บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
กำรศึ ก ษำเรื่ อ งกำรเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ ำพกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำมปั จ จัย พื้ น ฐำน กลุ่ ม
หลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรม และกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลือกโดยใช้แบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย มีระเบียบ
วิธีกำรศึกษำดังนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
ในกำรศึกษำครั้งนี้ จะศึกษำเฉพำะเรื่ องกำรใช้แบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัยเพื่อวิเครำะห์
อัตรำผลตอบแทนและเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพกลุ่มหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยท ำกำรแบ่ ง กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์อ อกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำมอุ ต สำหกรรม กลุ่ ม
หลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำน และกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลื อก ซึ่ งกลุ่ มหลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรมกับ
กลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำน ได้ทำกำรคัดเลือกตำมแนวคิดของ Benjamin Graham กับ นิ เวศน์
เหมวชิ รวรำกร โดยทั้งหมดนี้ จะใช้สมกำรถดถอยพหุ คูณมำวิเครำะห์และเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพ
ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้กล่ำวมำเบื้องต้น
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ในกำรศึกษำครั้งนี้ ใช้หลักทรัพย์ที่จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยศึ ก ษำข้อ มู ล ผลตอบแทนของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์เป็ นรำยเดื อ น และใช้ตวั เลขทำงกำรเงิ น ได้แ ก่
อัตรำส่ วนรำคำต่อกำไรต่อหุ ้น อัตรำส่ วนรำคำต่อมูลค่ำทำงบัญชี อัตรำกำรจ่ำยเงิ นปั นผล อัตรำส่ วน
มูลค่ำบัญชี ต่อมูลค่ำตลำด มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด และอัตรำผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำม
เสี่ ยง ใช้ระยะเวลำในกำรศึกษำตั้งแต่เดือน มกรำคม 2550 ถึงเดือน ธันวำคม 2555 เป็ นจำนวนทั้งหมด
72 เดือน
3.2 ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
กำรศึกษำครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตัวเลขทำงกำรเงินจำก
ฐำนข้อมู ลศู นย์กำรเงิ นและกำรลงทุ น (Financial and Investment Center: F.I.C.) ของคณะบริ หำรธุ รกิ จ
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มหำวิ ท ยำลั ย เชี ยงใหม่ และฐำนข้ อ มู ลออนไลน์ ของธนำคำรแห่ งประเทศไทยที่ เว็ บ ไซต์
http://www.bot.or.th ซึ่ งข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำนั้น ประกอบไปด้วย
3.2.1 รำคำปิ ดย้อนหลังของหุ ้นสำมัญรำยเดื อนทุกตัว ในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยใช้รำคำหุ น้ ณ วันสุ ดท้ำยของเดือน และเป็ นรำคำที่ปรับกำรจ่ำยเงินปั นผล รวมถึงปรับกำรแตกหุ ้น
แล้ว (Adjusted Price) ตั้งแต่เดือนมกรำคม ปี พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธันวำคม ปี พ.ศ. 2555
3.2.2 ดัชนี ตลำดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย (SET Index) ย้อนหลังรำยเดื อน ตั้งแต่เดื อน
มกรำคม ปี พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธันวำคม ปี พ.ศ. 2555
3.2.3 อัตรำส่ วนรำคำต่ อก ำไรต่ อหุ ้น (P/E ratio) อัตรำส่ วนรำคำต่ อมู ล ค่ำทำงบัญ ชี (P/BV
Ratio) อั ต รำกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั นผล (Dividend Yield) มู ล ค่ ำ ห ลั ก ทรั พ ย์ ต ำมรำคำตลำด (Market
