
เปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทน
ของตลาด

- เหมาะสํ าหรั บการลงทุนในช่ วงตลาดขาขึ น้
(bull market) จะให้ ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาด
- เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทน
ที่ สูงกว่ าตลาดและสามารถรั บความเสี่ ยงที่ จะ
ขาดทุนจากราคาหลักทรั พย์ ที่ ปรั บตัวมากกว่า
ตลาดในช่วงตลาดขาลง (bear market) ได้
- เหมาะสมกับผู้ที่ลงทุนในช่วงตลาดขาลง
(bear market) เนื่องจากจะช่วยรักษาเงินลงทุน
ของผู้ลงทุนให้ ปรับตัวลงน้ อยกว่าตลาด
- เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ที่ลงทุน
ได้ น้อย

ที่มา: จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 253-255
Characteristic Line: CL คือ เส้ นแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนของตลาด ค่าความชันของเส้ น CL คือ ค่าเบต้ า (β) ซึง่ แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ เมื่ออัตราผลตอบแทนของตลาดเปลี่ยนแปลง
ไป โดยที่คา่ เบต้ าเป็ นตัววัดความเสี่ยงโดยเปรี ยบเทียบกับความเสี่ยง สามารถเขียนในรูปของสมการได้ ดงั นี ้
(จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 188-191)
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Rit = αi + βi Rmt + Eit
โดยที่
Rit = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i ในช่วงเวลา t
Rmt = อัตราผลตอบแทนของตลาดในระหว่างช่วงเวลา t
αi = ค่าคงที่หรื อค่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i ที่ไม่มีความสัมพันธ์
กับอัตราผลตอบแทนของตลาด
βi = ค่าความชันของเส้ นถดถอย
Eit = ค่าส่วนผิดพลาดหรื อค่าที่ไม่สามารถอธิบายได้ ด้วยสมการถดถอย
ภาพที่ 2.3
เส้ นความสัมพันธ์ ระหว่ างอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนของตลาด
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Rit)
CL
α
β
อัตราผลตอบแทน
ของตลาด (Rmt)

ที่มา: จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 190
จากรูป สมมุตใิ ห้ e = 0 และอัตราผลตอบแทนของตลาด Rmt = 0: อัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์จะเท่ากับ α คือจุดที่เส้ น CL ตัดแกน Y โดยเมื่อค่า β มีคา่ แตกต่างกัน (ความชัน
ของเส้ น CL มีแนวเอียงต่างกัน) จะมีผลให้ อตั ราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มหรื อลดใน
อัตราที่แตกต่างกัน
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ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทย
กองทุนรวมที่ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (property fund) ถือเป็ นเครื่ องมือในการระดมเงิน
ออมรูปแบบหนึง่ ของผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็ นการระดมเงินทุนจากนักลงทุน
เพื่อนําเงินไปลงทุนระยะยาวในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ หรื อลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ แบ่ง
ประเภทของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552)
1. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Fund Public Offering: PR) หรื อ กอง 1
คือ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ตังขึ
้ ้นมาเพื่อนําเงินที่ได้ ไปซื ้อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และเพื่อจัดหาผล
ประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดยกองทุนนี ้จะทําการจําหน่ายให้ กับนักลงทุนรายย่อย
และไม่มีเงื่อนไขว่าต้ องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ ไขปั ญหาในระบบสถาบันการเงิน
2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ ไขปั ญหาในระบบสถาบันการเงินและจําหน่าย
หน่วยลงทุนแก่นกั ลงทุนสถาบัน หรื อ กอง 2 (Property Fund for Resolving Financial Institution
Problems: PR 2) โดยนําเงินที่ได้ ไปซื ้อหรื อเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรื อลงทุนในสิทธิเรี ยกร้ องที่เกิดจาก
การประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็ นหลักประกัน
3. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิเรี ยกร้ องหรื อกอง 4 (Property and Loan Fund: PR 4)
โดยนําเงินที่ได้ ไปซื ้อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อลงทุนในสิทธิเรี ยกร้ องหรื อลงทุนในทรัพย์สินอื่น
เพื่อแก้ ไขปั ญหาในระบบสถาบันการเงิน โดยสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวไม่จําเป็ นต้ องมีอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นหลักประกัน
โดยกอง 2 และกอง 4 นันเป็
้ นกองทุนรวมแบบพิเศษที่ทางสํานักงาน ก.ล.ต.ได้ จดั ตัง้
ขึ ้นมาจําหน่ายให้ กบั นักลงทุนสถาบันเพื่อแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเท่านัน้ โดย
มีการกําหนดระยะเวลาในการยื่นขอจัดตังและระดมทุ
้
นเพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ นกั ลงทุน โดยเฉพาะ
นักลงทุนต่างชาติรีบเข้ ามาลงทุน และเมื่อครบกําหนดเวลาก็ไม่อนุญาตให้ มีการจัดตังขึ
้ ้นอีก
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ยงั สามารถแบ่งประเภทตามสิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ได้
เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552)
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ freeholdคือกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่ไปซื ้ออสังหาริมทรัพย์
มาเป็ นเจ้ าของ
2. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ leasehold คือ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่ไปซื ้อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์มาเป็ นเจ้ าของ เมื่อสิทธิการเช่าของกองทุนนันหมดอายุ
้
แล้ ว กองทุนจะต้ องคืนอสังหาริ มทรัพย์
ั ้ อีก
ดังกล่าวกลับคืนไปให้ กบั เจ้ าของและไม่สามารถหาประโยชน์บนอสังหาริมทรัพย์นนได้
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กอง 1 เป็ นทางเลือกหนึง่ ของการลงทุนที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ลู งทุนเข้ าสู่
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ด้วยต้ นทุนที่ตํ่ากว่า และยังมีความคล่องตัวมากกว่าการลงทุนซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์
จริ ง ๆ ซึง่ ลักษณะของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ประเภทนี ้จะมีลกั ษณะที่คล้ ายกับ Real Estate Investment
Trust (REIT) ในต่างประเทศ แต่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงของการเริ่ มต้ นเท่านัน้
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ ้นในปี 2546 โดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม (บลจ.) จะระดมเงินจาก
นักลงทุนไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่มีศกั ยภาพสูง เช่น อาคารสํานักงานย่านใจกลางเมือง โรงงาน
โรงแรม ห้ างสรรพสินค้ า อพาร์ ตเมนต์ หรื อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายกําหนด
โดยมีรายได้ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์มาจากค่าเช่า ดอกเบี ้ย และกําไรจากการซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์ และ
ปั จจุบนั บลจ. ต่าง ๆ ที่จดั ตังกองทุ
้ นดังกล่าวนิยมนําเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง เพื่อ
เพิ่มสภาพคล่องในการซื ้อขาย และเพิ่มโอกาสให้ กบั ผู้ลงทุนที่พลาดโอกาสการลงทุนในช่วงที่ระดมเงินครัง้ แรกหรื อ
ในช่วงการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนในครัง้ แรก (Initial Public Offering: IPO) แต่ยงั คงมีความสนใจ
ลงทุนในกองทุนดังกล่าว สามารถซื ้อขายหน่วยลงทุนได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ราคาที่ซื ้อขายกัน
อาจเป็ นราคาที่สงู กว่า (premium) หรื อตํ่ากว่า (discount) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ก็ได้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2552)
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ปั จจุบนั มีทงหมด
ั ้ 25 กองทุน โดยมี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) รวมกว่า 86,000 ล้ านบาท (ณ ก.ค. 2552) โดย
ตลาดหลักทรัพย์ได้ ทําการแยกกลุม่ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ออกจากหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
(Property Development: PROP) ในวันที่ 30 มีนาคม 2552 นี ้ ซึง่ ทําให้ นกั ลงทุนสามารถเห็นภาพรวมของ
กองทุนดังกล่าว รวมถึงการวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบ ตลอดจนถึงการหาข้ อมูลได้ สะดวกและง่าย
มากยิ่งขึ ้น (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552)
การจัดการกองทุนรวม
1) นําเงินลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยหลาย ๆ คนมารวมกันให้ เป็ นเงินลงทุนก้ อนใหญ่
และจดทะเบียนเงินก้ อนนันเป็
้ นกองทุนรวม
2) มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายให้ ผ้ ลู งทุนสามารถเลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่
ผู้ลงทุนยอมรับได้ และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับ
3) มีผ้ จู ดั การกองทุนมีหน้ าที่นําเงินไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนให้ ได้ ผลตอบแทนที่งอกเงย
4) เมื่อการดําเนินการของกองทุนรวมมีกําไรจากการลงทุนก็สามารถนํามาแบ่งเฉลี่ย
คืนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นคราว ๆ ไป
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ข้ อดีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
1) ทําให้ สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยไม่ติดปั ญหาเรื่ องของ
เงินทุน
2) มีสภาพคล่องในการซื ้อขายที่ สูงกว่าการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ทั่ว ๆ ไปที่นักลงทุนไป
ลงทุนเองโดยตรง
กองทุนรวมจึงถือเป็ นเครื่ องมือการลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยที่ประสงค์จะนําเงินมา
ลงทุนในตลาดทุน แต่อาจมีอปุ สรรคบางอย่าง อาทิ มีทนุ ทรัพย์น้อย ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
ลงทุน หรื อไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดตามการลงทุนได้ อย่างใกล้ ชิดด้ วยตนเอง ผู้ลงทุนก็อาจใช้ กองทุนรวม
เป็ นทางเลือกหนึ่งเพื่อผลตอบแทนในระดับหนึ่งซึง่ ยอมรับได้ เช่นกัน โดยข้ อได้ เปรี ยบของการลงทุนใน
กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ตอ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทวั่ ไปเห็นได้ ชดั ดังที่สรุปในตารางที่ 2.2
ผลตอบแทนที่ ผ้ ูล งทุน จะได้ รั บ จากการลงทุน ในกองทุน อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ มี อ ยู่ 2
รูปแบบ คือ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552)
1) เงินปั นผลจ่ายของกองทุนซึง่ มาจากกําไรที่กองทุนทําได้ จากตัวอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทุนไปลงทุน โดยกองทุนอสังหาริ มทรัพย์สว่ นใหญ่มีนโยบายปั นผลที่ร้อยละ 90-100 ของกําไร
ที่ทําได้ ในแต่ละงวด โดยจากบทวิเคราะห์ของ บล. กิมเอ็ง (ส.ค. 2552) ผลตอบแทนในรูปของเงิน
ปั นผลของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบนั อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 7-12
2) กําไรจากส่วนเกินทุน (capital gain) จะได้ จากการซื ้อกองทุนจากในตลาดหลักทรัพย์ใน
ราคาถูก แล้ วนํามาขายกลับไปในตลาดหลักทรัพย์ในราคาที่แพงขึ ้น โดยจะเกิดขึ ้นได้ จากการที่มีความต้ องการ
กองทุนดังกล่าวจากนักลงทุนคนอื่น ทําให้ นกั ลงทุนคนดังกล่าวยอมเสนอซื ้อในราคาที่สงู กว่าราคาที่ซื ้อมา
โดยที่รายได้ และผลตอบแทนของกอง 1 ขึ ้นอยู่กบั อสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุนเป็ นสําคัญ
ข้ อกําหนดในการลงทุนของกอง 1 จึงค่อนข้ างเข้ มงวดเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน
ดังนี ้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552)
1) อสังหาริมทรัพย์ต้องตังอยู
้ ใ่ นประเทศไทย
2) มีการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุน
3) ต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่สร้ างเสร็ จแล้ ว หรื อถ้ ายังสร้ างไม่เสร็ จต้ องก่อสร้ าง
ไปแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าโครงสร้ างอาคาร
4) ต้ องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของ NAV
5) การซื ้อหรื อเช่าอสังหาริมทรัพย์จะต้ องอิงราคาประเมิน
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6) มีข้อกําหนดอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน เช่น ต้ องไม่ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ที่มีข้อ
พิพาท ต้ องจัดให้ มีการประกันวินาศภัย เป็ นต้ น
ตารางที่ 2.2
การเปรี ยบเทียบระหว่ างการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยตรง
และการลงทุนผ่ านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ปั จจัยที่ใช้
พิจารณา

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนผ่ านกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

ลักษณะ
การลงทุน

เป็ นการลงทุนในที่ดิน หรื อสิ่งปลูกสร้ าง
เช่ น บ้ าน คอนโดมิ เนี ยม หอพั ก อาคาร
พาณิชย์ หรื อโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง
• เป็ นการลงทุนเพื่อหวังกําไรจากส่วนต่าง
ของราคาที่ สูงขึน้ ของอสังหาริ มทรั พย์ หรื อ
เป็ นการให้ เช่ าอสั งหาริมทรั พย์ เพื่ อรั บ
ผลตอบแทนเป็ นค่าเช่า

ได้ จากการขายหน่วยลงทุนที่ไปซื ้อหรื อเช่า
อสังหาริ มทรั พย์ มี การมุ่งเน้ นเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
ผลตอบแทนสมํ่าเสมอในรูปค่าเช่า โดยไม่ได้
มุ่ง เน้นกํ า ไรจากส่ ว นต่ า งของราคาที่ เ พิ่ ม
สูงขึ ้นของอสังหาริ มทรัพย์

•

จํานวนเงินที่
ต้ องใช้ เงินลงทุนเป็ นจํ านวนมหาศาล
ใช้
เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ในการลงทุน
มีสภาพคล่องในการลงทุนตํ่า เนื่องจาก
สภาพคล่ อง การซื อ้ ขายต้ องใช้ เงิ น เป็ นจํ า นวน
ในการลงทุน มหาศาล ทํ า ให้ มี ก ารซื อ้ ขาย โอน
เปลี่ยนมือกันน้ อย
ส่ ว นต่ า งของราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ผลตอบแทน
(capital gain) ที่เพิ่มสูงขึ ้นและค่าเช่า

ผู้ ลงทุ น ไม่ ต้ องใช้ เงิ น ลงทุ น เป็ นจํ า นวน
มหาศาลก็ ส ามารถลงทุน ได้ เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ นั ก ลงทุ น รายย่ อ ยที่ ต้ อ งการจะ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ผู้ ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์สามารถซื ้อขายโอน เปลี่ยน
มือหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณี
เป็ นหน่วยลงทุนของกอง 1)
เงินปั นผลและส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
ที่เพิ่มสูงขึ ้น (capital gain)

นอกจากนี ้ กําไรหรื อผลตอบแทนของกอง 1 ยังขึ ้นอยูก่ บั สภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และสภาวะเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจจะลดลงหากมูลค่าทรัพย์สินของกอง 1 ลดลง
ตลอดจน กอง 1 อาจไม่จ่ายเงินปั นผลหากกอง 1 มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน
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ในส่วนของบริ ษัทจัดการลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนในรู ปค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุน ซึง่
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะบริ หารงานโดยผู้บริ หารการลงทุนที่เป็ นมืออาชีพ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แต่ละ
กองทุนก็คือ กลุ่มหลักทรัพย์ (portfolio) ที่บริ หารงานโดยผู้บริ หารการลงทุนมืออาชีพ โดยผู้ลงทุนในหน่วยลงทุน
คาดหวังว่า ผลการดําเนินงานของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์โดยรวมควรดีกว่าผลการดําเนินงานของการลงทุนทัว่ ไป
ลักษณะของกองทุนรวมที่พงึ ประสงค์มีลกั ษณะดังนี ้ (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 702)
1) เป็ นกองทุนรวมที่ให้ อตั ราผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ณ ระดับความเสี่ยงหนึง่
2) เป็ นกองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม
3) เป็ นกองทุนที่มีผ้ จู ัดการที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ และพยากรณ์ ทิศทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ และปรับเปลี่ยนกลุม่ หลักทรัพย์ไปตามสภาพตลาด
อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
ในการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ผลตอบแทนที่ใช้ ในการประเมินผลการ
ดําเนินงาน เป็ นผลตอบแทนของกองทุนที่คํานวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิต่อหนึ่งช่วงเวลาและปรับด้ วยเงินปั นผลจ่าย แล้ วจึงนําอัตราผลตอบแทนที่คํานวณได้ มาหา
ค่าเฉลี่ย (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 704)
RET

