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การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคที่จะวิเ
กลุมพลังงาน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไท
ทรัพย  โดยทําการศึกษาหลักทรัพยในกลุมพลังงา
BANPU, BCP, EASTW, EGCOMP, LANNA, P
ขอมูลราคาปดของหลักทรัพยกลุมพลังงาน เงินป
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ  4 ธนาคารมาห
ปราศจากความเสี่ยง เร่ิมศึกษาตั้งแตวันที่ 2 กรกฎ
และทําการแบงชวงการศึกษาเปนระยะสั้น ระย
สัปดาห รวม 392 สัปดาห  รายเดือน รวม 90 เดือ
จําลองฟารมาและเฟรนช (Fama  French three fa
สลับเปลี่ยน (switching regression method) ในกา

ขั้นแรก นําขอมูลอนุกรมเวลาที่ทําการศ
Dickey - Fuller test และ Phillips - Perron  test พ
0 (integration of order 0) ไดแก หลักทรัพย BAN
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คราะหความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย
ลังงาน  ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บจําลองฟารมาและเฟรนช
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ัดยอ

คราะหความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย
ย เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินราคาของหลัก
น จํานวน 11 หลักทรัพย  ไดแก หลักทรัพย BAFS, 
ICNI, PTT, PTTEP, RATCH และ SUSCO โดยใช
นผลและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนของ
าคาเฉลี่ยเพื่อเปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนที่
าคม พ.ศ. 2540  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
ะกลาง และระยะยาว คือแบงการศึกษาเปนราย
น และรายไตรมาส รวม 30 ไตรมาส  โดยใชแบบ
ctors asset pricing model) และวิธีการถดถอยแบบ
รแบงเปนภาวะหลักทรัพยขาขึ้นและขาลง
ึกษามาทดสอบ unit root ดวยวิธี Augmented 
บวามีหลักทรัพยจํานวน 9 หลักทรัพยที่นิ่งในระดับ 
PU, BCP, EASTW, EGCOMP, LANNA, PICNI, 
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PTT, PTTEP และ SUSCO ซ่ึงการทดสอบ unit root ดวยวิธี Phillips - Perron test จะใหคานัยสําคัญ
ทางสถิติที่ดีกวาการทดสอบดวยวิธี Augmented Dickey - Fuller test

จากนั้นทําการประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด โดยใชแบบจําลองฟารมาและเฟรนช
เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย (Rm- Rf) ขนาดของธุรกิจ 
(SMB) และอัตราสวนมูลคาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด (HML) ที่มีผลตออัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยกลุมพลังงาน พบวาในรายสัปดาห คา R2 จากการศึกษาทั้งหมด 9 หลักทรัพย อยูใน
ชวง 0.503 ถึง0.992  ในรายเดือน คา R2 ของทั้ง 9 หลักทรัพย อยูในชวง 0.390 ถึง 0.990  และในราย
ไตรมาส คา R2  ของทั้ง 9 หลักทรัพย อยูในชวง 0.710 ถึง 0.999  โดยชวงเวลาที่เหมาะสมในการ
ประมาณคาความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมพลังงาน โดยภาพรวมคือระยะยาวหรือ
การศึกษาโดยใชขอมูลรายไตรมาส เพราะหลักทรัพยจํานวน 7 หลักทรัพยจากหลักทรัพยในกลุม
พลังงานทั้งหมด 9 หลักทรัพย  (BANPU, BCP, EASTW, EGCOMP, LANNA, PTT และ PTTEP) 
สามารถใหคาเฉลี่ยของคาคลาดเคลื่อนกําลังสองนอยที่สุด และเมื่อพิจารณาจากคา R2 ที่ทําการ
วิเคราะหในรายไตรมาสใหคา R2   สูงเมื่อเทียบกับรายสัปดาหและรายเดือน

ขั้นตอมาทําการศึกษาการคาดคะเนความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมพลังงานในภาวะหลัก
ทรัพยขาขึ้นและภาวะหลักทรัพยขาลง เพื่อดูความมีประสิทธิภาพในการกําหนดเงื่อนไขตามแบบวิธี
การถดถอยแบบสลับเปลี่ยน พบวา ความเสี่ยงในภาวะหลักทรัพยขาขึ้นและความเสี่ยงในภาวะหลัก
ทรัพยขาลงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในทุกหลักทรัพยที่ทําการศึกษาในกลุมพลังงาน 
จํานวน 9 หลักทรัพย ทั้งการวิเคราะหในรายสัปดาห  รายเดือนและรายไตรมาส