Capitalization) และอัต รำส่ ว นมู ล ค่ ำ บัญ ชี ต่ อ มู ล ค่ ำ ตลำด (Book to Market Value of Equity Ratio)
ตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ. 2555
3.2.4 มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด ในแต่ละกลุ่มหมวดอุตสำหกรรม ตั้งแต่เดือนมกรำคม
ปี พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธันวำคม ปี พ.ศ. 2555
3.2.5 อัตรำผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเสี่ ยง (Risk Free Rate) ตั้งแต่เดือนมกรำคม ปี พ.ศ.
2551 ถึง เดือนธันวำคม ปี พ.ศ. 2555 โดยใช้อตั รำดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์รำยเดือน ณ วันสิ้ นเดือน
ของธนำคำรพำณิ ชย์ขนำดใหญ่ 5 ธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุ งไทย
จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน) และธนำคำร
กรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในกำรศึ ก ษำอัต รำผลตอบแทนและเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ ำพกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ใ นตลำด
หลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย โดยกำรจัดกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำมปั จจัย พื้ น ฐำน กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ตำม
อุตสำหกรรม และกลุ่มหลักทรัพย์ที่ทำกำรสุ่ มขึ้นมำ โดยใช้แบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัยมำเปรี ยบเที ยบ
ประสิ ท ธิ ภำพกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์แต่ ล ะกลุ่ ม นำข้อมู ล ที่ ได้ไปหำควำมสั ม พันธ์ โดยใช้ส มกำรถดถอย
พหุคูณในโปรแกรมกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ
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3.4 วิธีการศึกษา
กำรศึกษำจะใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ ในกำรคัดเลือกหลักทรัพย์และทำกำรเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพ
ของกลุ่มหลักทรัพย์แต่ละกลุ่ม มีข้ นั ตอนกำรดำเนินงำนดังนี้
3.4.1 ในแต่ ล ะปี จะน ำข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ม ำสร้ ำ งกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ (Portfolio Formation) และ
วิ เครำะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนำ (Descriptive Statistics) เพื่ อ จัด กลุ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ ต ำม
ปั จจัยพื้นฐำน กลุ่มหลักทรัพย์ตำมกลุ่มอุตสำหกรรม และกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลือก ซึ่ งกำรใช้ขอ้ มูลใน
กำรจัดกลุ่ ม นั้น จะน ำข้อมู ล ในปี ที่ t – 1 เป็ นเกณฑ์ ในกำรจัดกลุ่ ม ของปี ที่ t ดังนั้นจึ งมี ก ำรจัดกลุ่ ม
หลักทรัพย์ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2551 ถึ ง พ.ศ. 2555 และกำรคัดเลื อกกลุ่ มหลักทรัพย์ที่นำมำศึ กษำมีวิธีกำร
ดังนี้
(1) กำรคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำน (Fundamental Portfolio) จะทำกำร
คัดเลื อกหลักทรัพย์โดยใช้อตั รำส่ วนทำงกำรเงิน ได้แก่ อัตรำส่ วนรำคำต่อกำไรต่อหุ ้นไม่เกิ น 15 เท่ำ
อัตรำส่ วนรำคำต่อมู ลค่ ำทำงบัญ ชี ไม่ เกิ น 1.5 เท่ ำ และอัตรำกำรจ่ ำยเงิ นปั นผล มำกกว่ำ 5% ขึ้ นไป
จำกนั้นใช้โปรแกรมทำงสถิติในกำรคัดกรอง ซึ่ งหลักทรัพย์ที่ถูกนำมำจัดกลุ่มนั้นจะต้องผ่ำนเงื่อนไข
ทั้ง 3 อัตรำส่ วน และในกรณี ที่หลักทรัพย์น้ นั มีจำนวนข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ งไม่ครบ จะไม่ถูกนำมำจัด
กลุ่มหลักทรัพย์
(2) กำรคัดเลื อกกลุ่มหลักทรัพย์ตำมกลุ่ มอุตสำหกรรม (Industrial Portfolio) ทำกำร