โดยที่
Rpt
NAVt
NAVt-1
Dt

NAV

NAV
NAV

D

100

เป็ นอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t
เป็ นมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t
เป็ นมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t-1
เป็ นเงินปั นผลจ่ายในเวลา t

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value หรื อราคา NAV) หมายถึง ทรัพย์สินทังหมด
้
ของกองทุนรวม ตลอดจนผลประโยชน์ตา่ ง ๆ ที่กองทุนรวมได้ รับจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่งหัก
ออกด้ วยค่าใช้ จ่าย และหนี ้สินของกองทุนรวมนัน้ ซึง่ โดยปกติแล้ ว จะทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
ของกองทุนตามราคาตลาด (mark to market) ในแต่ละวัน เพื่อให้ สะท้ อนถึงมูลค่าที่เป็ นจริ งตามสภาวะ
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ตลาดที่ได้ เปลี่ยนแปลงไป สําหรับกรณีที่ทรัพย์สินนันไม่
้ มีการซื ้อขายเกิดขึ ้นในวันที่ทําการคํานวณ
ให้ ใช้ ราคายุตธิ รรม หรื อราคาเสนอซื ้อครัง้ สุดท้ ายในการคํานวณแทน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552)
ภาพที่ 2.4
การคํานวณราคามูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ (NAV)
มูลค่ าสินทรัพย์ ตาม
ราคาตลาด
+ ผลตอบแทนสะสม
+ เงินสด
– ค่ าใช้ จ่ายและหนีส้ ิน
ของกองทุน
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ (NAV)
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552
ทังนี
้ ้ ทาง บลจ. จะเป็ นผู้ทําการคิดคํานวณราคา NAV ขึ ้นมา และเปิ ดเผยให้ นกั ลงทุน
ตลอดจนประชาชนทัว่ ไปได้ รับทราบอย่างเป็ นประจําและสมํ่าเสมอ ในกรณีของกองทุนปิ ดก็จะ
ประกาศให้ นกั ลงทุนทราบทุกวันทําการสุดท้ ายของสัปดาห์ สําหรับกรณีของกองทุนเปิ ดจะประกาศให้ ทราบ
ทุกวันทําการที่มีการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยทําการประกาศ ณ ที่ทําการของบริ ษัทตัวแทนจําหน่าย
และในหน้ าหนังสือพิมพ์ธุรกิจอย่างน้ อยหนึ่งฉบับ อย่างไรก็ตาม ราคาที่ประกาศให้ ทราบนันจะแสดง
้
อยู่ในรูปของมูลค่าต่อหน่วยลงทุน โดยนําเอาราคา NAV มาหารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที่ออกจําหน่ายแล้ ว
ทังหมด
้
ซึง่ มูลค่าต่อหน่วยลงทุนนี ้อาจสูงขึ ้นหรื อลดลงก็ได้ ถ้ าหากมูลค่าต่อหน่วยลงทุนลดลงน้ อย
กว่าราคาที่ได้ ลงทุนเมื่อเริ่ มแรก นักลงทุนก็จะอยู่ในฐานะขาดทุน แต่ในทางกลับกัน หากมูลค่าต่อหน่วย
ลงทุนสูงขึ ้นมากกว่าราคาที่ลงทุนเริ่มแรก นักลงทุนจะอยูใ่ นฐานะกําไร
นอกจากนี ้ มูลค่าต่อหน่วยลงทุนที่ถกู ประกาศให้ ทราบนันเป็
้ นมูลค่าที่คํานวณได้ จาก
ราคาตลาดของทรัพย์สนิ ในวันก่อนหน้ าวันที่ประกาศนันหนึ
้ ง่ วันเสมอ ยกตัวอย่างเช่น มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่ประกาศในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็ นราคาที่คํานวณได้ ของวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552 ดังนัน้
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หากนักลงทุนต้ องการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ในวันที่ 2 มีนาคมนัน้ จะยังคงไม่ทราบราคา
ที่จะซื ้อหรื อขายหน่วยลงทุนได้ ในวันนันทั
้ นที แต่ต้องรอไปทราบเอาจากราคาที่ประกาศในวันที่ 3
มีนาคมถัดไปอีกหนึง่ วัน เป็ นต้ น (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552)
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมโดยดูเฉพาะผลตอบแทนอาจให้ ภาพที่ไม่
ถูกต้ อง เนื่องจากกองทุนที่มีผลตอบแทนสูงกว่าอาจมีการจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความ
เสี่ยงที่สูงกว่าหรื อจัดสรรเงินลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์ ในทางกลับกัน กองทุนรวมบาง
กองทุนอาจมีผลตอบแทนที่ ตํ่าและมีความเสี่ยงที่ ตํ่ากว่าด้ วย ดังนัน้ หากความพึงพอใจของผู้
ลงทุนอยู่ภายใต้ กรอบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง และผู้ลงทุนเป็ นผู้หลีกหนีความเสี่ยง การ
เปรี ย บเที ย บอั ต ราผลตอบแทนของกองทุ น จะต้ องคํ า นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งควบคู่ ไ ปกั บ อั ต รา
ผลตอบแทนด้ วย โดยอัตราผลตอบแทนที่นํามาเปรี ยบเทียบกันควรเป็ นอัตราผลตอบแทนที่ปรับ
ด้ วยความเสี่ยง (risk adjusted return) (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 702)
ในด้ านการกระจายการลงทุน กองทุนรวมที่พึงประสงค์ควรมีนโยบายการลงทุนในการกระจาย
ความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์จนกระทัง่ ความเสี่ยงที่ไม่เป็ นระบบ (unsystematic risk) หมดไป โดยผู้ลงทุนจะเผชิญ
เฉพาะความเสี่ยงที่เป็ นระบบ (systematic risk) เท่านัน้
จากสมมติฐานที่วา่ ผู้ลงทุนเป็ นผู้ที่ไม่ชอบความเสี่ยงหรื อหลีกหนีความเสี่ยง ผู้บริหาร
กองทุ น รวมสามารถใช้ ทฤษฎี ก ลุ่ม หลัก ทรั พ ย์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายใต้ ก รอบแนวคิ ด อัต รา
ผลตอบแทนและความเสี่ยง หรื อ Theory of Mean-Variance Efficient Portfolio ในการบริ หารกลุม่ หลักทรัพย์
หรื อกองทุนรวมนัน้ ๆ ได้ โดยการเลือกกลุม่ หลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สดุ (efficient portfolio) ซึง่ หมายถึง
กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอตั ราผลตอบแทนสูงที่สดุ ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่ง หรื อกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีระดับความ
เสี่ยงตํ่าที่สดุ ณ ระดับของอัตราผลตอบแทนหนึง่ จากนันจึ
้ งจัดสรรแบ่งปั นเงินลงทุนในระหว่างกลุม่ หลักทรัพย์ที่มี
ประสิทธิภาพนี ้กับหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free asset) ตามลักษณะของการกลัวความเสี่ยงของ
เจ้ าของเงินลงทุน ซึง่ ในการตัดสินใจลงทุนนันจะมี
้ ตวั แปร 2 ตัว คือ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ดังนัน้
การวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมจึงใช้ อัตราผลตอบแทนที่ปรั บด้ วยความเสี่ยงเป็ นตัววัดผลการ
ดําเนินงาน (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 702-703)
แนวทางการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมโดยใช้ อตั ราผลตอบแทนและความ
เสี่ยงเป็ นมาตรวัดมีอยู่ 4 แนวคิด คือ (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 703-712)
1) มาตรวัดตามแบบของ Jensen
2) มาตรวัดตามแบบของ Treynor
3) มาตรวัดตามแบบของ Sharpe
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4) มาตรวัดตามแบบของ Treynor-Black หรื อ Appraisal Ratio
มาตรวัดของ Jensen และ มาตรวัดของ Treynor ต่างก็ใช้ คา่ เบต้ าเป็ นค่าความเสี่ยง
ที่นํามาปรับค่าอัตราผลตอบแทนกลุม่ หลักทรัพย์หรื อกองทุนรวม ในส่วนของมาตรวัดของ Sharpe ใช้ คา่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ นค่าความเสี่ยงที่นํามาปรับค่าอัตราผลตอบแทน
้ นเพียงกลุ่มหลักทรัพย์ เดียว
ในสถานการณ์ ที่กลุ่มหลักทรัพย์หรื อกองทุนรวมนันเป็
ของผู้ลงทุน ความเสี่ยงที่ผ้ ลู งทุนต้ องรับคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนรวมทังหมด
้
ในกรณีนี ้ควร
ใช้ มาตรวัดของ Sharpe วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม เนื่องจากมาตรวัดนี ้ใช้ คา่ ความเสี่ยง
รวมของกองทุนรวมเป็ นตัวปรับค่าอัตราผลตอบแทน
ในสถานการณ์ ที่กลุ่มหลักทรัพย์หรื อกองทุนรวมนันเป็
้ นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่มี
การกระจายความเสี่ยงเป็ นอย่างดี ความเสี่ยงที่ผ้ ลู งทุนต้ องรับคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน
รวมทังหมด
้
ซึง่ ความเสี่ยงส่วนหนึ่งของกองทุนรวมที่กําลังประเมินผลการดําเนินงานสามารถขจัด
ไปได้ โดยการกระจายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุนรวมที่มีนยั สําคัญต่อการลงทุนก็คือความ
เสี่ยงในส่วนที่ขจัดไม่ได้ จากการกระจายการลงทุน นัน่ คือ ความเสี่ยงที่เป็ นระบบ หรื อ systematic risk
ซึง่ ใช้ คา่ เบต้ าเป็ นตัวชี ้ มาตรวัดผลการดําเนินงานที่เหมาะสมของกองทุนรวมในกรณีนี ้คือ มาตรวัด
ของ Jensen หรื อมาตรวัดของ Treynor
ในสถานการณ์ที่กลุม่ หลักทรัพย์หรื อกองทุนรวมนันเป็
้ น active portfolio และมีกลุม่
หลักทรัพย์ตลาดเป็ นส่วนผสมของการลงทุนด้ วย ค่าอัลฟ่ า (α) ของกลุม่ หลักทรัพย์แสดงถึงอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุน โดยมีความเสี่ยงส่วนที่ไม่เป็ นระบบเป็ นต้ นทุนของการได้ มาซึ่งอัตรา
ผลตอบแทนส่วนเกินปกติหรื อค่าอัลฟ่ า (α) มาตรวัดผลการดําเนินงานที่เหมาะสมของกองทุน
รวมในกรณีนี ้คือ appraisal ratio
การคํานวณหาความเสี่ยงของกองทุนรวม
ความเสี่ยงของกองทุนรวมวัดได้ โดยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σp) ของอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวม (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 704)
/

σ

R

R
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สําหรับความเสี่ยงส่วนที่เป็ นระบบ (systematic risk) สามารถใช้ คา่ เบต้ า (β) ของกองทุนรวม
เป็ นตัวบ่งชี ้ทิศทางและความไหวตัวของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเมื่อเทียบกับความไหว
ตัวของอัตราผลตอบแทนของตลาดได้ (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 705)
β

σ
σ

โดยที่
σpm คือ ค่าความแปรปรวนร่ วมของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนตลาด
σp คือ ค่าความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนของตลาด
อัตราผลตอบแทนของตลาดและความเสี่ยงของตลาด
ในการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับผลการดําเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ตลาด
สามารถคํานวณอัตราผลตอบแทนของตลาดโดยการหาอัตราร้ อยละของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นในแต่
ละงวดเวลาที่วิเคราะห์ n งวด หรื อวิธีการหาค่าเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของอัตราผลตอบแทนแต่ละงวดเวลาของทุก
หลักทรัพย์ในตลาด โดยใช้ สดั ส่วนของมูลค่าตลาด (market capitalization) เป็ นตัวถ่วงนํ ้าหนัก แล้ วจึงหาค่าเฉลี่ย
ดังนี ้(จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 705)
R

R
n

โดยที่
R
R

คือ อัตราผลตอบแทนของตลาดในงวดเวลาที่ t
คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ปราศจากความเสี่ยง
หลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงได้ แก่หลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐบาลอาจเป็ นพันธบัตร
รัฐบาล หรื อตัวเงินคลัง เป็ นต้ น ในทางทฤษฎีอตั ราผลตอบแทนที่คาดไว้ ของหลักทรัพย์ปราศจาก
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ความเสี่ยงจะเท่ากับอัตราผลตอบแทนที่เป็ นไปได้ แต่ในความเป็ นจริ งอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ปราศจากความเสี่ยงจะผันแปรตลอดเวลา จึงต้ องคํานวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์
ปราศจากความเสี่ยงด้ วย (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 705)
R

R
n

โดยที่
Rft คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงในงวดเวลาที่ t
R คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง
มาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe (reward to variability ratio)
เป็ นการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน โดยเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทุนที่
ปรับด้ วยค่าความเสี่ยง (risk-adjusted return) กับอัตราผลตอบแทนของตลาดที่ปรับด้ วยค่าความเสี่ยงแล้ ว ซึ่ง
ความเสี่ยงตามแนวคิดนี ้คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทน (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 708-709)
ในการคํานวณค่ามาตรวัดของ Sharpe คือ R R /σ
มีเกณฑ์ตามมาตรวัดเป็ น R

