บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั สถำนกำรณ์ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีควำมผันผวนของรำคำดัชนี ตลำด
หลักทรัพย์สูง สะท้อนให้เห็ นควำมเสี่ ยงที่ เพิ่มสู งขึ้ น พิจำรณำจำกข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550 ถึง พ.ศ. 2555 ดัชนี รำคำปิ ดของตลำดหลักทรัพย์มีควำมผันผวนอยูร่ ะหว่ำง 450 จุด ถึง 1400 จุด
(ตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย, 2556: ออนไลน์) ซึ่ งควำมผันผวนที่ เกิ ดขึ้ นมี สำเหตุ มำจำกกำร
เปลี่ ยนแปลงของปั จจัยต่ำงๆที่ผนั ผวนมำกขึ้น เช่ น สภำพเศรษฐกิ จโลก อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก อัตรำ
แลกเปลี่ ยนค่ำเงิ น ภัยธรรมชำติ ควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง เป็ นต้น ปั จจัยที่ กล่ ำวมำมี ผลกระทบต่อ
ตลำดหลักทรัพย์ท้ งั สิ้ น อย่ำงไรก็ตำมหลักทรัพย์ในแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรมอำจได้รับผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่ำงๆไม่เท่ำกัน ทำให้หลักทรัพย์บำงตัวมีควำมผันผวนมำกและหลักทรัพย์
บำงตัวมีควำมผันผวนน้อย กำรคัดเลื อกหลักทรัพย์จึงเป็ นวิธีกำรสำคัญที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภำพกำร
ลงทุ น และประสิ ท ธิ ภำพของกลุ่ ม หลักทรั พ ย์ กำรคัดเลื อกหลักทรั พ ย์สำมำรถดำเนิ นกำรได้หลำย
รู ปแบบ ซึ่ งตำมทฤษฎี กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ได้แบ่งวิธีกำรคัดเลื อก 2 รู ปแบบ คือกำรคัดเลือกด้วย
ปั จจัยพื้นฐำนและปั จจัยทำงเทคนิค
กำรใช้ปัจจัยพื้นฐำนในกำรคัดเลื อกหลักทรัพย์มำลงทุ น มี ควำมนิ ยมมำกในตลำดหลักทรัพย์
เนื่ องจำกเป็ นกำรพิจำรณำสภำพเศรษฐกิ จโดยรวม จนถึงพื้นฐำนกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ซึ่ งสะท้อน
ออกมำเป็ นตัวเลขอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน และมีแหล่งข้อมูลที่หำได้ง่ำย ทำให้นกั ลงทุนนำตัวเลขเหล่ำนี้
มำวิเครำะห์และเปรี ยบเทียบหลักทรัพย์ เพื่อหำหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด ณ ระดับควำมเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้ นอกจำกกำรคัดเลื อกตำมปั จจัยพื้นฐำนแล้ว กลุ่มอุตสำหกรรมที่แตกต่ำงกัน อำจมี ผลต่อ
ประสิ ทธิ ภำพของกลุ่มหลักทรัพย์ เนื่ องจำกแต่ละกลุ่มหลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรม มีควำมสำมำรถใน
กำรดำเนิ นงำนในแต่ละสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่เท่ำกัน (วิทยำ มิตรำนันท์, 2549) ซึ่ งกลุ่มหลักทรัพย์
ที่ ส ร้ ำงขึ้ นนั้นสำมำรถวัดประสิ ทธิ ภำพได้หลำยแบบ เช่ น กำรใช้แบบจำลอง Capital Asset Pricing
Model (CAPM) แบบจ ำลอง Arbitrage Pricing Theory (ATP) แบบจ ำลองสำมปั จจัย (Three-factor
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Model) และแบ บ จ ำลองรำคำสี่ ปั จจั ย (Four-factor Pricing Model) โดยที่ แบ บ จ ำล องกำรวั ด