คัดเลื อกหลักทรั พ ย์โดยใช้มูล ค่ำตลำดของหลัก ทรั พ ย์ข นำดใหญ่ ในแต่ละหมวดอุ ตสำหกรรมเป็ น
เกณฑ์ในกำรจัดกลุ่ม ซึ่ งในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยนั้นได้แบ่งหมวดอุตสำหกรรมทั้งหมด
ออกเป็ น 27 กลุ่ ม และจำนวนหลัก ทรั พ ย์ในแต่ ล ะปี นั้น จะอ้ำงอิ งจำนวนตำมกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ต ำม
ปั จจัยพื้นฐำน
(3) กำรคัดเลือกหลักทรัพย์สุ่มเลือก (Random Portfolio) จะใช้วิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย
(Simple Random Sampling) โดยจะใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอกซ์เซลเรี ยงลำดับหลักทรัพย์และใช้
ฟั งชันก์สุ่มเลือก (Random) สุ่ มตัวเลขลำดับหลักทรัพย์ จนได้หลักทรัพย์ตำมจำนวนที่อำ้ งอิงจำกกลุ่ม
หลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำน และนำหลักทรัพย์เหล่ำนั้นมำสร้ำงเป็ นกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลือก ทำให้มี
จำนวนหลักทรัพย์เท่ำกับกลุ่มหลักทรัพย์ตำมปั จจัยพื้นฐำน และกลุ่มหลักทรัพย์ตำมกลุ่มอุตสำหกรรม
3.4.2 จำกสมกำรของแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย ต้องทำกำรสร้ำงกลุ่มหลักทรัพย์ โดยใช้ปัจจัย
ทำงด้ำนขนำด อัตรำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชี ต่อมูลค่ำตลำด และอัตรำผลตอบแทนในอดีต เป็ นเกณฑ์ใน
กำรจัดกลุ่มเพื่อหำตัวแปร SMB และ HML โดยกลุ่มหลักทรัพย์จะสำมำรถแบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม ได้แก่
S/L, S/M, S/H, B/L, B/M, B/H เป็ นต้น ซึ่ งวิธีกำรจัดกลุ่มนั้น จะนำข้อมูลหลักทรัพย์ในปี ที่ t-1 ไปจัด
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กลุ่มหลักทรัพย์ในปี ที่ t โดยในแต่ละปี จะทำกำรจัดลำดับตำมขนำดของมูลค่ำตำมรำคำตลำด (Market
Capitalization) จำกนั้นจึงแบ่งกลุ่ ม หลักทรัพ ย์ออกเป็ น 2 ขนำด โดยใช้ค่ำมัธฐำนเป็ นเกณฑ์ในกำร
แบ่งกลุ่ม ซึ่ งหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ำตำมรำคำตลำดสู งกว่ำค่ำมัธยฐำน จะกำหนดให้อยูใ่ นกลุ่มหลักทรัพย์
ขนำดใหญ่ (Big: B) และหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ำตำมรำคำตลำดต่ ำกว่ำค่ำมัธยฐำน จะกำหนดให้อยู่ใน
กลุ่มหลักทรัพย์ขนำดเล็ก (Small: S) หลังจำกที่ได้แบ่งกลุ่มหลักทรัพย์ตำมขนำดแล้ว จะต้องแบ่งกลุ่ม
ตำมอัตรำส่ วนมูลค่ำบัญชี ต่อมูลค่ำตลำด (BE/ME) ของหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นกลุ่มหลักทรัพย์ขนำดใหญ่
และขนำดเล็ก โดยกลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั 2 ขนำด จะถูกแบ่งย่อยออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีค่ำ BE/ME สู งสุ ด (กลุ่ม High: H) คิดเป็ นร้อยละ 30 ของกลุ่ม
หลักทรัพย์ท้ งั หมด ซึ่ งหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นกลุ่มนี้ เป็ นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ำตลำดต่ ำกว่ำมูลค่ำทำงบัญชี
เป็ นกำรสะท้อนให้เห็ นว่ำนักลงทุ นคำดกำรณ์ อนำคตที่ ไม่ดีของหลักทรัพย์ และเป็ นหลักทรัพย์ที่มี
ควำมเสี่ ยงสู ง ดังนั้นนักลงทุนจึงคำดหวังกับผลตอบแทนที่สูงขึ้นตำมไปด้วย
(2) กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีค่ำ BE/ME ปำนกลำง (กลุ่ม Medium: M) คิดเป็ นร้อยละ 40
ของกลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั หมด
(3) กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีค่ำ BE/ME ต่ำสุ ด (กลุ่ม Low: L) คิดเป็ นร้อยละ 30 ของกลุ่ม
หลัก ทรั พ ย์ท้ งั หมด หลัก ทรั พ ย์ก ลุ่ ม นี้ จะมี มู ล ค่ ำตลำดสู งกว่ำมู ล ค่ ำทำงบัญ ชี แสดงให้ เห็ นถึ ง กำร
คำดกำรณ์ ของนักลงทุนว่ำหลักทรัพย์น้ ี มีอนำคตที่ดี มีควำมเสี่ ยงต่ำ จึงทำให้อตั รำผลตอบแทนที่นัก
ลงทุนคำดหวังต่ำตำมไปด้วย