R /σ

R /σ แสดงว่ากลุม
่ หลักทรัพย์กองทุนรวม
โดยที่ ถ้ าค่า R R /σ มากกว่า R
อยูเ่ หนือเส้ น CML (Capital Market Line) นัน่ คือ กองทุนรวมมีการดําเนินงานดีกว่าตลาด
R /σ แสดงว่ากลุม
่ หลักทรัพย์กองทุนรวม
แต่ถ้าค่า R R /σ น้ อยกว่า R
อยูใ่ ต้ เส้ น CML (Capital Market Line) นัน่ คือ กองทุนรวมมีผลการดําเนินงานด้ อยกว่าตลาด
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเป็ นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่
ได้ รับความสนใจจากผู้ที่มีเงินออม เพราะมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่สงู กว่าการลงทุนประเภทอื่น ๆ นอกจากนี ้
การที่ตลาดหลักทรัพย์มีบริษัทจดทะเบียนที่หลากหลาย ตลาดหลักทรัพย์จึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการ
ความหลากหลายในการลงทุน ทังประเภทสิ
้
นค้ าและผลตอบแทนเพราะมีสินค้ าหรื อตราสารเพื่อการ
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ลงทุนหลายประเภทซึ่งออกโดยบริ ษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในหลายประเภทและหลาย
อุตสาหกรรมให้ เลือกลงทุนตามความต้ องการก่อนตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ ซึง่ เป็ นปั จจัยพื ้นฐานเป็ นลําดับแรก แล้ ว
จึงพิจารณาสภาพอุตสาหกรรม โดยรวบรวมข้ อมูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมมาวิเคราะห์แต่ละส่วนเพื่อนําไปสู่
การตัดสินใจลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม นอกจากนี ้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์จําเป็ นต้ องพิจารณา นโยบายการเงิน
นโยบายการคลังของรัฐบาลและประเทศอื่น ๆ ที่สง่ ผลต่อการไหลเวียนของเงินทุนในการวิเคราะห์อตุ สาหกรรม
ผู้วิเคราะห์จะต้ องพิจารณาถึงวัฏจักรธุรกิจว่าอยู่ในระยะใด วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม
และโครงสร้ างการแข่งขันของอุตสาหกรรมนัน้ ควบคู่กันไป จากนัน้ จึงวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานของบริ ษัท
วิสยั ทัศน์ของผู้บริหาร กลยุทธ์ของบริษัท เป็ นวิธีการหนึง่ ที่ผ้ ลู งทุนสามารถนําไปใช้ ตดั สินใจเลือกลงทุน
นอกจากนี ้ จังหวะการเข้ าซื ้อเป็ นสิง่ สําคัญ เนื่องจากราคาหลักทรัพย์ในแต่ละปี ความ
ผันผวนมาก หากสามารถเข้ าไปในลงทุนในช่วงที่ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลงมามาก นักลงทุนจะสามารถ
ซื ้อหลักทรัพย์ได้ ในราคาถูก อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่เข้ ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ยังขาดความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ ยวกับหลักการลงทุนและไม่ได้ ศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ที่แท้ จริ งและนิยมซื ้อตามคําบอกเล่า นักลงทุนรายย่อยจึงตกเป็ นเครื่ องมือของกลุม่ คน
กลุม่ หนึง่ ที่ทําราคาหลักทรัพย์ให้ สงู เกินความเป็ นจริงอย่างรวดเร็วอย่างผิดสังเกต
การเผยแพร่ ความรู้ ให้ นักลงทุนตลอดจนแจ้ งข่าวที่รวดเร็ วและถูกต้ องมากขึ ้นเป็ น
เครื่ องมือช่วยในการตัดสินใจของนักลงทุน เช่น การประกาศจ่ายปั นผล การแตกหุ้น การเพิ่มทุน และการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริ หารของธุรกิจ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ผู้ลงทุนยังต้ องทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นได้
อาทิเช่น โรคระบาด ความขัดแย้ งระหว่างประเทศ การชุมนุมประท้ วงทางการเมืองภายในประเทศ
ซึง่ ข่าวเหล่านี ้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ และมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีระดับความผันผวนอย่างมาก
ทฤษฎีการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ โดยใช้ ปัจจัยพืน้ ฐาน
การวิเคราะห์ หลักทรัพย์ เป็ นการวิเคราะห์ ที่ประกอบด้ วยขันตอนการเก็
้
บรวบรวม
ข้ อมูล การศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูล และการตีความผลที่ได้ จากการศึกษา เพื่อนํามาพิจารณา
กําหนดหลักทรัพย์หรื อกลุม่ หลักทรัพย์ที่จะลงทุน (ศูนย์สง่ เสริ มการพัฒนาความรู้ตลาดทุน, 2552)
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ บื อ้ งต้ นของการวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ คื อ การวิ เ คราะห์ อั ต รา
ผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง เพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ ง หลัก ทรั พ ย์ แ ละกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ ล งทุ น ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง สุด ณ ความเสี่ ย งระดับ หนึ่ ง อย่ า งไรก็ ต าม การกํ า หนดมูล ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
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หลักทรัพย์ และการวางรู ปแบบของกลุ่มหลักทรัพย์ ลงทุนให้ ดีที่สุดนัน้ ขึน้ อยู่กับระดับของความ
เสี่ยงที่ผ้ ลู งทุนสามารถยอมรับได้ ซึ่งอาจแตกต่างกันไป ดังนัน้ ผู้วิเคราะห์ หลักทรัพย์จําเป็ นต้ อง
้ อย่าง
วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ และตัดสินใจให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายการลงทุนที่ผ้ ลู งทุนตังไว้
ชัดเจนและสมเหตุสมผล
การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ ปัจจัยพื ้นฐาน เป็ นการวิเคราะห์ที่ลําดับการพิจารณา
จากสภาพเศรษฐกิจ มายังสภาพอุตสาหกรรมตลอดถึงผลการดําเนินงานของบริ ษัท โดยรวบรวม
ข้ อมูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และของบริ ษัทมาวิเคราะห์แต่ละส่วน เพื่อนําไปสูก่ ารคาดการณ์
ผลการดําเนินงานในอนาคตของบริ ษัท
เหตุผลทางทฤษฎีที่ใช้ สนับสนุนการวิเคราะห์ปัจจัยพื ้นฐานนันมี
้ รากฐานแนวความคิดที่ว่า มูล
ค่าที่แท้ จริ ง (intrinsic value) และราคาตลาดของหลักทรัพย์ (market value) ควรจะอยู่ใกล้ เคียงกัน ในทางปฏิบตั ิ
นักวิเคราะห์ทางปั จจัยพื ้นฐานจะวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อหามูลค่าที่แท้ จริ งของหลักทรัพย์ โดยคิดในรู ปแบบ
ของมูลค่าปั จจุบนั (present value) ซึง่ เป็ นการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ซึง่ ผู้ลงทุนคาดว่าจะได้ รับ
้ ปกําไรจากการขายหลักทรัพย์ (capital gain) และผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ป
ผลตอบแทนในอนาคต ทังในรู
ของดอกเบี ้ยหรื อเงินปั นผล (yield) หลังจากนันจึ
้ งนํามาเปรี ยบเทียบกับราคาของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ ในตลาด ซึง่ หาก
มูลค่าที่แท้ จริ งสูงกว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ก็จะตัดสินใจซื ้อ ในทํานองกลับกัน หากมูลค่าที่แท้ จริ งตํ่ากว่า
ราคาตลาดก็จะตัดสินใจขาย (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 2544: น. 13)
ขัน้ ตอนของการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ โดยใช้ ปัจจัยพืน้ ฐาน
1. การวิเคราะห์ เศรษฐกิจโดยทั่วไป (economic analysis)
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ เน้ นการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นมา ตลอดจนแนวโน้ ม
ของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ซึง่ อาจเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั เศรษฐกิจโลก และแนวนโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจที่ออกหลักทรัพย์หรื อไม่เพียงใด นอกจากนัน้ การวิเคราะห์เศรษฐกิจนี ้
ยังรวมถึงการวิเคราะห์วฏั จักรธุรกิจและนโยบายทางเศรษฐกิจที่สําคัญของรัฐบาลด้ วย เช่น นโยบายการเงิน
และนโยบายการคลัง เป็ นต้ น
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2. การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม (industry analysis)
ในการวิเคราะห์อตุ สาหกรรมเน้ นการวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม (industry life cycle) สภาพของ
การตลาดและการแข่งขัน ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรม ว่าจะมีแนวโน้ มอัตราการเจริ ญเติบโต
อย่างไร ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่างด้ วยกัน เช่น นโยบายของรัฐบาลที่จะให้ การสนับสนุนหรื อ
เป็ นอุปสรรค โครงสร้ างการเปลี่ยนแปลงของระบบภาษี ของรัฐบาล โครงสร้ างของอุตสาหกรรมแต่
ละประเภท เป็ นต้ น
3. การวิเคราะห์ บริษัท (company analysis)
การวิเคราะห์บริ ษัทเป็ นขันสุ
้ ดท้ ายของการวิเคราะห์ โดยเน้ นการวิเคราะห์ประเภทของบริ ษัท
และประเภทของหลักทรัพย์ โดยจะวิเคราะห์ทงเชิ
ั ้ งคุณภาพ (qualitative analysis) อันประกอบไปด้ วย การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ การบริหารของผู้บริหาร ส่วนแบ่งการตลาดของบริ ษัท โครงการขยายโรงงานของบริ ษัท เป็ นต้ น
และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (quantitative analysis) อันได้ แก่ การวิเคราะห์จากงบแสดงฐานะการเงินของธุรกิจ
ในอดีตและปั จจุบนั เพื่อนํามาประมาณการกําไรต่อหุ้นและราคาหุ้นในอนาคตได้ เป็ นต้ น
้
นสามารถสรุ
้
ปให้ เห็นได้ ดงั
ภาพรวมการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ ปัจจัยพื ้นฐานทัง้ 3 ขันตอนนั
ภาพที่ 2.5 โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ในทัง้ 3 ขันตอนจะกล่
้
าวต่อไป
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ภาพที่ 2.5
ภาพรวมการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ โดยใช้ ปัจจัยพืน้ ฐาน
การวิเคราะห์ เศรษฐกิจ
องค์ประกอบที่ต้องวิเคราะห์: เศรษฐกิจมหภาค วัฏจักรธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเบื ้องต้ น ผลผลิตอุตสาหกรรม
อัตราดอกเบี ้ยทังในและต่
้
างประเทศ นโยบายการคลัง
ื่
การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม
องค์ประกอบที่ต้องวิเคราะห์: วัฏจักรธุรกิจ
วงจรขยายของอุตสาหกรรม
โครงสร้ างการแข่งขันของอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ บริษัท
องค์ประกอบที่ต้องวิเคราะห์: ประเภทของบริษัท
ลักษณะของบริ ษัทในเชิงคุณภาพ (ขนาดของบริ ษัท
อัตราการขายตัวในอดีต เป็ นต้ น)

หลักทรัพย์ ท่เี ลือกลงทุน
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552
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1. การวิเคราะห์ เศรษฐกิจ
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ เป็ นขันตอนที
้
่มีความสําคัญต่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทาง
ปั จจัยพื น้ ฐาน เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิ จจะส่ งผลกระทบต่ อราคาของหลัก ทรั พ ย์
หลักทรัพย์ บางกลุ่มมีระดับราคาลดลงเมื่อสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวและมีระดับราคาสูงขึ ้นเมื่อ
เศรษฐกิจฟื น้ ตัวขึ ้น พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปมีผลกระทบต่อผล
การดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์นนั ้
อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป อุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรม
มิได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับสภาพเศรษฐกิจหรื อด้ วยขนาดของการเปลี่ยนแปลง
เท่าเทียมกันเสมอไป หลักทรัพย์ในบางอุตสาหกรรมอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจเพียงเล็กน้ อย ขณะที่หลักทรัพย์ในบางอุตสาหกรรมอาจได้ รับผลกระทบอย่างมาก
เมื่อภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง
ดังนัน้ การวิเคราะห์หลักทรัพย์จึงมีความจําเป็ นที่ต้องวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยทัว่ ไป
เพื่อนําไปสู่การคาดการณ์ทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจและกําหนดอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะ
ได้ รับผลประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และท้ ายที่สดุ ก็จะสามารถหาทางเลือกเกี่ยวกับ
บริ ษัทในอุตสาหกรรมนันที
้ ่ควรจะลงทุน
1.1 การพิจารณาภาวะเศรษฐกิจมหภาคและวัฏจักรธุรกิจ
การตรวจสอบและการพยากรณ์ ภ าวะเศรษฐกิ จ จะสามารถชี ใ้ ห้ ทราบถึ ง
อุตสาหกรรมที่ได้ รับผลประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ ซึง่ จะมีความสัมพันธ์กบั ผลการ
ดําเนินงานและราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อไป นัน่ คือ ถ้ าแนวโน้ มในอนาคตของเศรษฐกิจเป็ นไป
ในด้ านลบมักคาดการณ์ว่า หลักทรัพย์สว่ นใหญ่มีดบั ราคาตํ่าลง หรื อถ้ าแนวโน้ มเศรษฐกิจเป็ นไป
ในด้ านบวก หลักทรัพย์โดยทัว่ ไปจะมีระดับราคาสูงขึ ้น
ในการสังเกตและวิ เคราะห์ ภาวะเศรษฐกิ จอาจสามารถพิ จารณาได้ จากวัฏจักรธุ รกิ จ
(business cycle) ซึง่ เป็ นสิง่ ที่บง่ บอกลักษณะเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง่ (ภาพที่ 2.6)
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ภาพที่ 2.6
วัฏจักรธุธุรกิจ

