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บทคัดย่ อ
กำรค้นคว้ำแบบอิสระนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพกลุ่ มหลักทรัพย์
ตำมปั จจัย พื้ น ฐำน กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำมอุ ตสำหกรรม และกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์สุ่ ม เลื อกโดยใช้
แบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย โดยประสิ ทธิ ภำพของกลุ่มหลักทรัพย์สำมำรถพิจำรณำได้จำกมำตรวัด
ประสิ ทธิ ภำพของ Jensen (α) ทั้งนี้ เพื่อต้องกำรทรำบว่ำกำรจัดกลุ่มหลักทรัพย์แบบใดที่ให้อตั รำ
ผลตอบแทนเกินปกติ
กำรเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ ำพกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ จะใช้แ บบจำลองรำคำสี่ ปั จ จัย มำ
วิเครำะห์ดว้ ยสมกำรถดถอยหลำยตัวแปรเพื่อหำประสิ ทธิ ภำพหรื อค่ำอัลฟ่ ำ (α) และทำกำร
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพกลุ่ มหลักทรัพย์ท้ งั สำมกลุ่ ม โดยใช้ขอ้ มูลของหลักทรัพย์ในตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่เดื อนมกรำคม พ.ศ.2550 ถึ งเดื อนธันวำคม พ.ศ.2555 รวม
ทั้งหมด 72 เดือน
ผลกำรเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพกลุ่มหลักทรัพย์ แสดงให้เห็นแล้วว่ำมีเพียงค่ำอัลฟ่ ำ
(α) ของกลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำนเพียงกลุ่มเดียวที่มีอตั รำผลตอบแทนเกินปกติอย่ำงมี
นัยสำคัญ และมีค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรแปรผัน (Coefficient of Variation) ต่ ำกว่ำกลุ่มหลักทรัพย์
อื่นๆ เมื่ อพิจำรณำ ค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรตัดสิ นใจพหุ คูณ (Adjusted R2) พบว่ำมี ค่ำเฉลี่ ยของค่ำ
สัมประสิ ทธิ์ กำรตัดสิ นใจพหุ คูณมีค่ำเท่ำกับ 88.3% แสดงว่ำแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัยสำมำรถ
ง

อธิ บ ำยถึ ง อัต รำผลตอบแทนของหลัก ทรั พ ย์ไ ด้ดี จำกผลกำรศึ ก ษำสำมำรถสรุ ป ได้ ว่ ำ
แบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัยเป็ นแบบจำลองที่เหมำะสมในกำรวิเครำะห์อตั รำผลตอบแทนกับควำม
เสี่ ยง และทำให้พบว่ำกลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำนเป็ นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิ ทธิ ภำพ
ดีกว่ำกลุ่มหลักทรัพย์อื่นๆ
ผลกำรศึ กษำสรุ ป ได้ว่ำกลุ่ ม หลักทรั พ ย์ตำมปั จจัยพื้ นฐำนเป็ นกลุ่ ม หลัก ทรัพ ย์ที่นัก
ลงทุนควรให้ควำมสนใจและใช้เป็ นแนวทำงในกำรลงทุนตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้
เมื่อพิจำรณำถึ งปั จจัยเสี่ ยงตำมแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย ยังสรุ ปได้อีกว่ำปั จจัยเสี่ ยงด้ำนตลำด
ปั จจัยเสี่ ยงด้ำนขนำด และปั จจัยเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำ มีควำมสัมพันธ์กบั อัตรำผลตอบแทนของกลุ่ม
หลักทรัพย์ท้ งั สำมกลุ่ม ส่ วนปั จจัยเสี่ ยงด้ำนอัตรำผลตอบแทนในอดีต ไม่สำมำรถอธิ บำยอัตรำ
ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ได้
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ABSTRACT
The objective of this independent study is to compare the performances of portfolio
constructed using fundamental factors, industrial factors, and random selection. The
performances of portfolio are measured by Jensen’s Alpha (α) which is the excess returns
from the four-factor pricing model.
By running the regression using daily data on each portfolio during January 2007 to
December 2012, the alpha value is derived and is used to compare the performance across
portfolios.
Results of performance comparison show that only fundamental portfolio has the
excess return significant different from zero, and has the coefficient of variation lower than
that other portfolio with the coefficient of determination (adjusted R2) equal to 88.3%. From
these results, it can be conclude that four-factor pricing model is appropriate to explore the

ฉ

returns and the performance of portfolio constructed using fundamental factor is the superior
portfolio relative to other portfolios.
The study shows that the investor should be focused on fundamental portfolio and
use as guidelines investment in the stock exchange of Thailand. If consider to risk factors in
the four-factor pricing model, it also show that market premium, size premium, and value
premium related to the rate of return on three groups of portfolio but momentum premium
cannot explain rate of return on the portfolio.
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