ประสิ ท ธิ ภ ำพที่ ถู ก เสนอขึ้ น มำคื อ แบบจ ำลองรำคำสี่ ปั จจัย ซึ่ งแบบจ ำลองนี้ สำมำรถอธิ บ ำยถึ ง
ควำมสัมพันธ์ของผลตอบแทนกับควำมเสี่ ยงได้ครอบคลุ มและชัดเจนกว่ำแบบจำลองอื่นๆ ที่ มีปัจจัย
เสี่ ยงในกำรพิจำรณำน้อยกว่ำ อีกทั้งควำมผันผวนของตลำดหลักทรัพย์ที่มีมำกขึ้น จึงควรคำนึ งถึงปั จจัย
เสี่ ยงที่ใช้ในกำรพิจำรณำเพิ่มขึ้นตำมไปด้วย ทำให้แบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัยเป็ นแบบจำลองที่เหมำะสม
ในกำรนำไปประเมินประสิ ทธิ ภำพกลุ่มหลักทรัพย์ในปั จจุบนั
ดั ง นั้ นในกำรศึ ก ษำครั้ งนี้ จึ ง น ำแบบจ ำลองรำคำสี่ ปั จจัย เปรี ยบเที ย บประสิ ทธิ ภ ำพ
กลุ่มหลักทรัพย์ที่จดั กลุ่ มตำมปั จจัยพื้นฐำน จัดกลุ่มตำมอุตสำหกรรม และจัดกลุ่มโดยกำรสุ่ มเลื อก
อย่ำงง่ำย เพื่อทำกำรเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพกำรลงทุนของกลุ่มหลักทรัพย์แต่ละกลุ่มที่สร้ำงขึ้น และ
วิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนกับปั จจัยชดเชยควำม
เสี่ ยงตำมแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย ซึ่ งจะทำให้เกิ ดควำมเข้ำใจและมี ประสิ ทธิ ภำพในกำรลงทุ นมำก
ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ง นี้ นั ก ลงทุ น สำมำรถใช้ วิ ธี น้ ี เป็ นแนวทำงในกำรคัด เลื อ กกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ที่ จ ะลงทุ น
และประเมิ นอัตรำผลตอบแทนกับควำมเสี่ ยงของกลุ่ มหลักทรัพ ย์แต่ละกลุ่ มก่อนกำรตัดสิ นใจที่ จะ
ลงทุนได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ ำพกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำมปั จ จัย พื้ น ฐำน กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำม
อุตสำหกรรม และกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลือก โดยใช้แบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
1.ทำให้ทรำบถึงอัตรำผลตอบแทนและประสิ ทธิ ภำพของกลุ่มหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยที่ จ ัด กลุ่ ม ตำมปั จ จัย พื้ น ฐำนเปรี ยบเที ย บกั บ กลุ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ที่ จ ัด กลุ่ ม ตำม
อุตสำหกรรม และกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลือก
2. ท ำให้ ท รำบถึ ง ควำมสั ม พัน ธ์ ข องแต่ ล ะปั จ จัย เสี่ ย งตำมแบบจ ำลองรำคำสี่ ปั จ จัย ว่ำ มี
ผลกระทบต่ออัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์แต่ละกลุ่มอย่ำงไร
3. สำมำรถน ำข้อมู ล ไปใช้ประโยชน์ ในกำรวิเครำะห์ และตัดสิ น ใจในกำรลงทุ น ในตลำด
หลักทรัพย์ได้
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1.4 นิยามศัพท์
แบบจาลองราคาสี่ ปัจจัย หมำยถึง แบบจำลองกำรประเมินรำคำหลักทรัพย์ ที่พิจำรณำปั จจัย