ที่มา: Frank K. Reiley annd Edgar A. Norton, 19999: p. 416
จากภาพที่ 2.6 สามมารถอธิบายวงจรทางเศรรษฐกิจได้ ดงั นี ้ (Frank K. Reiley
A Norton, 1999: pp. 415-417)
and Edgar A.
ภาวะเศศรษฐกิจถดถออย (recession) ระยะนี ้เศรษฐฐกิจโดยรวมออยู่ในภาวะถดดถอยเกิด
ภาวะเงินฝื ดและตึงตัว (deeflation and tight
g money) ทําให้ กําไรของงธุรกิจต่าง ๆ มีแนวโน้ มลดลง การ
ลงทุนในหุ้นให้
น ผลตอบแแทนไม่ดีเท่ากักบลงทุน ในพพันธบัตร ผู้ถืถือพันธบัตรไได้ ดอกเบีย้ ในนอัตราที่
กําหนดไว้ ในพั
น นธบัตร ประกอบกับอัตราดอกเบี
ร
้ยลดดลง ทําให้ ราคาพันธบัตรสูสูงขึ ้น
ร
จ วงนี ้เริ่ มฟื นนตั
จช่
้ วภาวะเงินคลายตั
น
ว
ภาวะเศศรษฐกิจฟื น้ ตัว (recovery) ระยะเศรษฐกิ
และดอกเบียมี
้ย อตั ราลดลงงไปแล้ วจากภภาวะถอถอย ทําให้ ต้นทุนด้
น านการเงินตตํ่าลง ส่งผลใให้ ธุรกิจมี
อัต ราการเจ ริิ ญ เติบ โตสูงขึ
ง น้ การลงททุน ในช่ว งระ ยะเวลานี น้ ักลงทุ
ก น จะโยยกย้ า ยเงิ น จาากตลาด
พันธบัตรไปสูสูต่ ลาดหุ้น
ภาวะเศศรษฐกิจรุ่งเรื อง
อ (prosperity) ช่วงนี ้เศรษฐกิกิจมีอตั ราการขยายตัวที่สูสงู มากทํา
ให้ แรงกดดันเงิ
น นเฟ้อสูงขึน้น ในช่วงนี ้ธนนาคารกลางปประเทศต่างเริริ่ มแทรกแทรงงตลาด ทําให้ห้ ดอกเบี ้ย
สูงขึ ้นซึง่ ไม่เป็ นผลดีตอ่ ตลลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร สินทรัพย์ที่ได้
ไ รับการตอบบแทนสูงจะเป็ป็ นสินค้ า
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โภคภัณฑ์ รวมไปถึงทองคําด้ วย เพราะสินค้ าเหล่านี ้ปรับตัวสูงขึ ้นตามอัตราเงินเฟ้อนักลงทุนจึง
โยกออกจากตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร โดยนําเงินไปลงทุนในสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า (depression) ช่วงนี ้เศรษฐกิจมีอตั ราการขยายตัวตํ่าที่สดุ ผลิตภัณฑ์
ประชาชาติที่แท้ จริงมีคา่ ตํ่าที่สดุ การว่างงานมีสงู และเงินเฟ้อมีคา่ ในระดับที่ตํ่า บริ ษัทที่อยู่รอดได้ ในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจจะมีความแข็งแกร่งมากขึ ้น เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ จําเป็ นต้ องปรับตัวโดยการปรับปรุ งระบบงานต่าง
ๆ ให้ มีความเข้ มงวดยิ่งขึ ้น ประชาชนจะมีความระมัดระวังในการใช้ จ่ายมากขึ ้น ทําให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ าไม่กล้ าปรับ
ราคาขึ ้น ส่งผลให้ อตั ราเงินเฟ้อลดน้ อยลง เมื่อผู้บริ โภคมีความระมัดระวังในการใช้ จ่ายมากยิ่งขึ ้นทําให้ เกิด
การออมมากขึ ้น ส่งผลดีตอ่ ผู้บริโภคในระยะยาว คนทัว่ ไปมีโอกาสมีบ้านเป็ นของตนเองมากขึ ้น เพราะในภาวะ
เศรษฐกิจที่ตกตํ่า ราคาอสังหาริ มทรัพย์จะลดลง ต้ นทุนของผู้ประกอบการก็ถกู ลง เช่น ซื ้อที่ดินในราคาถูก
ราคาเหล็ก ราคาปูน และค่าแรงลดลง เป็ นต้ น นักลงทุน มีโอกาสในการสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีใน
ระยะยาวมากขึ ้นเพราะภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่า คนส่วนใหญ่มกั จะมองโลกในแง่ร้าย และเกิดภาวะตื่นตระหนก
ในตลาด ส่งผลให้ ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงมากจนเกินไป ซึง่ จะเป็ นโอกาสที่ดีที่นกั ลงทุนจะสามารถมอง
หาหุ้นดีราคาถูกและมีอนาคต และลงทุนเพื่อสร้ างผลตอบแทนในระยะยาว
ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันพร้ อมกับภาวะเงินเฟ้อ (stagflation) ในช่วงนี ้เศรษฐกิจโดยรวมมีอตั รา
การขยายตัวสูง ธุรกิจต่าง ๆ เริ่มกู้เงินลงทุนสูงขึ ้น แต่เมื่ออัตราดอกเบี ้ยปรับตัวขึ ้น ต้ นทุนทางการเงิน
ของธุรกิจจะปรับตัวขึ ้น ในช่วงนีผ้ ลกําไรบริ ษัทต่างลดลง ในช่วงอัตราดอกเบี ้ยที่เป็ นขาขึ ้นนีน้ ัก
ลงทุนจะนําเงินมาฝากธนาคาร
การที่ธุรกิจอยูใ่ นภาวะรุ่งเรื องหรื อตกตํ่านอกจากขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยภายในธุรกิจอัน
ได้ แก่ ประสิทธิภาพของการบริ หารแล้ ว ปั จจัยภายนอกซึง่ ได้ แก่ ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจก็มีส่วน
อย่ า งมาก การเปลี่ ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิ จ หมุน เวี ย นไปตามวัฏ จัก รธุ ร กิ จ โดยที่ ก าร
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการประกอบการของธุรกิจและมีสว่ นในการชี ้อนาคตของธุรกิจ
เมื่อเศรษฐกิจอยูใ่ นระยะขยายตัวอํานาจซื ้อของประชาชนสูง ระยะเวลาดังกล่าว
มีการขยายการลงทุนการผลิตและการขายมีปริ มาณเพิ่มขึ ้น ในภาวะนี ้ธุรกิจมีสภาพคล่องทาง
การเงินสูง รายได้ ของประชากรสูงขึ ้น ทําให้ ระดับราคาเพิ่มสูงและมีแนวโน้ มที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อ
เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอยหรื อตกตํ่าภาวะเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ธุรกิ จแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจ เพราะสินค้ าหรื อบริ การของธุรกิจแต่ละประเภทจะ
ปรับตัวเข้ ากับวัฏจักรธุรกิจแต่ละวัฏจักรแตกต่างกันไป เช่น ธุรกิจที่ผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภคจะ
อ่อนไหวต่อวงจรระยะสัน้ (short-term cycle) ธุรกิจที่ผลิตสินค้ าทุนจะขึ ้นอยู่กบั แนวโน้ มการเติบโตระยะยาว
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(long-term growth trend) และธุรกิจการผลิตขนาดเล็กจะได้ รับผลกระทบจากการตกตํ่าทางเศรษฐกิจ
มาก เพราะขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและมีขีดจํากัดทางด้ านการกู้ยืม เป็ นต้ น
1.2 เครื่องชีว้ ัดภาวะเศรษฐกิจ (economic indicator)
ตัว ชี แ้ ละเครื่ อ งวัด ที่ ใช้ วิ เ คราะห์ ภ าวะเศรษฐกิ จ และวัฏ จักรธุ รกิ จ มี ห ลายตัว
ด้ วยกัน อาทิ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเบื ้องต้ น (Gross National Product-GNP) เป็ นตัวชี ้ที่ถือว่า
วัดความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจอย่างกว้ าง ๆ ได้ ดีที่สุด นอกจากนัน้ ก็มีการวัดโดยใช้ ผลผลิต
อุตสาหกรรม (industrial production) ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ ว GNP และผลผลิตของอุตสาหกรรมจะมีการเคลื่อนไหวขึ ้น
ลงในทิศทางเดียวกับวัฏจักรธุรกิจ
นอกจากนัน้ ยังจําเป็ นต้ องพิจารณาข้ อมูลทางเศรษฐกิจอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็ น
ข้ อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี ้ยในปั จจุบนั และที่คาดไว้ ในอนาคต นโยบายการเงินและนโยบายการ
คลังรวมทังนโยบายเศรษฐกิ
้
จอื่น ๆ ของรัฐบาล ฯลฯ โดยเครื่ องมือชี ้วัดภาวะเศรษฐกิจมีดงั นี ้
1) สภาวะทางการเมือง ความมัน่ คงทางการเมืองสามารถบ่งชี ้ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ถ้ าเสถียรภาพทางการเมืองมีความมัน่ คงมาก นโยบายการเงินและการคลังมีความชัดเจน นักลงทุน
ต่างประเทศที่เข้ ามาลงทุนในประเทศไทยก็มากขึ ้น การสร้ างงานและการจ้ างแรงงานก็เพิ่มขึ ้นทําให้ เศรษฐกิจ
ในอนาคตดีขึ ้นราคาหลักทรัพย์ก็ดีขึ ้น
2) อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับระดับราคาหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจทําให้ ผลประกอบการของบริ ษัทที่จดทะเบียนดี
ขึ ้นและจูงใจให้ นกั ลงทุนเข้ าไปลงทุนในบริษัทจดทะเบียนนันมากขึ
้
้น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) เป็ นเครื่ องมือวัดภาวะเศรษฐกิจที่ใช้ กนั
อย่างแพร่ หลายที่ สุด ผลิตภัณฑ์ มวลรวมประชาชาติเป็ นเครื่ องวัดมูลค่าของผลผลิตสินค้ าและ
บริ การทังหมดของประเทศ
้
ไม่ว่าการผลิตนันจะเกิ
้
ดขึ ้นในประเทศใด ๆ ก็ตาม ในบางกรณีอาจใช้
ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product-GDP) แทน ซึง่ เป็ นการวัดมูลค่า
้
่เกิดขึ ้นจากการผลิตในประเทศนัน้ ๆ
ของผลผลิตสินค้ าและบริการทังหมดที
3) อัตราดอกเบี ้ยในประเทศและอัตราดอกเบี ้ยต่างประเทศ (domestic interest rate
and foreign interest rate) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะเศรษฐกิจโดยตรง โดยส่วนใหญ่อตั ราดอกเบี ้ยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ ามกับภาวะตลาดหลักทรัพย์และการลงทุน ไม่ทกุ หมวดอุตสาหกรรม
้ กทรัพย์ที่ประกอบ
อุตสาหกรรมที่ได้ ผลกระทบคือ อุตสาหกรรมก่อสร้ าง และกลุม่ บันเทิง รวมทังหลั
ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้ าฟุ่ มเฟื อย เมื่ออัตราดอกเบี ้ยสูงขึ ้น ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
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ตลาดเงินสูงขึ ้นตาม ในขณะที่ความเสี่ยงในการถือเงินสดไว้ เพื่อเก็งกําไรมีน้อยกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์ นอกจากนี ้ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยยังมีผลกระทบต่อการไหลเข้ าออกของเงินทุน
จากต่างประเทศอีกด้ วย
อัต ราดอกเบี ย้ ที่ ใ ช้ พิ จ ารณาควรเป็ นอัต ราดอกเบี ย้ ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว
เปลี่ยนแปลง และสะท้ อนสภาพคล่องของตลาดเงินได้ ดีพอสมควร อัตราดอกเบี ้ยซึง่ กําหนดคงที่
เป็ นการเฉพาะเป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่ไม่เหมาะสมที่จะนํามาพิจารณาเพื่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจ
4) ราคานํ ้ามันในตลาดโลก ราคานํ ้ามันในตลาดโลกจะส่งผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ ามกับ
ราคาหลักทรัพย์เป็ นส่วนใหญ่ แต่จะส่งผลดีในกลุม่ ของหุ้นพลังงาน เนื่องจากหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมีหลักทรัพย์กลุม่ พลังงานซึง่ มีขนาดของตลาดใหญ่ที่สดุ และมีการกระจุกตัวในกลุม่ นี ้
อยู่มาก จึงส่งผลให้ ราคานํ ้ามันมีผลกระทบไปในทิศทางเดียวกันกับราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้
ราคานํ ้ามันยังมีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี ้ย
5) อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศปั ญหาของอัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลเฉพาะกับ
อุตสาหกรรมที่ต้องพึง่ พาวัตถุดิบจากต่างประเทศและอุตสาหกรรมที่สง่ สินค้ าออกไปขายยังต่างประเทศ ซึง่ ส่งผล
้ ่เข้ ามา
กระทบต่อดุลบัญชีเดินสะพัด อย่างไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนยังมีผลกระทบกับกระแสเงินลงทุนระยะสันที
เพื่อเก็งกําไรในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดตราสารหนี ้และตลาดหุ้น ทําให้ เกิดความไม่แน่นอนและมีความผัน
ผวนมากขึ ้น
6) ผลผลิตอุตสาหกรรม (industrial production) เป็ นดัชนีที่แสดงผลิตผลของอุตสาหกรรม
ได้ แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเหมื องแร่ ไฟฟ้ า และก๊ าซ โดยหน่ วยงานทางการเป็ นผู้ประกาศตัวเลขผลผลิต
อุตสาหกรรม ดัชนีนี ้มักเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับภาวะเศรษฐกิจและวัฏจักรธุรกิจ
7) รายได้ ส่วนบุคคล (personal income) เป็ นตัวเลขที่แสดงถึงรายได้ ส่วนบุคคลก่อนหัก
ภาษี ซึง่ สะท้ อนอํานาจซื ้อของประชากร โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภคในเมื่อรายได้
ส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงไป
8) ดัชนีราคาผู้บริ โภค (Consumer Price Index: CPI) เป็ นดัชนีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงราคา
ของสินค้ าและบริ การในแต่ละช่วงเวลา สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือวัดภาวะเงินเฟ้อ
9) ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index: PPI) เป็ นดัชนีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงราคา
สินค้ าในแต่ละช่วงของการผลิต ตังแต่
้ วตั ถุดิบไปจนถึงสินค้ าสําเร็ จรู ป ดัชนีราคาผู้ผลิตนี ้สามารถใช้
เป็ นเครื่ องมือบ่งบอกถึงภาวะเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ ้นได้
10) ปริ มาณการขายปลีก (retail sales) เป็ นตัวเลขที่แสดงยอดและการเปลี่ยนแปลงการขาย
ปลีกในระบบเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตัวเลขปริ มาณการขายปลีกนี ้มีความสัมพันธ์ กบั การผลิต
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เช่น เมื่อตัวเลขการขายปลีกชะลอตัวลงเป็ นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้ มีการลดการผลิตใน
ช่วงเวลาต่อไป เป็ นต้ น
11) อัตราเงินเฟ้อ จากความเข้ าใจทัว่ ไป เงินเฟ้อเกิดเมื่อราคาของสินค้ าต่าง ๆ มี
การปรับตัวสูงขึ ้น แต่จริ ง ๆ แล้ วการเกิดภาวะเงินเฟ้อนี ้ไม่จําเป็ นที่ว่าสินค้ าทุกตัวต้ องมีราคาสูงขึ ้น
เหมือนกันหมด อาจเป็ นได้ ที่สินค้ าบางชนิดมีราคาสูงขึ ้น แต่อีกบางชนิดมีราคาลดลง แต่สิ่งที่สําคัญ
นัน่ คือ ราคารวมทังหมดโดยเฉลี
้
่ยแล้ วสูงขึ ้น
12) อัตราการว่างงาน (unemployment rate) เป็ นตัวเลขที่แสดงถึงอัตราร้ อยละของผู้
ว่างงานในระบบเศรษฐกิ จเที ยบกับกํ าลังแรงงานรวม ซึ่ง จะแสดงให้ เห็ น สภาพเศรษฐกิ จโดย
เปรี ยบเทียบว่าเป็ นไปในทิศทางที่กําลังขายตัวหรื อหดตัว
ในบางประเทศซึง่ มีระบบข้ อมูลเศรษฐกิจที่ครบถ้ วนอาจมีตวั เลขเศรษฐกิจอื่น ๆ
เพิ่มเติมที่จะช่วยให้ การวิเคราะห์เศรษฐกิจมีความชัดเจนมากขึ ้น
การวิ เ คราะห์ เศรษฐกิ จ ทั่ ว ไปเกี่ ย วข้ องกั บ การศึ ก ษาปั จจั ย หลายอย่ า ง
ประกอบด้ ว ยวัฏ จัก รธุ ร กิ จ นโยบายการเงิ น นโยบายการคลัง อัต ราเงิ น เฟ้ อ การใช้ จ่ า ยของ
ผู้บริ โภคและของธุรกิจ ซึ่งการพิจารณาปั จจัยดังกล่าว ผู้วิเคราะห์จะต้ องวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่าง ๆ และใช้ เป็ นแนวทางในการสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
การวิเคราะห์ ภาพรวมของเศรษฐกิจทําให้ สามารถใช้ ข้อมูลดังกล่าวประกอบการ
พิจารณาได้ อย่างน้ อย 2 แนวทาง คือ
แนวทางแรก ภาพรวมของเศรษฐกิจทําให้ สามารถกํ าหนดขอบเขตย่อยของการ
ลงทุนที่น่าสนใจ อาทิ จากการวิเคราะห์เศรษฐกิจพบว่า การใช้ จ่ายของภาคธุรกิจมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นมาก
อาจพิจารณาว่าการลงทุนในกิจการที่เป็ นการผลิตสินค้ าประเภททุน ได้ แก่ การผลิตเครื่ องจักร เครื่ องมือ
ต่าง ๆ เป็ นการลงทุนที่น่าสนใจ หรื อหากพบว่า การใช้ จ่ายภาครัฐบาลมีแนวโน้ มลดลง ก็อาจพิจารณา
หลีกเลี่ยงการลงทุนในกิจการที่มีลกั ษณะขึ ้นลงตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
แนวทางที่สอง จากการใช้ ภาพรวมของเศรษฐกิ จกํ าหนดขอบเขตย่อยของการ
ลงทุน ก็อาจนําไปพิจารณาข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพของอุตสาหกรรมและบริ ษัทว่าอุตสาหกรรมและ
บริ ษัทนัน้ ๆ ได้ รับผลกระทบจากเศรษฐกิจอย่างไร
จากที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ นสามารถสรุ ป กระบวนการวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ โ ดยใช้
ปั จจัยพื ้นฐาน การวิเคราะห์เศรษฐกิจได้ ดงั ภาพที่ 2.7
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ภาพที่ 2.7
กระบวนการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ โดยใช้ ปัจจัยพืน้ ฐาน
การวิเคราะห์ เศรษฐกิจ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ข้ อมูลเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเบื ้องต้ น (GNP)
ผลผลิตในประเทศเบื ้องต้ น (GDP)
รายได้ สว่ นบุคคล
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
อัตราการว่างงาน
ผลผลิตอุตสาหกรรม
อัตราดอกเบี ้ยในประเทศและต่างประเทศ
ปริมาณการขายปลีก ฯลฯ