ขั้นสุดทาย  คือการเปรียบเทียบคาความเสี่ยงของแบบจําลองฟารมาและเฟรนชโดยภาพรวม
และการแบงเปนภาวะตลาดหลักทรัพยขาขึ้นและภาวะหลักทรัพยขาลง โดยใชวิธีการถดถอยแบบ
สลับเปลี่ยน พบวา ในภาวะหลักทรัพยขาขึ้นสวนใหญมีคาความเสี่ยง β > 1 แสดงวาหลักทรัพยนั้น
มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด 
โดยผูลงทุนยอมรับความเสี่ยงเพื่อลงทุนในหลักทรัพยกลุมพลังงานมากเพื่อแลกกับผลกําไรที่คาดวา
จะไดมาก แตในภาวะหลักทรัพยขาลงหลักทรัพยสวนใหญในกลุมพลังงาน มีคาความเสี่ยง β < 1 
แสดงวาหลักทรัพยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด     แตเมื่อดูความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมพลังงานในภาพรวม ไมสามารถ
อธิบายไดอยางชัดเจนวาคาความเสี่ยงมีคามากกวาหรือนอยกวา 1 ทั้งขอมูลรายสัปดาห  รายเดือน
และรายไตรมาส  ทั้งนี้ นักลงทุนควรดูขอมูลพื้นฐานของแตละหลักทรัพยประกอบดวยเพื่อใหการ
ลงทุนเกิดประสิทธิภาพและไดผลตอบแทนที่คาดหวังสูงสุด ซ่ึงจะสงผลตอความเจริญเติบโตของ
ตลาดหลักทรัพยไทยตอไป

    จ
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SUSCO were stationary at level 0.  In addition, the Phillips - Perron Test had the better significant  
statistic than  the Augmented Dickey - Fuller Test.

Then, the Ordinary Least Square of the Fama  French Three Factors Asset  Pricing Model 
was used to  analyze the relationship between the rate of return of the stock market (Rm- Rf), Size 
(SMB) and Book to Market (HML)  with the rate of return of the Energy Sector. The empirical 
results indicated that the weekly R2 value  of   nine securities ranged between 0.503 - 0.992.   The 
monthly R2  value  of   nine  securities ranged between 0.390 - 0.990, and the quarterly R2 value of  
nine securities ranged between 0.710 - 0.999.  For  the  optimal  time  period  to estimate risk and 
return of the Energy  Sector  was the long term or the quarterly data  because  seven securities of 
nine (BANPU, BCP, EASTW, EGCOMP, LANNA, PTT and PTTEP) had the least Mean Square 
Error   and  had  a  higher quarterly R2 value compared with the weekly and monthly.

 Next, the Switching Regression Method was employed to estimate the risk of  nine 
Energy Sector’s securities for the up and down regime. The results indicated that risk of all 
securities were significantly different  in  he two  regimes  for all of weekly,  monthly and 
quarterly.

The last step involved the comparison the risk value (β)  of  the  Fama  French Three 
Factors Asset  Pricing Model and the Switching Regression Method that separated  to the up and 
down regime.  The  results  showed  that  the most securities of the up regime with the positive 
rate of return had  the risk value greater than 1 (β > 1), implying that the changes in the return of 
securities were more than the changes in the return of the whole market. Thus, the investors 
tended to accept the risk of   return  in  order  to substitute with  the  more expected profits. The 
most securities of  the  down  regime with the negative rate of  return  had  the risk value  less  
than 1 (β < 1), implying  that  the changes in the return of securities were less than  the changes in 
the return of  the whole market.  For the total view, the study  could  not  clearly explain  that  the 
risk value  had  greater or less than 1 for all of  weekly,  monthly and quarterly data. Therefore, the 
investors should take the fundamental information of each security in order to decide which  is  the  
most  efficient  investment with  the most capital gain leading  to the growth of Stock Exchange of 
Thailand.
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