เสี่ ยงสี่ ดำ้ น ได้แก่ ปั จจัยควำมเสี่ ยงตลำด ปั จจัยควำมเสี่ ยงด้ำนขนำดกิจกำร ปั จจัยควำมเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำ
และปัจจัยควำมเสี่ ยงด้ำนผลตอบแทนในอดีต
ประสิ ทธิภาพของกลุ่มหลักทรั พย์ หมำยถึง อัตรำผลตอบแทนรำยเดื อนของกลุ่มหลักทรัพย์
กับอัตรำผลตอบแทนที่คำดหวัง กำรวัดประสิ ทธิ ภำพจึงทำได้โดยกำรพิจำรณำอัตรำผลตอบแทนที่เกิน
จำกอัตรำผลตอบแทนที่คำดหวัง
กลุ่มหลักทรั พย์ ปัจจัยพืน้ ฐาน หมำยถึง กลุ่มหลักทรัพย์ที่คดั เลือกตำมแนวคิดของ Benjamin
Graham โดยใช้เกณฑ์อตั รำส่ วนทำงกำรเงินที่กำหนดไว้ ซึ่ งประกอบไปด้วย รำคำต่อกำไรต่อหุ ้น (P/E
Ratio) น้อยกว่ำ 15 เท่ำ รำคำต่อมูลค่ำทำงบัญชี (P/BV Ratio) น้อยกว่ำ 1.5 เท่ำ และควำมสำมำรถใน
กำรจ่ำยเงินปั นผล (Dividend Yield) มำกกว่ำ 5% ขึ้นไป
กลุ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ ต ามอุ ต สาหกรรม หมำยถึ ง กลุ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ ที่ เป็ นตัว แทนของทุ ก
อุ ต สำหกรรม โดยเลื อ กหลัก ทรั พ ย์ที่ มี มู ล ค่ ำ ตลำดสู ง หรื อ เป็ นหลัก ทรั พ ย์ข นำดใหญ่ ข องแต่ ล ะ
อุตสำหกรรมเป็ นเกณฑ์ในกำรจัดกลุ่มหลักทรัพย์
กลุ่มหลักทรัพย์ ส่ ุ มเลือก หมำยถึง กลุ่มหลักทรัพย์ที่คดั เลือกโดยใช้กำรสุ่ มอย่ำงง่ำยเป็ นเกณฑ์
ในกำรสร้ ำ งกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ และใช้โ ปรแกรมไมโครซอฟท์ เอกซ์ เซล ให้ ล ำดับ ตัว เลขกับ ทุ ก
หลักทรัพย์ จำกนั้นใช้ฟังชันก์สุ่มเลือก (Random) สุ่ มตัวเลขของหลักทรัพย์ข้ ึนมำ และนำหลักทรัพย์ที่
ถูกสุ่ มได้ไปจัดกลุ่มหลักทรัพย์
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ เติบโต หมำยถึง ช่วงเวลำที่อตั รำผลตอบแทนของตลำดหลักทรัพย์มีค่ำ
สู ง กว่ำ อัต รำผลตอบแทนที่ ป รำศจำกควำมเสี่ ย งหรื อ มี ค่ ำ Market Premium มำกกว่ำ ศู น ย์ โดยใน
งำนวิจยั นี้ จะขอกำหนดให้ช่วงเวลำที่มีค่ำ Market Premium มำกกว่ำ 2% เป็ นภำวะตลำดหลักทรัพย์เติบโต
เนื่องจำกเป็ นค่ำที่สำมำรถแบ่งภำวะตลำดหลักทรัพย์ในงำนวิจยั นี้ได้ชดั เจนที่สุด
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ซบเซา หมำยถึง ช่ วงเวลำที่อตั รำผลตอบแทนของตลำดหลักทรัพย์มี
ค่ำต่ ำกว่ำอัตรำผลตอบแทนที่ ป รำศจำกควำมเสี่ ยงหรื อมี ค่ำ Market Premium น้อยกว่ำศูนย์ โดยใน
งำนวิจยั นี้ จะขอกำหนดให้ช่วงเวลำที่มีค่ำ Market Premium น้อยกว่ำ -2% เป็ นภำวะตลำดหลักทรัพย์ซบเซำ
เนื่องจำกเป็ นค่ำที่สำมำรถแบ่งภำวะตลำดหลักทรัพย์ในงำนวิจยั นี้ได้ชดั เจนที่สุด
ภาวะตลาดหลักทรั พย์ ทรงตัว หมำยถึ ง ช่ วงเวลำที่ ผลต่ำงของอัตรำผลตอบแทนของตลำด
หลักทรัพ ย์และอัตรำผลตอบแทนที่ ปรำศจำกควำมเสี่ ยง มี ค่ำอยู่ในระหว่ำงภำวะตลำดหลัก ทรั พ ย์
เติ บ โตกับ ภำวะตลำดหลัก ทรั พ ย์ซ บเซำ หรื อมี ค่ ำ Market Premium อยู่ในช่ วง -2% ถึ ง 2% โดยใน
งำนวิจยั นี้จะขอกำหนดให้เป็ นภำวะตลำดหลักทรัพย์ทรงตัว
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