การผลิต

การเงิน

ผลกระทบของ
เศรษฐกิจมหภาค
ที่มีต่อ
อุตสาหกรรม
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552
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2. การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม (industry analysis)
2.1 วัฏจักรธุรกิจและการวิเคราะห์ อุตสาหกรรม
โดยทัว่ ไปการเปลี่ยนแปลงในการประกอบการของธุรกิจจะหมุนเวียนไปตามวัฏ
จักรธุรกิจ (business cycle) กล่าวคือ ในระยะเริ่ มแรกของการประกอบธุรกิจจะอยู่ในภาวะขยายตัว
(expansion) โดยที่ธุรกิจจําเป็ นต้ องใช้ กลยุทธ์การตลาด เข้ ามาสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้ ก้าว
เข้ าสูภ่ าวะรุ่งเรื อง (boom) ธุรกิจจะดํารงอยูใ่ นภาวะรุ่งเรื องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนันธุ
้ รกิจจะ
เข้ าสู่ภาวะถดถอย (recession) โดยอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการคือ คู่แข่งมีสินค้ าหรื อบริ การที่มี
คุณภาพทัดเทียมกันหรื อมีคณ
ุ ภาพสูงกว่า ทําให้ ผ้ บู ริ โภคมีความนิยมในสินค้ าของบริ ษัทน้ อยลง
ซึง่ หากไม่มีการปรับปรุงหรื อแก้ ไข ธุรกิจก็จะเข้ าสูภ่ าวะตกตํ่า (depression) ซึง่ อาจส่งผลให้ บริ ษัท
เลิกกิจการได้
อย่างไรก็ ตาม เพื่ อหลีกเลี่ยงไม่ให้ ก้าวเข้ าสู่ภาวะถดถอย ในขณะที่ ยังอยู่ใน
ภาวะรุ่ งเรื อง ธุรกิจจะมีการปรับปรุ งด้ านการผลิต การตลาดและการบริ หาร เช่น ธุรกิจอาจใช้ กล
ยุทธ์ การส่งเสริ มการขาย (promotion) ปรับปรุ งช่องทางการจําหน่าย (distribution) พัฒนาและปรับปรุ ง
คุณภาพของสินค้ าให้ ดีขึ ้น เปลี่ยนแปลงรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ (packaging) ให้ ดงึ ดูดผู้บริ โภค หรื อ
ใช้ กลยุทธ์ ราคา (pricing) มาเป็ นเครื่ องกระตุ้นการบริ โภคสินค้ าและบริ การ หรื อมีการออกสินค้ าใหม่
มาทดแทนสินค้ าเดิมที่มีอยู่เนื่องจากสินค้ านันไม่
้ เป็ นที่ต้องการของตลาดแล้ ว ซึ่งกลยุทธ์ เหล่านี ้
อาจทําให้ ธุรกิจกลับฟื น้ ตัวขึ ้นใหม่ (revival) และเข้ าสู่ภาวะขยายตัว แล้ วหมุนเวียนเข้ าสู่ภาวะต่าง ๆ
ของวัฏจักรธุรกิจอีกครัง้ หนึ่ง อุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะได้ รับผลกระทบจากวงวัฏจักรธุรกิจ
แตกต่างกันไป เช่น อุตสาหกรรมประเภทสินค้ าบริโภคคงทน ซึง่ ได้ แก่ รถยนต์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เป็ นต้ น และมี
ปั จจัยที่สําคัญคือ รายได้ ของประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมบางประเภทก็ไม่ได้ รับผลกระทบ
จากวัฏจักรธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญ เช่น อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้ าเกี่ยวกับสิ่งจําเป็ นในชีวิตประจําวัน ซึ่ง
ได้ แก่ อาหาร เครื่ องดื่ม และยา เป็ นต้ น
2.2 วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ในการวิเคราะห์ อุตสาหกรรมผู้วิเคราะห์ ควรเข้ า ใจถึงวงจรการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมด้ วย โดยการพิจารณาวงจรอุตสาหกรรมจะวิเคราะห์ปัจจัยต่อไปนี ้
2.2.1 ประเภทของอุตสาหกรรมที่ พิจารณา เช่น อุตสาหกรรมนัน้ มี ลักษณะ
ผูกขาดหรื อมีคแู่ ข่งขันในอุตสาหกรรมเป็ นจํานวนมาก
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2.2.2 อุตสาหกรรมนัน้ ๆ อยู่ภายใต้ กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับใดของทางการ
กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับดังกล่าวเข้ มงวดหรื อไม่อย่างไร
2.2.3 อุตสาหกรรมนันต้
้ องพึง่ พาการพัฒนาทางด้ านเทคโนโลยีหรื อไม่อย่างไร
2.2.4 ตัวแปรทางเศรษฐกิจใดบ้ างที่มีความสัมพันธ์ กบั อุตสาหกรรมนัน้ ๆ เช่น
ตัวแปรอุปสงค์มวลรวม อัตราดอกเบี ้ย ภาวะการณ์แข่งขันจากต่างประเทศ เป็ นต้ น
การพิจารณาดังกล่า วทํ า ให้ ทราบถึง วงจรการขยายตัว ของอุตสาหกรรม ซึ่ง อาจ
จําแนกออกเป็ น 4 ระยะดังนี ้(ภาพที่ 2.8) (Frank K. Reiley and Edgar A. Norton, 1999: pp. 426-427)
ภาพที่ 2.8
วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ยอดขาย(sales)
maturity
expansion
decline
growth
development
ระยะเวลา (time)
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
ที่มา: Eugene F. Brigham and Michael C. Ehrhardt, 2002
ระยะที่ 1 ระยะเริ่ มพัฒนา (initial development stage) ระยะนี ้เป็ นระยะที่อตุ สาหกรรมเพิ่งเริ่ ม
ก่อตัง้ ระดับความเสี่ยงมักสูง ถ้ าเป็ นบริ ษัทเล็กมีความจําเป็ นต้ องนําผลกําไรของบริ ษัทไปใช้ ใน
การลงทุ น บริ ษั ท เหล่ า นี จ้ ึ ง มัก ไม่ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลหรื อ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลน้ อ ยแก่ ผ้ ูถื อ หุ้ น ถ้ าการ
ดําเนินงานของบริ ษัทประสบความสําเร็ จในตลาด อุปสงค์ของสินค้ าของบริ ษัทนันก็
้ จะเพิ่มขึ ้น ทํา
้ ตสาหกรรมจะก้ าวเข้ าสูร่ ะยะที่ 2
ให้ ยอดขาย ผลกําไร และสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น หลังจากนันอุ
ระยะที่ 2 ระยะเจริ ญเติบโต (growth) ในระยะนี ้สินค้ าเป็ นที่ยอมรับของตลาดและผู้ลงทุนสามารถ
มองเห็นแนวโน้ มของอุตสาหกรรมได้ ชดั เจนขึ ้น ยอดขายและผลกําไรจากทรัพย์สินจะเพิ่มขึ ้นในอัตราที่สงู แต่ผล
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กําไรที่ได้ รับจํานวนมากนันยั
้ งจําเป็ นต้ องนําไปลงทุนต่อเพื่อให้ สามารถ ผลิตสินค้ ามารองรับความต้ องการของ
ตลาดได้ รวมทังเพื
้ ่อนําผลกําไรนันไปขยายกิ
้
จการ และอุตสาหกรรมจะเข้ าสูร่ ะยะที่ 3 ต่อไป
ระยะที่ 3 ระยะขยายตัว (expansion) ในระยะขยายตัวนี ้อัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขายและผล
กําไรยังเป็ นไปในทางบวกแต่เป็ นอัตราที่ชะลอตัวลงจากระยะที่ 2 เนื่องจากมีค่แู ข่งเข้ ามาแย่งส่วนแบ่งในตลาด
มากขึ ้น อุตสาหกรรมที่อยูใ่ นระยะนี ้ได้ มีการขยายกิจการไปมากและมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ มากขึ ้น
ระยะที่ 4 ระยะอิ่มตัวหรื อเสื่อมถอย (maturity or decline) ระยะนี ้อุปสงค์ในสินค้ าลดน้ อยถอยลง
และบริ ษัทต่าง ๆ เริ่ มออกจากอุตสาหกรรม ถ้ าบริ ษัทในอุตสาหกรรมไม่สามารถปรับปรุ งและพัฒนากลยุทธ์ ทาง
การตลาดหรื อไม่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้ าและบริ การให้ สนองตอบต่อความต้ องการของผู้บริ โภคได้ อุตสาหกรรม
นันก็
้ อาจเข้ าสูร่ ะยะเสื่อมถอยได้
2.3 โครงสร้ างการแข่ งขันของอุตสาหกรรม
ในการวิเคราะห์อตุ สาหกรรม จําเป็ นต้ องพิจารณาโครงสร้ าง ภาวะการแข่งขัน
ของแต่ละอุตสาหกรรมว่ามีความแข็งแกร่ งในการแข่งขันและศักยภาพการทํากําไร โดยมีปัจจัยที่
พึงพิจารณา 5 ประการ ดังต่อไปนี ้
2.3.1 การแข่งขันที่เป็ นอยู่ (rivalry among existing competitors) ในการวิเคราะห์ว่าการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมมีความรุ นแรงและความคงอยู่ยาวนานเพียงใดต้ องพิจารณาจํานวนของ
บริ ษัทที่ อยู่ในอุตสาหกรรมและขนาดของบริ ษัท หากบริ ษัทคู่แข่งมีขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัทที่
พิจารณา ย่อมสร้ างความกดดันในการแข่งขันมากยิ่งขึ ้น นอกจากนัน้ ควรจะพิจารณาคู่แข่งใน
ต่างประเทศทัง้ ในปั จจุบันและอนาคตด้ วย โดยการวิเคราะห์ อุตสาหกรรมในระดับตลาดโลก
เนื่องจากในปั จจุบนั การค้ าและธุรกิจระหว่างประเทศได้ มีการพัฒนาขยายตัวและเชื่อมโยงไปทัว่
โลก จึงต้ องพิจารณาบริ ษัทคูแ่ ข่งต่างชาติที่อาจมีเงินทุนและความสามารถในการบริ หารที่เข้ มแข็ง
กว่าบริ ษัทในประเทศ
2.3.2 การคุกคามจากคูแ่ ข่งขันใหม่ (threats of new entrants) ปั จจัยที่จะเป็ นอุปสรรค
ต่อคู่แข่ งขันใหม่ ในการเข้ าสู่อุตสาหกรรม ได้ แก่ ช่องการทํ ากํ าไร ซึ่งก็ คื อราคาของสินค้ าในปั จ จุบัน
เปรี ยบเทียบกับต้ นทุน ความต้ องการใช้ เงินทุน ช่องทางการจําหน่าย (distribution channel) ซึง่ ถ้ ามีความ
ซับซ้ อนและต้ องใช้ เวลาค่อนข้ างมากในการจําแนกแจกจ่ายรวมทังต้
้ องเสียค่าใช้ จ่ายมาก ก็อาจทํา
ให้ ไม่ค้ มุ กับการที่จะเข้ ามาในตลาดสินค้ าประเภทนี ้ นอกจากนัน้ อาจมีนโยบายของรัฐบาลหรื อกฎระเบียบ
ของทางการที่จํากัดสิทธิหรื อการให้ ใบอนุญาตในการประกอบการต่าง ๆ เป็ นต้ น เห็นได้ วา่ หากอุตสาหกรรม
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ปราศจากเครื่ องกีดขวางเหล่านี ้แล้ ว คู่แข่งรายอื่น ๆ ย่อมสามารถเข้ ามาแย่งส่วนแบ่งในตลาดได้
ง่ายขึ ้นและแบ่งปั นผลกําไรจากอุตสาหกรรมนี ้ไป
2.3.3 การคุมคามจากสินค้ าที่ใช้ ทดแทนกันได้ (threats of substitute products) อุตสาหกรรม
ที่มีสนิ ค้ าอื่นที่ใช้ ทดแทนกันได้ ทําให้ เกิดสภาพการแข่งขันมากขึ ้นและมีการแบ่งปั นส่วนแบ่งตลาด
และผลกําไรกันมากขึ ้น เนื่องจากผู้บริ โภคสามารถบริ โภคสินค้ าอื่นที่ใช้ ทดแทนกันได้ และมีระดับ
ราคาใกล้ เ คี ย งหรื อ ตํ่ า กว่ า ตัว อย่ า งเช่ น อุต สาหกรรมอาหารซึ่ง ประกอบด้ ว ยเนื อ้ สัต ว์ ต่า งๆ
ผู้บริ โภคอาจหันไปบริ โภคเนื ้อไก่แทนเนื ้อหมู โดยคํานึงถึงปั จจัยที่สําคัญในการพิจารณา ซึง่ ก็คือ
ราคา เป็ นต้ น
2.3.4 อํานาจในการต่อรองของผู้ซื ้อ (bargaining power of buyers) ผู้ซื ้อมีส่วนในการ
กําหนดผลกําไรเนื่องจากในการเลือกบริ โภคสินค้ า ผู้ซื ้อสามารถต่อรองราคาของสินค้ าหรื อเรี ยกร้ องให้ มีการ
พัฒนาคุณภาพของสินค้ าให้ ดีขึ ้นได้ โดยจะนําไปต่อรองพิจารณาระหว่างคูแ่ ข่งขันเพื่อให้ ได้ สินค้ า
และบริ การที่มีคณ
ุ ภาพดี และระดับราคาที่สมเหตุสมผล โดยลูกค้ ารายใหญ่ย่อมมีอํานาจในการ
ต่อรองสูงกว่าลูกค้ ารายเล็กซึง่ ซื ้อสินค้ าในปริมาณที่น้อยกว่า
2.3.5 อํานาจในการต่อรองของผู้ขาย (bargaining power of suppliers) ผู้ขายมีอํานาจ
ต่อรองกับผู้บริ โภคโดยผ่านการปรับราคาสินค้ าหรื อลดคุณภาพของสินค้ าที่ผลิตลง หากในอุตสาหกรรม
นันมี
้ ผ้ ขู ายน้ อยราย ความจําเป็ นในการพึง่ พาผู้ขายมีมากขึ ้น ทําให้ ผ้ ขู ายนันมี
้ อํานาจในการต่อรองสูง
ปั จจัยทังหมดที
้
่กล่าวมาข้ างต้ นสามารถใช้ ประกอบในการพิจารณาโครงสร้ าง
ของการแข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรม และสามารถพิจารณาศักยภาพในการทํากําไรในระยะยาว
ได้ ผู้วิเคราะห์ควรวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี ้ในทุกอุตสาหกรรม เพื่อช่วยในการเลือกอุตสาหกรรมที่
สนใจลงทุนต่อไป
2.4 ปั จจัยทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา
นอกจากปั จจัยหลักดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ผู้วิเคราะห์ ควรพิจารณาปั จจัยอื่น ๆ
เกี่ ยวกับตัวอุตสาหกรรมด้ วย เพื่อให้ การวิเคราะห์ มีความครอบคลุมได้ ดียิ่งขึน้ ปั จจัยเหล่านัน้
ประกอบด้ วย
2.4.1 โครงสร้ างของอุตสาหกรรม ได้ แก่ การวิเคราะห์ ว่าอุตสาหกรรมนัน้ มี
โครงสร้ างแบบผูกขาด กึ่งผูกขาด หรื อแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ลักษณะโครงสร้ างของอุตสาหกรรมจะ
มีความสําคัญในการวิเคราะห์โครงสร้ างราคาและความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ตอ่ ราคาของสินค้ า
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2.4.2 ความสัมพันธ์ ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน อุปสงค์และอุปทานจะมีผลกระทบต่อ
ราคาดุลยภาพของอุตสาหกรรมนัน้ ๆ และมีผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพในระดับ
ราคาที่น่าพอใจ
2.4.3 ตัวแปรทางด้ านต้ นทุน โดยทัว่ ไปต้ นทุนของสินค้ าได้ รับผลกระทบจาก
ปั จจัยหลายประการ อาทิ วัตถุดบิ ที่มีอยู่ ค่าแรง เป็ นต้ น
2.4.4 กฎระเบี ย บข้ อบัง คับ ของรั ฐ บาล ผู้ วิ เ คราะห์ จํ า เป็ นต้ องพิ จ ารณา
กฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ องกับอุตสาหกรรมนัน้ ๆ เพื่อให้ ทราบบรรทัดฐานที่ รัฐบาลกํ าหนดไว้ การ
เปลี่ยนแปลงหรื อการออกกฎหมายใหม่อาจทํ าให้ อุตสาหกรรมบางประเภทสูญเสียสภาพการ
แข่งขันที่เปลี่ยนแปลงได้
จากที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ นสามารถสรุ ป กระบวนการวิ เ คราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ โ ดยใช้
ปั จจัยพื ้นฐาน การวิเคราะห์อตุ สาหกรรมได้ ดงั ภาพที่ 2.9
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ภาพที่ 2.9
กระบวนการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ โดยใช้ ปัจจัยพืน้ ฐาน
การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม

1.

2.

ผลกระทบของ
เศรษฐกิจ
มหภาคที่มีต่อ
อุตสาหกรรม

3.

4.