70th BE/ME Percentile
30th BE/ME Percentile

Market Value
Small: S
Big: B
S/H
B/H
S/M
B/M
S/L
B/L

30% : High: H
40% : Medium: M
30% : Low: L

ภาพที่ 3.1 แสดงกำรจัดกลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั 6 กลุ่ม ตำมมูลค่ำตลำด (Market Value) และอัตรำส่ วน
มูลค่ำบัญชีต่อมูลค่ำตลำด (Book to Market Value)
ในส่ วนของตัวแปร WML จะต้องจัดกลุ่มโดยใช้อตั รำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ใน
อดี ตเป็ นเกณฑ์ในกำรจัดกลุ่ ม ซึ่ งใช้หลักเกณฑ์เดี ยวกันกับกำรแบ่งกลุ่ มที่ ได้กล่ ำวมำเบื้ องต้น โดย
แบ่งกลุ่มหลักทรัพย์ออกเป็ น 4 กลุ่มได้แก่
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(1) กลุ่มหลักทรัพย์ขนำดเล็กมีอตั รำผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีตสู ง (กลุ่ม Small/Winner:
S/W) คิดเป็ นร้อยละ 30 ของกลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั หมด
(2) กลุ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ข นำดเล็ ก มี อ ัต รำผลตอบแทนเฉลี่ ย ในอดี ต ปำนกลำง (กลุ่ ม
Small/Neutral: S/N) คิดเป็ นร้อยละ 40 ของกลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั หมด
(3) กลุ่ มหลักทรั พย์ขนำดเล็ กมี อตั รำผลตอบแทนเฉลี่ ยในอดี ตต่ ำ (กลุ่ ม Small/Loser:
S/Lo) คิดเป็ นร้อยละ 30 ของกลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั หมด
(4) กลุ่ มหลักทรัพย์ขนำดใหญ่มีอตั รำผลตอบแทนเฉลี่ ยในอดี ตสู ง (กลุ่ ม Big/Winner:
B/W) คิดเป็ นร้อยละ 30 ของกลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั หมด
(5) กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ข นำดใหญ่ มี อ ัตรำผลตอบแทนเฉลี่ ย ในอดี ต ปำนกลำง (กลุ่ ม
Big/Neutral: B/N) คิดเป็ นร้อยละ 40 ของกลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั หมด
(6) กลุ่ มหลักทรั พย์ขนำดใหญ่ มี อตั รำผลตอบแทนเฉลี่ ยในอดี ตต่ ำ (กลุ่ ม Big/Loser:
B/Lo) คิดเป็ นร้อยละ 30 ของกลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั หมด
โดยที่กำรศึกษำครั้งนี้ ได้ให้น้ ำหนักของอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ ยรำยเดื อนของแต่ละ
กลุ่มเท่ำๆกัน (Equally-weighted Return) และทำกำรจัดกลุ่มหลักทรัพย์ใหม่ทุกๆปี

70th Return Percentile
30th Return Percentile

Market Value
Small: S
Big: B
S/W
B/W
S/N
B/N
S/Lo
B/Lo

30% : Winner
40% : Natural
30% : Loser

ภาพที่ 3.2 แสดงกำรจัดกลุ่มหลักทรัพย์ท้ งั 6 กลุ่ม ตำมมูลค่ำตลำด (Market Value) และอัตรำผลตอบแทน
ในอดีต (Historical Return)
3.4.3 วิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมำน (Inference Statistics) โดยกำรนำไปทดสอบด้วย
สมกำรถดถอยหลำยตัวแปร (Multiple Regression) เพื่ อหำตัวแปร αi และสัม ประสิ ท ธิ์ 𝛽 i, si, hi, wi
ของแต่ละกลุ่มหลักทรัพย์พ้ืนฐำนในแต่ละช่วงเวลำ จำกนั้นทำกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำ
สัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวตำมสมกำรแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัยกับอัตรำผลตอบแทนของ
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กลุ่มหลักทรัพย์ และเปรี ยบเทียบค่ำ αi ของแต่กลุ่มหลักทรัพย์วำ่ กลุ่มหลักทรัพย์ใดที่มีประสิ ทธิ ภำพ
สู งที่สุด สมกำรสำหรับกำรวิเครำะห์มีดงั นี้
สมกำรที่ 1
สมกำรที่ 2
สมกำรที่ 3
กำหนดให้
Rp
Rf,t
Rm,t
αi
βi
si
hi
wi
SMBt
HMLt
WMLt
εi,t
(Ri - Rf,t)FUN
(Ri - Rf,t)IND
(Ri - Rf,t)RND

