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บทคดัยอ่ 

การวิจัยในคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่ อประเมินมูลค่าท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์ (Intrinsic Value) 

เปรียบเทียบกับราคาตลาดในกรณีศึกษากลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 10 

หลักทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาดสูงสุด รวมถึงศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพย  ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุน โดยในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวม

ขอ้มูลตั้งแต่ปี 2551-2553 เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อทาํการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน 

ซ่ึงประกอบด้วยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ การศึกษาภาวะอุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษัท 

ตลอดจนการประเมินมูลค่าหุ้นสามญัด้วยวิธีการคิดลดเงินปันผล (Dividend discount model) และ

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยโ์ดยใชท้ฤษฎี Capital Asset Pricing Model : CAPM และ

ใช้ขอ้มูลราคาปิดรายวนัของแต่ละหลกัทรัพยต์ั้งแต่ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ถึง วนัท่ี 13 พฤษภาคม 

2554 เพื่อนาํมาคาํนวณหามูลค่าความเส่ียงของการขาดทุน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ 99% โดย

ใชแ้นวคิดเทคนิค Value at Risk (VaR) ดว้ยวธีิ Historical Simulation 
 

ผลการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จากทฤษฎี CAPM ของแต่ละบริษัทพบว่าเม่ือ

พิจารณาความเส่ียงของหลกัทรัพยโ์ดยดูจากค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้พบวา่ หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้สูงกวา่ตลาดจะมี อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยสู์งกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด

ด้วย หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้สูงท่ีสุดได้แก่ MINT และ STA โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า

เท่ากบั 1.5837 และ 1.5152 ตามลาํดบั ส่วนหลกัทรัพย ์CPF, TUF, TVO, KSL, SSC, TF, GFPT และ 

OISHI มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ตํ่ากวา่ตลาดจึงมีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บตํ่ากวา่ตลาดดว้ย ซ่ึง

จะเห็นไดว้า่อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ปรผนัตาม ความเส่ียงของหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นไปตามกฎ 

High Risk and High Return คือความเส่ียงสูง ผลตอบแทนท่ีควรไดรั้บจะตอ้งมีค่าสูงตามไปดว้ย เพื่อ

ชดเชยกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
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ผลการวเิคราะห์การประเมินมูลค่าหุ้นสามญัพบวา่บริษทันํ้ามนัพืชไทยจาํกดั (มหาชน) บริษทัเสริมสุข 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัจีเอฟพีทีจาํกดั (มหาชน) เม่ือนาํราคาหุ้นท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบั

ราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Undervalue คือ ราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาด

ตํ่าเกินกวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณได ้นกัลงทุนจึงควรซ้ือหุ้นของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวั

สูงข้ึน ส่วนบริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหารจาํกดั (มหาชน) บริษทัไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์จาํกดั 

(มหาชน) บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรีจาํกัด (มหาชน) บริษทัไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจาํกัด 

(มหาชน) บริษทันํ้ าตาลขอนแก่นจาํกดั (มหาชน) บริษทัโออิชิกรุ๊ปจาํกดั (มหาชน)   และบริษทัไทย

เพรซิเดนท์ฟูดส์จาํกัด (มหาชน) นั้น เม่ือนําราคาหุ้นท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาด

หลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Overvalue คือ ราคาหุน้สามญัท่ีซ้ือขายในตลาดสูงเกินกวา่มูลค่าท่ี

แทจ้ริงท่ีคาํนวณได ้นกัลงทุนจึงควรขายหุน้ของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวัตํ่าลงมา 
 

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงโดยใช ้Value at Risk (VaR) พบว่า STA เป็นหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทน

มากท่ีสุด ซ่ึงเท่ากับ 0.63953% รองลงมาคือหลักทรัพย ์SSC, GFPT, CPF, TUF, OISHI, TVO, TF, 

MINT แ ล ะ  KSL มี ผ ล ต อ บ แ ท น เท่ า กั บ  0.35804% 0.34019% 0.33514% 0.17054% 0.15946% 

0.14898% 0.10907% 0.05519% และ -0.01347% ตามลาํดับ ถ้าพิจารณาระดับความเส่ียงและมูลค่า

ความเส่ียงของหลกัทรัพย ์ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เรียงจากระดบัความเส่ียงตํ่าสุดไปสูงสุด ไดแ้ก่ 

TF, GFPT, CPF, MINT, OISHI, TVO, TUF, SSC, KSL และ STA ตามลาํดบั ซ่ึงหลกัทรัพย ์TF เป็น

หลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุนมากท่ีสุด เน่ืองจากมีระดบัความเส่ียงของการขาดทุนตํ่าสุด โดยมีมูลค่าความ

เส่ียงของการขาดทุนเท่ากบั 12,620 บาท ส่วนท่ี ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 99% เรียงจากระดบัความเส่ียง

ตํ่าสุดไปสูงสุด ได้แก่ TF, GFPT, TUF, KSL, CPF, MINT, TVO, OISHI, SSC และ STA ตามลาํดับ 

ซ่ึงหลกัทรัพย ์TF เป็นหลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุนมากท่ีสุด เน่ืองจากมีระดบัความเส่ียงของการขาดทุนตํ่า 

โดยมีมูลค่าความเส่ียงของการขาดทุนเท่ากบั 37,233  บาท 

 

คาํสาํคญั : มูลค่าหุน้ท่ีแทจ้ริง / ความเส่ียง / เงินปันผล 
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Abstract 

The purpose of this research is to estimate an intrinsic value of asset by comparing the market price 

of 10 highest value assets in agricultural business and food industries with the study of rate of return 

and risks from the asset investment in order to use as the guideline for a decision on investment. In 

this study, the researcher has been accumulating the data for 3 years (2007-2010)  to analyze the 

asset value by using the basic factors including the study of economic state, industry and the 

company analysis, the stock valuation by the Dividend discount model, the rate of return calculation 

by using the Capital Asset Pricing Model : CAPM with the daily asset pricing data from 31 

December 2009 to 13 March to find out the risk of loss value at 95% and 99% risk measure by 

applying Historical Simulation Procedure in Value at Risk (VaR). 

 

The analysis of rate of return of an asset determined by CAPM from each company shows that if  

the risk of an asset with higher beta , the expected excess asset returns will be also higher than the 

expected excess market returns. The assets with the highest systematic risk are MINT and STA with 

the beta 1.5837 and 1.5152 in order. On the other hand, the asset of CPF, TUF, TVO, KSL, SSC, 

TF, GFPT and OISHI have a lower beta that market so the expected returns will be lower too. So we 

can see clearly that the rate of return of an asset is variable depending on the risk of asset. Thus, a 

more risky stock will have a higher beta and will be discounted at a higher rate; less sensitive stocks 

will have lower betas and be discounted at a lower rate. Or we can say that it’s in the line with the 

rule “High Risk and High Return” : If we spend a lot, we should get a high return to compensate the 

risks.  
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From the analysis of stock valuation, if we compare the appropriate stock pricing with the asset 

pricing of Thai Vegetable Oil Public Company Limited,  Serm Suk Public Company Limited and 

GFPT Public Company Limited, the asset is undervalued (the observed price is higher than the 

CAPM valuation). The investors should buy the stocks of these companies because the price will be 

higher. In contrast, if we calculate in the same way with Charoen Pokphand Foods Public Company 

Limited, Thai Union Frozen Products Public Company Limited, Sri Trang Agro-Industry Public 

Company Limited, Minor International Public Company Limited, Khon Kaen Sugar Industry Public 

Company Limited, Oishi Group Public Company Limited and Thai President Foods Public 

Company Limited,   the asset is overvalued. The investors should sell the stocks as the price is 

decreasing. 

 

The risk measurement by Value at Risk (VaR) shows that STA is the asset with the highest rate of 

return that is 0.63953%. Then the next assets are SSC, GFPT, CPF, TUF, OISHI, TVO, TF, MINT 

and KSL with the rate of return as following respectively 0.35804% 0.34019% 0.33514% 0.17054% 

0.15946% 0.14898% 0.10907% 0.05519% และ -0.01347%.  If we consider the risk and the VaR of 

asset at 95%, the order of lowest risk to highest risk will be : TF, GFPT, CPF, MINT, OISHI, TVO, 

TUF, SSC, KSL and STA. So TF asset is the best one that we should invest because the risk of loss 

is lowest ( the risk of loss value equals 12,620 Baht).  If we also consider the risk and the VaR of 

asset at 99%, the order of lowest risk to highest risk will be TF, GFPT, TUF, KSL, CPF, MINT, 

TVO, OISHI, SSC แล ะ  STA . TF is still the best one we should invest  because the risk of loss is 

lowest (the risk of loss value equals 37,233 Baht) 

 

Keywords: CAPM / Risk  / Growth Rate 
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