ปั จจัยทางอุตสาหกรรม
วัฏจักรธุรกิจ (business cycle)
- ขยายตัว (expansion)
- รุ่งเรื อง (boom)
- ถดถอย (recession)
- ตกตํ่า (depression)
- ฟื น้ ตัวใหม่ (revival)
วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม
- ระยะเริ่ มพัฒนา (initial development stage)
- ระยะเจริญเติบโต (growth)
- ระยะขยายตัว (expansion)
- ระยะอิ่มตัวหรื อเสื่อมถอย (maturity or decline)
โครงสร้ างการแข่งขันของอุตสาหกรรม
- ภาวะการแข่งขันที่เป็ นอยู่
- การคุกคามจากคูแ่ ข่งขันใหม่
- การคุมคามจากสินค้ าที่ใช้ ทดแทนกันได้
- อํานาจในการต่อรองของผู้ซื ้อ
- อํานาจในการต่อรองของผู้ขาย
ปั จจัยทางอุตสาหกรรมอื่นๆ

ผลผลิตของอุตสาหกรรม
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อบริษัท
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552
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3. การวิเคราะห์ บริษัท (company analysis)
3.1 การพิจารณาประเภทของบริษัทและหลักทรัพย์
การวิเคราะห์บริ ษัทในขันแรกจะต้
้
องทําความเข้ าใจเกี่ยวกับประเภทของบริ ษัท
และประเภทของหลักทรั พย์ ทัง้ นี ห้ ลักทรั พย์ แต่ละหลักทรั พ ย์ ไม่จํ าเป็ นต้ องจัดอยู่ในประเภท
เดียวกับ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์นนั ้ เนื่องจากการพิจารณาประเภทของหลักทรัพย์นนั ้ นอกจาก
พิจารณาความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัทแล้ ว ยังต้ องพิจารณาลักษณะความเคลื่อนไหว
ของราคาว่า มีลกั ษณะเป็ นอย่างไรด้ วย เช่น หลักทรัพย์หรื อหุ้นที่ออกโดยบริ ษัทที่เติบโตเร็ ว (growth company)
อาจจะไม่เป็ นหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่เติบโตเร็ ว (growth stock) ในตลาดหุ้นก็ได้ เป็ นต้ น (Frank K. Reiley and
Edgar A. Norton, 1999: pp. 441-443)
3.1.1 บริ ษัทที่เติบโตเร็ ว (growth company) และหุ้นของบริษัทที่เติบโตเร็ ว (growth Stock)
บริ ษัทที่เติบโตเร็ วเป็ นบริ ษัทที่มียอดขายและผลกําไรในอดีตที่ผ่านมาสูง
กว่ามาตรฐานในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริ ษัทประเภทนี ้จะมีความสามารถในการบริ หาร และยังมี
ความเป็ นไปได้ ที่จะลงทุนในโครงการที่ให้ อตั ราผลตอบแทนสูงกว่าที่คาดไว้ ทําให้ ยอดขายและผล
กําไรของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นในอัตราที่สงู กว่ามาตรฐานและยังมากกว่าของบริ ษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน หุ้นของบริ ษัทประเภทนี ้จึงเป็ นหุ้นของบริษัทที่กําลังเจริญก้ าวหน้ าและมีผลประกอบการดี
และมีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นสัดส่วนที่น้อย เนื่องจากบริ ษัทมักนําเอากําไรสะสมไว้
เป็ นเงินทุนสําหรับใช้ ในการขยายกิจการ เงินปั นผลตอบแทน (dividend yield) จึงมีระดับที่ตํ่า แต่ราคาหลักทรัพย์
ในตลาดมักปรับตัวสูงขึ ้นอย่างสมํ่าเสมอ
3.1.2 บริ ษัทที่มีผลประกอบการที่มีเสถียรภาพ (defensive company) และหุ้นของ
บริ ษัทมีผลประกอบการที่มีเสถียรภาพ (defensive stock)
บริษัทที่มีผลประกอบการที่มีเสถียรภาพ คือ บริษัทที่มีผลกําไรที่มีเสถียรภาพ แม้ ว่า
ในอนาคตสภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปจะตกตํ่าก็ตาม ได้ แก่ กิจการสาธารณูปโภค บริ ษัทที่ผลิตและจําหน่ายสินค้ า
ที่จําเป็ นแก่การครองชีพ เป็ นต้ น หุ้นของบริ ษัทประเภทนี ้เป็ นหุ้นของบริ ษัทที่มีผลการประกอบการและ
จ่ายเงินปั นผลในช่วงที่เศรษฐกิจที่ซบเซาได้ ดีกว่าหลักทรัพย์อื่นโดยรวม เมื่อมีการคาดการณ์ ว่า
ภาวะเศรษฐกิจจะเป็ นไปในทางลบ ผู้ลงทุนควรสนใจลงทุนในหุ้นประเภทนี ้ เนื่องจากลักษณะของ
หุ้นประเภทนี ้ค่อนข้ างมีการเปลี่ยนแปลงของราคาไม่มากนัก เมื่อภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอนหรื อ
ตกตํ่า หลักทรัพย์ที่จดั อยูใ่ นประเภทนี ้ ได้ แก่ หุ้นกิจการสาธารณูปโภค เนื่องจากหลักทรัพย์เหล่านี ้
มีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างช้ า ๆ แต่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นตลอดเวลา ซึ่งลักษณะนี ้เกิดขึ ้นรวมทังใน
้
ช่วงเวลาที่ เศรษฐกิ จรุ่ งเรื อง ลักษณะอี กประการหนึ่งของหลักทรั พย์ ประเภทนี ้ คือ หลักทรั พย์ นี จ้ ะมี
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ความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยอย่างมีนยั สําคัญ ถ้ าอัตราดอกเบี ้ยสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
ราคาหลักทรัพย์นี ้จะลดลง ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าอัตราดอกเบี ้ยทัว่ ไปลดลง หลักทรัพย์ประเภทนี ้ก็จะมี
ราคาสูงขึ ้น
3.1.3 บริ ษัทที่ผลประกอบการจะเป็ นไปตามวงจรของธุรกิจ (cyclical company) และ
หุ้นของบริ ษัทที่ผลประกอบการจะเป็ นไปตามวงจรของธุรกิจ (cyclical stock)
ผลกําไรของยอดขายของบริ ษัทประเภทนี ้เป็ นไปตามวงจรของธุรกิจและ
ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากวัฏจักรธุรกิจ กล่าวคือ ยอดขายและกําไรของบริ ษัทจะเพิ่มขึ ้นมาก
เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว และจะลดลงมากเมื่อเศรษฐกิจหดตัว หุ้นของบริ ษัทประเภทนี ้เป็ นหุ้นที่มี
ลักษณะตรงข้ ามกับหุ้นของบริ ษัทมีผลประกอบการที่มีเสถียรภาพ คือ เป็ นหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่
มีกําไรเปลี่ยนแปลงตามวงจรของธุรกิจ เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ ้น ผลประกอบการของธุรกิจจะดีขึ ้น
และมีการเจริ ญเติบโต ราคาของหลักทรัพย์จะสูงขึ ้นตาม ในทางตรงกันข้ าม เมื่อภาวะเศรษฐกิจซบเซา
ผลประกอบการของธุรกิจจะลดลงอย่างมาก หุ้นของบริ ษัทประเภทนี ้ ได้ แก่ หุ้นของอุตสาหกรรมประเภท
วัสดุก่อสร้ าง เยื่อกระดาษและกระดาษ เครื่ องมือและเครื่ องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ วสั ดุ
ก่อสร้ าง รวมทังอุ
้ ตสาหกรรมที่ผลิตสินค้ าฟุ่ มเฟื อย
3.1.4 บริ ษัทเก็งกําไร (speculative company) หลักทรัพย์เก็งกําไร (speculative stock)
บริ ษัทเก็งกําไร คือ บริ ษัทที่ได้ รับผลตอบแทนสูงในขณะที่มีระดับความ
เสี่ยงที่สงู บริ ษัทที่จดั อยู่ในประเภทนี ้ ได้ แก่ บริ ษัทที่ริเริ่ มคิดค้ นสิ่งใหม่ ๆ ที่ค่อนข้ างใช้ ความเสี่ยง
สูง เช่น การขุดเจาะนํ ้ามัน เหมืองแร่ เป็ นต้ น หลักทรัพย์เก็งกําไรหรื อหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
เป็ นหลักทรัพย์ที่ดึงดูดผู้ลงทุนที่ต้องการเก็งกําไรได้ เป็ นอย่างดี ไม่มีความมัน่ คงถาวร และมีการ
ปรับตัวขึ ้นลงอย่างรวดเร็วตามอุปสงค์ และอุปทานของตลาด ดังนัน้ จึงมีอตั ราความเสี่ยงสูงมาก
3.2 ลักษณะของการวิเคราะห์ บริษัท
การวิเคราะห์บริ ษัทแบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์
เชิงปริ มาณ
3.2.1 การวิเคราะห์ธุรกิจคุณภาพ (qualitative analysis) เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยทัว่ ไปที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์ได้ แก่ อัตราการขยายตัวในอดีต และเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง ส่วนแบ่งตลาด โครงสร้ างเงินทุน โครงการขยายโรงงานในอนาคต การขยาย
ช่องทางการจําหน่ายสินค้ าที่ได้ เตรี ยมการไว้ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในบริษัท เป็ นต้ น
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3.2.2 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (quantitative analysis) เป็ นการวิเคราะห์จาก
งบการเงินของธุรกิจที่ผา่ นมาและในปั จจุบนั เป็ นสําคัญ เพื่อนํามากําหนดตัวแปรต่าง ๆ อาทิ กําไร
และเงินปั นผลในอนาคต ราคาของหลักทรัพย์ในอนาคต เป็ นต้ น ซึง่ ประเด็นหลักของการวิเคราะห์
ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น การวิ เ คราะห์ อัต ราส่ ว นทางการเงิ น และการประเมิ น ราคา
หลักทรัพย์ การวิเคราะห์โดยใช้ งบการเงินของบริ ษัทเป็ นประโยชน์ แก่ผ้ ใู ช้ ก็ต่อเมื่อผู้วิเคราะห์ ได้
เข้ าใจถึงลักษณะโครงสร้ าง และข้ อจํากัดในการใช้ งบการเงินนัน้ ๆ นอกจากนี ้ ผู้ใช้ ควรสามารถ
ตีความผลลัพธ์ ที่ได้ จากการคํานวณด้ วย การวิเคราะห์บริ ษัทเชิงปริ มาณจึงเป็ นเครื่ องชี ้ว่า อนาคต
ของธุ ร กิ จ นัน้ ควรเป็ นไปในลัก ษณะใด โดยผู้วิ เ คราะห์ นํ า เขาข้ อ มูล ต่ า ง ๆ ในงบการเงิ น มา
คํานวณหาสัดส่วน และอัตราส่วนเปรี ยบเทียบกันในแต่ละช่วงเวลา และเปรี ยบเทียบกับธุรกิจที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้ วตีความเพื่อหาคําตอบต่าง ๆ ที่ต้องการ อาทิ สาเหตุที่ธุรกิจต้ องใช้ เงินทุน
เพิ่ม แหล่งที่มาของเงินทุนเป็ นอย่างไร แหล่งใช้ ไปของเงินทุนเป็ นไปในทางใดบ้ าง ความสามารถในการชําระหนี ้
เป็ นต้ น
จากที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ น สามารถสรุ ป กระบวนการวิ เ คราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ โ ดยใช้
ปั จจัยพื ้นฐาน การวิเคราะห์บริ ษัทได้ ดงั ภาพที่ 2.10
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ภาพที่ 2.10
กระบวนการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ โดยใช้ ปัจจัยพืน้ ฐาน
การวิเคราะห์ บริษัท
ปั จจัยของบริษัท
ประเภทของบริษัท
- growth company ‐ defensive company
- cyclical company ‐ speculative company
ลักษณะของบริษัทเชิงคุณภาพ
- ขนาดของบริษัท
‐ อัตราการขยายตัวในอดีต
- ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ‐ เครื่ องหมายการค้ า
- โครงสร้ างเงินทุน
‐ การกระจายของผลิตภัณฑ์
- ความสามารถในการคิดค้ นและเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
- ผู้บริหารระดับสูง
‐ ฯลฯ
ผลกระทบของ
อุตสาหกรรมที่มี
ต่ อบริษัท
งบการเงิน

การวิเคราะห์
งบการเงิน

ลักษณะของบริษัทเชิงปริมาณ
- สภาพคล่อง
‐ ความสามารถในการหากําไร
- ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
- นโยบายการเงิน
‐ ฯลฯ

กําไรต่ อหุ้น
เงินปั นผล

อัตราผลตอบแทน
ที่ต้องการ

การประเมินมูลค่ าหลักทรั พย์
มูลค่ าหลักทรั พย์ เปรียบเทียบกับตลาด
บริษัท / หลักทรัพย์ ท่ เี ลือกลงทุน
กลุ่มหลักทรัพย์ ท่ เี ลือกลงทุน
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552