(Rp - Rf,t)FUN = αFUN, i + β i(Rm,t – Rf,t) +si(SMBt) +hi(HMLt) +wi(WMLt) + εi,t
(Rp - Rf,t)IND = αIND, i + β i(Rm,t – Rf,t) +si(SMBt) +hi(HMLt) +wi(WMLt) + εi,t
(Rp - Rf,t)RND = αRand + β i(Rm,t – Rf,t) +si(SMBt) +hi(HMLt) +wi(WMLt) + εi,t

= อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ i ณ เวลำ t
= อัตรำผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่ปรำศจำกควำมเสี่ ยง ณ เวลำ t
= อัตรำผลตอบแทนของตลำด ณ เวลำ t
= ค่ำประสิ ทธิ ภำพของกลุ่มหลักทรัพย์ i
= ค่ำสัมประสิ ทธิ์ ส่วนชดเชยควำมเสี่ ยงด้ำนตลำดของกลุ่มหลักทรัพย์ i
= ค่ำสัมประสิ ทธิ์ ส่วนชดเชยควำมเสี่ ยงด้ำนขนำดของกลุ่มหลักทรัพย์ i
= ค่ำสัมประสิ ทธิ์ ส่วนชดเชยควำมเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำของกลุ่มหลักทรัพย์ i
= ค่ำสัมประสิ ทธิ์ ส่วนชดเชยควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำผลตอบแทนในอดีตของกลุ่มหลักทรัพย์ i
= อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ ยของกลุ่มหลักทรัพย์ขนำดเล็กลบกับอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ ย
ของกลุ่มหลักทรัพย์ขนำดใหญ่
= อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอตั รำส่ วนมูลค่ำบัญชี ต่อมูลค่ำตลำดสู ง
ลบกับกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอตั รำส่ วนมูลค่ำบัญชีต่อมูลค่ำตลำดต่ำ
= อัต รำผลตอบแทนเฉลี่ ย ของกลุ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ที่ มี มู ล ค่ ำ ในอดี ต สู งลบกั บ อัต รำ
ผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ำในอดีตต่ำ
= ค่ำควำมคลำดเคลื่อนของกลุ่มหลักทรัพย์ i ณ เวลำ t
= ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่คดั เลือกตำมปั จจัยพื้นฐำน
= ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่คดั เลือกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม
= ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่คดั เลือกโดยกำรสุ่ มหลักทรัพย์
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3.4.4 กำรหำตัวแปรในสมกำรแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัยสำมำรถหำได้ดงั นี้
(1) อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ i
Ri,t = (Pi, t – Pi, t-1)/ Pi, t-1
กำหนดให้ Ri,t
Pi,t
Pi,t-1

= อัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i ณ เวลำ t
= ดัชนีรำคำหลักทรัพย์ของกลุ่มหลักทรัพย์ i ณ เวลำ t
= ดัชนีรำคำหลักทรัพย์ของกลุ่มหลักทรัพย์ i ณ เวลำ t-1

(2) อัตรำผลตอบแทนตลำด (Market Return)
Rm,t = (Si,t – Si,t-1)/ Si,t-1
กำหนดให้ Rm,t
Si,t
Si,t-1

= อัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ตลำด i ณ เวลำ t
= ดัชนีรำคำหลักทรัพย์ของกลุ่มหลักทรัพย์ตลำด i ณ เวลำ t
= ดัชนีรำคำหลักทรัพย์ของกลุ่มหลักทรัพย์ตลำด i ณ เวลำ t-1