PE
Ratio
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การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของตัวแปรโดยใช้ แบบจําลองทางเศรษฐมิติ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่สร้ างขึ ้นในรู ปคณิตศาสตร์ พร้ อมกับนําวิธีทางสถิติมาเป็ น
เครื่ องมือสําหรับวัดและหาความสัมพันธ์ ของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ พร้ อมกับทดสอบความสมเหตุสมผลของ
ทฤษฎีนนว่
ั ้ าสอดคล้ อง หรื อสามารถอธิบายสภาพของความเป็ นจริ งได้ มากน้ อยเพียงใด การนําคณิตศาสตร์ กบั สถิติ
มาใช้ ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เรี ยกว่า “เศรษฐมิติ” (Econometrics) (สถาบันบัณฑิต พัฒนบริ หารศาสตร์ ,
2552)
วัตถุประสงค์ที่สําคัญของเศรษฐมิติ อาจแบ่งแยกได้ เป็ น 3 ประการคือ
1. วัดค่าความสัมพันธ์ในเชิงตัวเลขของตัวแปรทางเศรษฐกิจ
2. ทดสอบความสมเหตุสมผลของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
3. เพื่อนําผลการวิเคราะห์ไปประเมิน และพยากรณ์เกี่ยวกับมาตรการทางเศรษฐศาสตร์
และตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์
ในทางเศรษฐมิติมีการศึกษาความสัมพันธ์ ของตัวแปรและทิศทางความสัมพันธ์
เรี ยกว่า การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation analysis) และการศึกษาเพื่อพยากรณ์ตวั แปรตามโดยเป็ น
ั้
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระ เรี ยกว่า การวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) ซึง่ มีทงการ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (simple regression analysis) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 1 ตัว กับ
ตัวแปรตาม และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้ อน (multiple regression analysis) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระมากกว่า 1 ตัว กับตัวแปรตาม
้ คือ (สถาบันบัณฑิต พัฒนบริ หารศาสตร์ ,
การวิจยั ทางเศรษฐมิติแบ่งขันตอนใหญ่
้
ได้ 5 ขันตอน
2552)
1. กําหนดรูปแบบ (model specification) คือ การจําลองเรื่ องที่จะศึกษาให้ อยู่ในรู ปแบบ
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็ นพื ้นฐานในการวัดหาความสัมพันธ์ ในเชิงตัวเลข และเพื่อดําเนินการต่อไปให้
้
้อาจเรี ยกได้ ว่า เป็ นขันการกํ
้
าหนดสมมติฐาน (maintained hypothesis)
บรรลุวตั ถุประสงค์ของเศรษฐมิติ ขันตอนนี
เพราะจากรูปแบบที่กําหนดขึ ้น หมายถึง การที่ได้ ระบุวา่ ตัวแปรไหนขึ ้นอยู่กบั ตัวแปรใด ๆ บ้ าง และแต่ละตัวแปรมี
ทิศทางความสัมพันธ์ในลักษณะใด
โดยการกํ า หนดรู ป แบบจะต้ อ งทํ า ให้ อ ยู่ใ นรู ป ของแบบจํ า ลองทางเศรษฐมิ ติ
(econometric models) ซึง่ แบบจําลองทางเศรษฐมิตสิ ามารถแบ่งเป็ น 3 ประเภทหลักได้ ดงั นี ้
1.1 แบบจําลองการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (simple regression models) เป็ น
ตัวแบบที่ประกอบไปด้ วย 1 สมการ 1 ตัวแปรตาม และ 1 ตัวแปรอิสระ
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1.2 แบบจําลองการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้ อน (multiple regression models) เป็ นตัวแบบที่
ประกอบไปด้ วย 1 สมการ 1 ตัวแปรตาม และ ตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัวขึ ้นไป
1.3 แบบจําลองการวิเคราะห์สมการต่อเนื่อง (simultaneous equation models) เป็ นตัวแบบที่
ประกอบด้ วยจํานวนสมการที่มีมากกว่า 1 สมการขึ ้นไป และประกอบด้ วยตัวแปรตามและตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัว
โดยที่สมการที่ปรากฎในตัวแบบมีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน
ในการตัดสินใจเลือกรู ปแบบของแบบจําลองนักเศรษฐมิติจะต้ องตัดสินว่าเรื่ องที่
ศึกษาสามารถอธิบายได้ เพียงสมการเดียว หรื อต้ องสร้ างระบบสมการขึ ้นอธิบาย เช่น ถ้ าความสัมพันธ์ของเรื่ อง
้
และทางสถิติ
ที่ศกึ ษายุง่ มาก การอธิบายเพียงสมการเดียวอาจจะได้ ผลที่ไม่น่าพอใจทังทางทฤษฎี
ในการเลือกตัวแปรตาม (dependent variables) และตัวแปรอิสระ (independent variables) ต้ อง
มีความสัมพันธ์ในเชิงเป็ นเหตุเป็ นผล (casual relationship) ซึง่ หมายความว่า ตัวแปรตามต้ องมีความ สัมพันธ์ใน
เชิงเหตุและผลกับตัวแปรอิสระ ไม่ใช่มีความสัมพันธ์ ในเชิงสถิติอย่างเดียว นอกจากนี ้การกําหนดจํานวนและ
ชนิดของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระจะต้ องอาศัยความรู้ ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับรู ปแบบที่
สร้ างขึ ้น พร้ อมทังอาศั
้ ยความรู้ทางด้ านอื่น ๆ มาเป็ นเครื่ องช่วย เช่น อาศัยความรู้จากประสบการณ์ การสังเกตจาก
ข้ อเท็จจริ ง รวมทังมี
้ การศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้ องที่มีผ้ ไู ด้ ทําการวิจยั ไว้ แล้ ว เพื่อช่วยให้ การกําหนดรู ปแบบให้ มี
ความสมบูรณ์มากที่สดุ
2. การเก็บข้ อมูล (data collecting) เป็ นการรวบรวมข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจริ งในอดีตของตัวแปร
ทุกตัวที่กําหนดไว้ ในตัวแบบแล้ วนํามาคํานวณหาความสัมพันธ์ ประเภทของข้ อมูล ข้ อมูลที่ใช้ ในการคํานวณมี
หลายชนิด เช่น
2.1ข้ อมูลอนุกรมเวลา (time-series data) เป็ นข้ อมูลที่เก็บจากช่วงหนึ่งไปยังช่วงเวลา
ต่อ ๆ ไป โดยไม่คํานึงถึงหน่วยพฤติกรรม (ผู้บริ โภคหรื อผู้ผลิต) ตัวอย่างเช่น ข้ อมูลรายได้ ประชาชาติที่เก็บจาก
ช่วง พ.ศ. 2510-2530
2.2 ข้ อมูลภาคตัดขวาง (cross-section data) เป็ นข้ อมูลของตัวแปรที่เก็บขึ ้นโดยคํานึงถึงหน่วย
พฤติกรรมในช่วงเวลาที่กําหนดตัวอย่างเช่น การใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าของครัวเรื อนในรอบ 1 ปี
2.3 ข้ อมูลทางวิศวกรรม (engineering data) เป็ นข้ อมูลที่จําเป็ นในการคํานวณสมการเทคนิค
ต่าง ๆ เช่น สมการการผลิต ข้ อมูลเหล่านี ้ต้ องไปสืบถามจากผู้ผลิต
2.4 ข้ อมูลที่สร้ างขึ ้นโดยนักเศรษฐมิติ (dummy Variable) ใช้ ในกรณีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตัว
แปรตามไม่สามารถวัดออกเป็ นตัวเลขได้ ทังนี
้ ้เพราะปั จจัยเหล่านี ้อยู่ในรูปเชิงคุณภาพ (qualitative variable) เช่น
อาชีพ ศาสนา เพศ ปั จจัยเหล่านี ้กระทําได้ โดยการสร้ างตัวแปรแทน ซึง่ เรี ยกว่า “ตัวแปรหุ่น” (dummy variables)
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โดยประเภทของข้ อมูลทังหมดที
้
่จะนํามาใช้ อาจจะเป็ นข้ อมูลปฐมภูมิ (primary data)
หรื อข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (secondary data) ก็ได้
3. การคํานวณตัวแบบ (estimation of the model) เป็ นการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ที่บง่ บอกถึง
ลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรที่สนใจศึกษา ในการคํานวณนันจะต้
้ องเลือกวิธีคํานวณที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้
ค่าคํานวณที่มีคณ
ุ สมบัติที่พงึ ปรารถนา กล่าวคือ ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยมีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรง
กับตัวแปรตาม (linear OLS estimator) ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยเป็ นตัวประมาณค่าที่ไม่มีความเอนเอียง
(unbiased OLS estimator) และความแปรปรวนของค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยมีค่าตํ่าที่สดุ (best OLS
estimator) (Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter, 1999: pp. 103-104)
ขันตอนของการคํ
้
านวณมีวธิ ีการดังนี ้
3.1 ตรวจสอบเงื่อนไขทางเศรษฐมิตบิ างประการ
3.1.1 ตรวจสอบเงื่ อนไข (identification) คือ การตรวจสอบว่าฟั งก์ ชันที่ คํานวณได้ เป็ น
ฟั งก์ชนั ที่ต้องการที่แท้ จริ ง
3.1.2 ตรวจสอบปั ญหาเรื่ องสภาพที่กลุ่มของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์ ซึ่ง
กันและกัน (multicollinearity) ในกรณีที่ขนาดของความสัมพันธ์ มีคา่ ที่สงู (high multicollinearity) จะส่งผลทําให้ ตวั
คํานวณที่ได้ มีค่าเบี่ยงเบนไปจากค่าที่แท้ จริ ง โดยปั ญหาเรื่ อง multicollinearity มิใช่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับว่าตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ แต่เป็ นเรื่ องของระดับ (degree) ของความสัมพันธ์ ซึง่ ถ้ าขนาดความสัมพันธ์มีคา่ น้ อย ๆ
ก็ยงั ถือว่าตัวคํานวณจะไม่เบี่ยงเบนไปจากค่าที่แท้ จริ งมากนัก
3.2 เลือกวิธีการคํานวณทางเศรษฐมิติที่เหมาะสมกับรู ปแบบ โดยวิธีคํานวณหา
ค่าสัมประสิทธิ์ (parameters) ของตัวแบบ แบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่
3.2.1 วิธีสมการเดี่ยว (single - equation techniques) วิธีนี ้เป็ นวิธีของการคํานวณหาค่า
สัมประสิทธ์กรณีที่ใช้ กบั สมการทีละสมการ ยกตัวอย่างเช่น วิธีวิธีการกําลังสองน้ อยที่สดุ (ordinary least squares)
วิธีการกําลังสองน้ อยที่สดุ ทางอ้ อม (indirect least squares) วิธีการกําลังสองน้ อยที่สดุ 2 ขัน้ (two-stage least
squares) และวิธีภาวะน่าจะเป็ นสูงสุดแบบจํากัดข้ อสนเทศ (limited information likelihood)
3.2.2 วิธีสมการต่อเนื่อง (simultaneous-equation techniques) วิธีนี ้คํานวณหาค่าสัม
ประสิทธ์ พร้ อมกันทังระบบสมการวิ
้
ธีที่สําคัญคือ วิธีกําลังสองน้ อยที่สดุ 3 ขัน้ (three-stage least squares) และ
วิธีภาวะน่าจะเป็ นสูงสุดแบบข้ อสนเทศสมบูรณ์ (full information likelihood)
การตัดสินใจจะเลือกวิธีใดขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ อาทิเช่น ลักษณะของเรื่ องที่
ศึกษาว่าเป็ นสมการเดี่ยวหรื อเป็ นระบบสมการ วิธีแต่ละวิธีจะให้ คณ
ุ สมบัติของตัวคํานวณที่ตา่ งกัน
ุ สมบัติที่พงึ ปรารถนาเฉพาะเรื่ อง เช่น ตัวแบบที่สร้ างขึ ้น
ดังนัน้ จึงควรเลือกวิธีการคํานวณที่ให้ คณ
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เพื่อใช้ ในการทํานายย่อมต้ องมีคณ
ุ สมบัติความแปรปรวนน้ อยสุด (least variance) มากกว่าตัวประมาณ
ค่าที่ไม่เอนเอียง (unbiased) เป็ นต้ น
3.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับการคํานวณ ปั จจุบนั มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่
ช่วยในการคํานวณเป็ นจํานวนมาก เช่น SPSS SAS TSP หรื อ E-Views เป็ นต้ น
4. ประเมินผลตัวแบบ (evaluation of estimated model) หลังจากการคํานวณตัว
แบบเสร็ จแล้ ว ขันตอนต่
้
อไปของเศรษฐมิตกิ ็คือ การประเมินผลของการคํานวณเพื่อที่จะกําหนดถึง
ความน่าเชื่อถือ และระดับความพึงพอใจของตัวแบบที่คํานวณได้
5. การนําไปประยุกต์ใช้ (applications) การประเมินผลตัวแบบตามขันตอนที
้
่ 4 นัน้
้
ประโยชน์ตอ่ ไป
ถ้ าผลการประเมินปรากฎว่า มีความพอใจกับตัวแบบที่คํานวณได้ ก็จะนําตัวแบบนันไปใช้
ตามวัตถุประสงค์โดยอาจนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนหรื อการวางแผนทางธุรกิจ หรื อวัด
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้ อนในที่นี ้สามารถแสดงในรูปสมการได้ ดงั นี ้ (Damodar
N. Gujarati and Dawn C. Porter, 1999: p. 135)

Yi

= β 0 + β 1 X i1 + β 2 X i 2 + ... + β k X ik + ui
โดยที่
Y
X1, X2,…,Xk
β0, β1,…, βk
u
i

คือ ตัวแปรตาม (dependent variable)
คือ ตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรอธิบาย (independent variable)
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย จํานวน k+1 ตัว
คือ ตัวคลาดเคลื่อน (error term)
คือ ลําดับที่ของค่าสังเกต

ข้ อสมมติเบือ้ งต้ นของแบบจําลองถดถอยเชิงซ้ อน (Damodar N. Gujarati and
Dawn C. Porter, 1999: pp. 101-104)
1) ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระรวมถึงตัวคลาดเคลื่อนจะต้ อง
เป็ นแบบเส้ นตรง
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2) ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่ใช่ตวั แปรเชิงสุม่ และกําหนดค่าได้ (nonstochastic) นัน่ คือ ตัวแปร x จะ
ต้ องเป็ นตัวแปรที่ทราบค่าแน่ชดั ขณะที่ตวั แปร Y จะต้ องเป็ นตัวแปรที่เกิดขึ ้นอย่างสุ่ม และความคลาดเคลื่อน
หรื อ ui จะต้ องมีการกระจายแบบปกติ มีความเป็ นอิสระต่อกัน มีคา่ เฉลี่ยเป็ นศูนย์ และมีความแปรปรวนคงที่
3) ไม่ควรมีปัญหา multicollinearity โดยตัวแปร x ที่อยู่ในแบบจําลองแต่ละตัวไม่ควรที่จะมีความ
สัมพันธ์ กนั เองในเชิงเส้ นตรง นัน่ คือ เมื่อค่าของ x1 มีการเปลี่ยนแปลงแล้ วส่งผลต่อค่าของตัว Y แต่ไม่ควรส่งผล
กระทบไปยังตัวแปร x อื่น ๆ ที่เหลือในสมการ เพราะสภาพที่กลุม่ ของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์ซงึ่ กัน
และกัน ในกรณีที่ขนาดของความสัมพันธ์มีคา่ สูง (high multicollinearity) จะทําให้ ตวั คํานวณที่ได้ มีคา่ เบี่ยงเบนไป
จากค่าที่แท้ จริ ง โดยจะสามารถแก้ ไขปั ญหานี ้ได้ ด้วยการตัดตัวแปรเก่าทิ ้ง หรื ออาจทําการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
ฯลฯ (Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter, 1999: pp. 311-336)
4) ไม่ควรมีปัญหาของ heteroskedasticity โดยที่ heteroskedasticity เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากความ
แปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนที่ได้ จากสมการประมาณค่ามีคา่ ไม่คงที่ (Var(ui) ≠ σ2) โดยอาจเกิดขึ ้น
ได้ เองหรื อเกิดจากการกําหนดรูปแบบหรื อโครงสร้ างของตัวแบบในสมการถดถอยไม่ถกู ต้ อง ผลของ
ปั ญหา heteroskedasticity จะส่งผลให้ ตวั ประมาณค่าไม่มีคณ
ุ สมบัตคิ วามมีประสิทธิภาพ ค่า F-statistic และ
ค่า t-ratio ขาดความน่าเชื่อถือ และค่าพยากรณ์ของ Y จะไม่มีประสิทธิภาพหรื อมีคา่ ความคลาดเคลื่อนใน
การพยากรณ์สงู โดยสามารถแก้ ไขปั ญหานี ้ได้ ด้วยการเพิ่มตัวแปรใหม่ ตัดตัวแปรเก่าทิ ้ง หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
ฯลฯ (Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter, 1999: pp. 341-369)
5) ไม่ควรมีปัญหาสหสัมพันธ์ ของตัวรบกวน (autocorrelation) โดย autocorrelation คือ ปั ญหาที่
เกิดจากตัวรบกวน (disturbance term) ในแต่ละช่วงเวลามีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน ความสัมพันธ์ดงั กล่าวนี ้
อาจจะเป็ นไปในทิศทางบวกหรื อลบก็ได้ ถ้ าเป็ นกรณีแรกเรี ยกว่า “positive autocorrelation” แต่ถ้าเป็ น
กรณีหลังเรี ยกว่า “negative autocorrelation” ผลของปั ญหา autocorrelation ซึง่ จะส่งผลให้ ตวั ประมาณ
ค่าของพารามิเตอร์ ไม่มีคณ
ุ สมบัติเป็ น efficiency นัน่ คือ ค่าพยากรณ์ของตัวแบบที่คํานวณได้ จะไม่มี
ประสิทธิภาพหรื อมีคา่ ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์สงู โดยสามารถแก้ ไขปั ญหานี ้ได้ ด้วยการ
เพิ่มตัวแปรใหม่ ตัดตัวแปรเก่าทิ ้ง หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูล ฯลฯ (Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter, 1999:
pp. 377-397)
6) ตัวแปรอิสระต้ องไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัวคลาดเคลื่อน
7) จํานวนตัวอย่าง n จะต้ องมีคา่ มากกว่าจํานวนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ต้องการประมาณ
ค่าบวกด้ วยหนึง่ เสมอ (n > k+1) (Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter, 1999: p. 104)
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การทดสอบสมมติฐานโดยรวม
สมมติฐานหลัก:
H0: β0 = β1 = …= βk = 0
สมมติฐานรอง:
H1: β0 ≠ β1 ≠ … ≠ βk ≠ 0
ภาพที่ 2.11
การทดสอบสมมติฐานแบบ 2 หาง (two-tailed test)
P(F)
reject
reject (ปฏิเสธสมมติฐาน)

reject (ปฏิเสธสมมติฐาน)
don’t reject
ยอมรั บสมมติฐาน
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ที่มา: Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter, 1999: p. 70
โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ถ้ าพิจาราณาแล้ วพบว่า
1) Fcal > Fc หรื อ P-value < α
2) [P-value = Prob[F(n-k)] > observed Fk
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สมการพยากรณ์ ตวั แปรตาม (Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter, 1999: p. 184)

โดยที่
X1, X2,…,Xk
β0, β1,…, βk
u
i

คือ ค่าพยากรณ์ของตัวแปรตาม (dependent variable)
คือ ตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรอธิบาย (independent variable)
คือ ค่าพยากรณ์ของสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยจํานวน k+1 ตัว
คือ ตัวคลาดเคลื่อน (error term)
คือ ลําดับที่ของค่าสังเกต
วรรณกรรมปริทศั น์

ศิริลกั ษณ์ ธํารงรักษ์ กลุ (2551) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง “การศึกษาเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน
และปั จจัยที่กําหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย (property fund)” โดยคัดเลือก
ศึกษากองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม 8
แห่ง มีทงหมด
ั ้ 13 กองทุน ซึง่ ใช้ ข้อมูลตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยใช้ วิธี
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิตแิ บบกําลังสองน้ อยที่สดุ (Ordinary Least Squares: OLS)
ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาปั จจัยทางมหภาคที่มีผลกระทบกับผลตอบแทน เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ ยนค่าเงิ นบาทเที ยบกับเงิ นสกุลดอลล่าสหรั ฐ อัตราการเปลี่ ย นแปลงของดัช นี ร าคาตลาด
หลักทรัพย์ และอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (private investment index) มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ส่วนอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินฝากประจําของธนาคารเฉลี่ย 1 ปี อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคานํ ้ามันดิบโลก อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 10 ปี และอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา
ทองคําแท่งในตลาดโลกมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ ามกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม โดยการวิจยั
ได้ สมการแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และปั จจัยทาง
เศรษฐกิจมหภาค ดังนี ้ Rp = 0.7572 + 0.125999GDP(-6) - 0.032663FIX12(-3) + 0.183663FX - 9.285872OIL(-2) +
0.144522SET(-3) - 1.196571INF(-3) + 88.16233PII(-2) - 0.112614BOND10(-2) - 0.192831GOLD สมการที่
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คํานวณได้ นนมี
ั ้ คา่ R-Squared เท่ากับ 0.923 ซึง่ ถือว่า สมการดังกล่าวสามารถอธิบายถึงผลการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ได้
ณัฐ สรรพัชญพงษ์ (2551) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย” โดยเปรี ยบเทียบผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทยจํานวน 15 กองทุน
ผลการศึกษา พบว่า ระดับผลตอบแทนรายปี ทบต้ นของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ในประเทศไทย มีตงแต่
ั ้ ติดลบไปจนถึงระดับสูงกว่า 10% ส่วนใหญ่ความผันผวนของผลตอบแทน
จะน้ อยกว่าหุ้นสามัญราว 50% เมื่อนําค่าผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของทุกกองทุนมาเฉลี่ยเข้ า
ด้ วยกันพบว่า ค่าเฉลี่ยที่ได้ มีคา่ 0.3966 เท่า ซึง่ ตํ่ากว่าค่าผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของดัชนี SET
TRI (Total Return Index) ในช่วงเดียวกันถึง 0.5847 เท่า อีกทังยั
้ งพบว่า รู ปแบบการถือครองสินทรัพย์
ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 แต่ระดับการ
ระดมทุนเริ่มแรก ระดับจํานวนผู้ลงทุน ณ วันจดทะเบียน อัตรากําไรสุทธิ (net profit margin) อัตราการ
หมุนเวียนสินทรัพย์ (asset turnover) และอัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน (return on asset) ส่งผลต่อผล
ตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อย่างไม่มีนยั สําคัญ
พิชญา แซ่อึ ้ง (2550) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยกําหนดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (กอง1)” โดยใช้ ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือน ตังแต่
้ เดือนกันยายน พ.ศ. 2546 ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2548 จากหน่วยงานต่าง ๆ มาหาความสัมพันธ์ ระหว่างมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์กบั ปั จจัยต่าง ๆ และทําการวิเคราะห์โดยใช้ วิธีการทางเศรษฐมิติสร้ าง
สมการถดถอยเชิงซ้ อน (multiple linear regressions) ในรูปแบบลอการิทมึ (double-log function)
ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสาร
ทุน (NAVEPF) และอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา (R) มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99 97 และ 99 ตามลําดับ และได้ สมการที่
แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้ นและตัวแปรตาม ดังนี ้LOG(NAVPF) = 97.635 - 15.192LOG(CPI) 1.652LOG(NAVEQF) + 2.267LOG(R) โดยสมการที่คํานวณได้ มีค่า R-Squared เท่ากับ 0.875 ซึง่ ถือว่า
สมการดังกล่าวสามารถอธิบายถึงผลการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ได้
นัยนา ไพสินชัยอารี (2546) ศึกษาเรื่ อง “การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมในประเทศไทย กรณีศกึ ษา: กองทุนรวมตราสารหนี ้ ช่วงปี พ.ศ. 2543-2545” โดยเปรี ยบเทียบ
กองทุนรวมในด้ านอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดําเนินงานของแต่ละกองทุน
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เกิดขึ ้นโดยการใช้ วิธีมาตรวัดที่แตกต่างกันนันให้
้ ผลที่แตกต่างกันหรื อไม่ และประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมในอดีต โดยศึกษาข้ อมูลจาก มกราคม พ.ศ. 2543 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2545
ผลการศึกษา พบว่า กองทุนเปิ ดส่วนใหญ่มีอตั ราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี ้ย
เงินฝากสะสมทรัพย์ แต่ไม่มีกองทุนใดที่มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าอัตราผลตอบแทนจาก
ดัชนีตราสารหนี ้พันธบัตรรัฐบาล กองทุนเปิ ดที่มีอตั ราผลตอบแทนสูงสุด คือ กองทุนเปิ ดธีรสมบัติ
ศิริพร พรไชยะ (2543) ศึกษาเรื่ อง “การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนรวมใน
ประเทศไทย กรณีศึกษา: กองทุนตราสารทุน ช่วงปี 2539-2542” เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมประเภท กองทุนตราสารทุน (equity funds) โดยใช้ ข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม 2539
ถึงเดือนมิถนุ ายน 2542 ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนรวมจากผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นในอดีตเทียบกับ
ตลาดหลักทรัพย์ ด้ วยแบบจําลองการตังราคาหลั
้
กทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM)
ผลการศึกษาพบว่า ในแง่ผลตอบแทนพิจารณาจากค่าแอลฟ่ า ซึ่งเป็ นค่าที่ แสดง
ผลตอบแทนผิดปกติ (abnormal return) ของกองทุน พบว่าทุกกองทุนที่ศกึ ษา ยกเว้ นกองทุนเปิ ด BKD
และ SSB ไม่สามารถสร้ างผลตอบแทนเกินปกติ แต่จะให้ ผลตอบแทนตํ่ากว่าปกติ ในแง่ความเสี่ยง
พิจารณาค่าเบต้ า ซึง่ เป็ นค่าที่แสดงความตอบสนองของกองทุนต่อตลาด พบว่าทุกกองทุนที่ศกึ ษา
ยกเว้ น SCBRT มี ผ ลตอบแทนในทิ ศ ทางเดีย วกับ ผลตอบแทนของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แต่มี ก าร
ตอบสนองต่อผลตอบแทนน้ อยกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด ซึ่งสะท้ อนว่าในช่วงตลาดอยู่ใน
ภาวะตกตํ่า กองทุนจะลงทุนอย่างระมัดระวังเพื่อลดการขาดทุนในภาวะตลาดซบเซา โดยเลือก
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่คอ่ นข้ างมัน่ คง โดยราคาหลักทรัพย์นนจะไม่
ั้
ตกตํ่าอย่างรวดเร็ วเมื่อเทียบกับ
หลักทรัพย์ อื่นและขณะเดียวกันจะไม่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงตลาดคึกคัก ซึ่งหมายความว่า
ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงของราคามีน้อย
ปรี ชา เฮงศรี สมบัติ (2547) ศึกษาเรื่ อง “การเปรี ยบเทียบผลตอบแทนของกองทุนรวม
กับผลตอบแทนจากการเลือกหลักทรัพย์ลงทุนด้ วยตนเอง” โดยได้ ศกึ ษาเฉพาะกองทุนรวมชนิดที่
ระดมทุนและลงทุนภายในประเทศ (local fund) ประเภทกองทุนเปิ ด (open-end fund) ที่มีนโยบายลงทุน
ในตราสารทุน มีลกั ษณะเป็ นกองทุนรวมทัว่ ไป โดยเริ่ มใช้ ข้อมูลตังแต่
้ เดือนมกราคม 2543 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2547 มีทงสิ
ั ้ ้น 62 กองทุน โดยใช้ แบบจําลองการตังราคาหลั
้
กทรัพย์ (Capital Asset
Pricing Model: CAPM) มาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า กองทุนรวมที่ให้ อตั ราผลตอบแทนสูงสุด 8 อันดับแรกคือ กองทุน
รวมที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด ดังนัน้
จึงได้ พิจารณาหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมเหล่านี ้เลือกลงทุน พบว่ามีการกระจุกตัวการลงทุนในหมวด
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ธุรกิจประมาณ 3-5 หมวดธุรกิจ อันได้ แก่ พลังงาน สื่อสาร วัสดุก่อสร้ าง และธนาคาร ส่วนในด้ านความเสี่ยง
พบว่า กองทุนรวมส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงที่ตํ่ากว่าค่าความเสี่ยงตลาด ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่ากองทุนรวม
ส่วนใหญ่ จะมี การลงทุนแบบระมัดระวัง ส่ วนผลตอบแทนของหลักทรั พย์ ที่ นักลงทุ นลงทุนเอง เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ศกึ ษาพบว่า กลุม่ หลักทรัพย์ที่เลือกลงทุนด้ วยตนเอง
ให้ ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของกองทุนรวม แต่ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่นักลงทุน
ลงทุนเองมีความเสี่ยงที่สงู กว่าค่าเฉลี่ยความเสี่ยงของกองทุนรวม
พัชรี ถิระบัญชาศักดิ์ (2547) ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ในประเทศไทย จําแนกตามนโยบายการลงทุน” โดยการศึกษานี ้เป็ นการศึกษากองทุนรวมจําแนกตามนโยบายการ
ลงทุน 3 ประเภท ได้ แก่ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี ้และกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น โดยเลือก
ศึกษากลุม่ นโยบายละ 5 กองทุน ซึง่ เป็ นกองทุนที่มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิสงู สุด 5 อันดับแรกในแต่ละกลุม่ นโยบาย
ซึง่ ระยะเวลาการศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ตังแต่
้ วนั ที่ 8 มกราคม 2542 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2544 (ช่วงที่
้ 9 กุมภาพันธ์ 2544 ถึง 27 กันยายน 2545 (ช่วงที่อตั ราดอกเบี ้ย
อัตราดอกเบี ้ยลดลงอย่างรวดเร็ ว) ช่วงที่ 2 ตังแต่
ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง) ช่วงที่ 3 ตังแต่
้ 4 ตุลาคม 2545 ถึง 26 ธันวาคม 2546 (เป็ นช่วงที่อตั ราดอกเบี ้ยลดลง
อย่างเด่นชัดอีกรอบหนึง่ ) ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษานี ้ใช้ ข้อมูลรายสัปดาห์
ผลการศึกษา คือ ในช่วงที่อตั ราดอกเบี ้ยลดลงอย่างมากในช่วงที่ 1 นัน้ กองทุนรวมตราสารหนี ้
เป็ นกองทุนที่มีอตั ราผลตอบแทนสูงที่สดุ และมีความเสี่ยงตํ่า เนื่องจากในช่วงนันนอกจากอั
้
ตราดอกเบี ้ย
ลดลงมากส่งผลให้ ผลตอบแทนของพันธบัตรสูงขึ ้นแล้ ว ตลาดทุนยังซบเซาประกอบกับรัฐบาลได้ มีการออก
พันธบัตรเป็ นจํานวนมาก จึงเป็ นปั จจัยที่หนุนให้ กองทุนรวมตราสารหนี ้เป็ นกองทุนที่มีผลตอบแทนสูงสุด
และมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ ด้ วย สําหรับช่วงเวลาอื่น ๆ ความสัมพันธ์ ของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงก็
้
นรวมตราสารทุน
เป็ นไปตามปกติ คือ ความเสี่ยงที่สงู ให้ อตั ราผลตอบแทนที่สงู กล่าวคือ ในช่วงที่ 2 นันกองทุ
เป็ นกองทุนที่มีอตั ราผลตอบแทนสูงสุด และกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน่ มีอตั ราผลตอบแทนสูงสุดในช่วงที่ 3
และเมื่อพิจารณาตลอดช่วงเวลาที่ทําการศึกษานัน้ กองทุนรวมตราสารทุนเป็ นกองทุนที่มีอตั ราผลตอบแทน
สูงที่สดุ ในด้ านความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทน กองทุนรวมตราสารหนี ้มีความเสี่ยงตํ่ามาโดยตลอดจึงทําให้
มีคา่ ความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทนที่ได้ รับตํ่าสุดเกือบทุกช่วงของการศึกษา ยกเว้ นในช่วงที่ 3 ที่กองทุนรวม
ตราสารทุนมีคา่ ความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทนที่ได้ รับตํ่าสุด
สิริ ประสมศักดิ์ (2544) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่กําหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมตรา
สารทุน” โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วนคือ ศึกษาสภาวะของอุตสาหกรรมกองทุนรวม ศึกษา
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนตราสารทุน ศึกษาหาขนาดที่เหมาะสมของกองทุน
ตราสารทุนในประเทศไทย โดยทําการศึกษาจากข้ อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2541- พ.ศ. 2543 จากกองทุนเปิ ด

60
จํานวน 33 กองทุน กองทุนปิ ด 11 กองทุน และกองทุนที่เปลี่ยนประเภทจากปิ ดเป็ นกองทุนประเภทเปิ ด
33 กองทุน
ผลการศึก ษา คื อ อัต ราการซื อ้ ขายหุ้น ของกองทุน รวม ขนาดของกองทุน และ
ผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์ เป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสาร
ทุน โดยประเภทของกองทุนรวมที่ แบ่งเป็ นกองทุน เปิ ดกับกองทุนปิ ด ความผันแปรของขนาด
กองทุนเมื่ อเที ยบกับค่าเฉลี่ยของขนาดกองทุน อัตราการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเป็ นปั จจัยที่ ไม่มี
ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน
นายเฉลิมพงษ์ เกตุแก้ ว (2541) ศึกษาเรื่ อง “การพยากรณ์ อตั ราผลตอบแทนของ
หลัก ทรั พ ย์ ก ลุ่ม ธนาคารพาณิ ชย์ ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทย” ได้ ทํ า การศึก ษาอัต รา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็ นสองช่วง และใช้ ปัจจัยต่าง ๆ คือ อัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์งวดก่อนหน้ า เงินปั นผล อัตราผลตอบแทนของตลาด อัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก อัตราเงิน
เฟ้อ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และอัตราดอกเบี ้ยกู้ยืมระหว่างธนาคาร
โดยเริ่ ม ศึก ษาการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ที่ กํ า หนดข้ า งต้ น โดยใช้
แบบจําลองสมการถดถอยเชิงเดี่ยว (simple linear regression) Ri,t = a0 + a1Xt-1+et แล้ วทดสอบสมมติฐาน
หลัง จากพบว่ า ปั จ จัย ใดมี นัย สํ า คัญ ในแต่ ล ะหลัก ทรั พ ย์ แ ล้ ว ก็ นํ า เข้ า สมการพยากรณ์ อัต รา
ผลตอบแทนร่ วมกันด้ วยแบบจําลองสมการถดถอยเชิงซ้ อน (multiple linear regression) ดังนี ้ Ri,t = a0 +
a1X1,t-1 + a2X2,t-2 +….+et ศึกษาพบว่า อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ เลย และค่า R-Squared จากสมการกลุม่ หลักทรัพย์ที่คํานวณ
ได้ สว่ นใหญ่มีคา่ อยูเ่ พียงระหว่าง 0.1 – 0.3 ซึง่ ถือว่าสมการดังกล่าวมีความแม่นยําไม่ดีพอ
จากการทําวรรณกรรมปริ ทัศน์ พบว่า ผลงานวิจัยที่ ผ่านมาได้ มีบางท่านได้ ทําการวิจัย
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมและปั จจัยที่มีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์มาบ้ างแล้ ว เช่น คุณพิชญา แซ่อึ ้ง ได้ วิจยั หัวข้ อ ปั จจัยกําหนดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (กอง1) ซึ่งคุณพิชญา ได้ ศึกษาว่ามีปัจจัยใดที่เป็ นตัวกํ าหนดมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิหรื อ NAV ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ แต่ยงั ไม่เคยมีผ้ ใู ดทําการหาสมการพยากรณ์
ผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงคิดว่างานวิจยั ชิ ้นนี ้จะมีประโยชน์ตอ่ สาธารณะ
ชนในวงกว้ างมากขึ น้ อี กทัง้ งานวิ จัยบางท่ านถึ งแม้ ว่ าจะไม่ เกี่ ยวกั บผลตอบแทนกองทุ นรวม
อสังหาริ มทรัพย์โดยตรง แต่ก็สามารถนํามาเป็ นข้ อมูลในการสร้ างสมการพยากรณ์ได้