(3) อัตรำผลตอบแทนของหลัก ทรั พ ย์ที่ ปรำศจำกควำมเสี่ ย ง (Risk Free Rate: Rf,t)
ได้แก่ค่ำเฉลี่ยรำยเดือนของอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์ของธนำคำรพำณิ ชย์ขนำดใหญ่ 5 แห่ง
(4) Small Minus Big (SMB) แทนปั จจัยควำมเสี่ ยงของส่ วนต่ำงของอัตรำผลตอบแทนที่
เกี่ยวข้องกับขนำด ซึ่ งจะแบ่งได้ออกเป็ น 6 กลุ่ม ได้แก่ อัตรำผลตอบแทนของกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่มขนำด
เล็กที่มีอตั รำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชี ต่อมูลค่ำตลำดในระดับ ต่ำ ปำนกลำง และสู ง ได้แก่ตวั แปรดังนี้ S/L,
S/M, S/H ตำมลำดับ และอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่มขนำดใหญ่ที่มีอตั รำส่ วนมูลค่ำทำง
บัญ ชี ต่ อ มู ล ค่ ำ ตลำดในระดับ ต่ ำ กลำง และสู ง ได้แ ก่ ต ัว แปรดัง นี้ B/L, B/M, B/H ตำมล ำดับ ซึ่ ง
หลักกำรแบ่งขนำดหลักทรัพย์น้ นั จะพิจำรณำจำกมูลค่ำตลำดของหลักทรัพย์ (Market Capitalization)
โดยนำมำเรี ยงมูลค่ำจำกน้อยไปมำก และใช้ค่ำมัธยฐำนจะเป็ นเป็ นเกณฑ์ในกำรจัดกลุ่ม ซึ่ งค่ำ SMB
สำมำรถหำได้ดงั นี้
SMB = Average Return of Small Size Minus Big Size
= 1/3 (S/H + S/M + S/L) – 1/3 (B/H + B/M + B/L)
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กำหนดให้ S/H (Small/High)

= ผลตอบแทนเฉลี่ ยของหลั ก ทรั พ ย์ ข นำดเล็ ก ที่ มี
อัตรำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชีต่อมูลค่ำตลำดสู ง
B/H (Big/High)
= ผลตอบแทนเฉลี่ ย ของหลั ก ทรั พ ย์ข นำดใหญ่ ที่ มี
อัตรำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชีต่อมูลค่ำตลำดสู ง
S/M (Small/Medium) = ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ขนำดเล็กที่มีอตั รำส่ วน
มูลค่ำทำงบัญชีต่อมูลค่ำตลำดปำนกลำง
B/M (Big/ Medium) = ผลตอบแทนเฉลี่ ย ของหลั ก ทรั พ ย์ ข นำดใหญ่ ที่ มี
อัตรำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชีต่อมูลค่ำตลำดปำนกลำง
S/L (Small/Low) = ผลตอบแทนเฉลี่ ยของหลั ก ทรั พ ย์ ข นำดเล็ ก ที่ มี
อัตรำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชีต่อมูลค่ำตลำดต่ำ
B/L (Big/Low)
= ผลตอบแทนเฉลี่ ย ของหลั ก ทรั พ ย์ข นำดใหญ่ ที่ มี
อัตรำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชีต่อมูลค่ำตลำดต่ำ

(5) High minus Low (HML) แทนปั จจัยควำมเสี่ ยงของส่ วนต่ำงของอัตรำผลตอบแทน
ที่เกี่ ยวกับอัตรำส่ วนมูลค่ำทำงบัญชี ต่อมูลค่ำตลำด (Book to Market Value Effect) ที่ มีควำมแตกต่ำงกัน
ในแต่ละเดือนระหว่ำงอัตรำส่ วนผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์สองกลุ่ม ที่มีค่ำ BE/ME สู ง (S/H และ
B/H) ลบกับหลักทรั พย์ที่มีอตั รำส่ วนค่ำ BE/ME ต่ ำ (S/L และ B/L) ซึ่ งตัวแปรกลุ่ มหลักทรั พย์ที่ใช้น้ ัน
เป็ นตัวแปรเดียวกับกำรหำค่ำ SMB สำมำรถเขียนสมกำรได้ดงั นี้
HML = Average Return of Winner Stock Minus Loser Stock
= 1/2 (S/H + B/H) – 1/2 (S/L + B/L)
(6) Winner minus Loser (WML) แทนปั จจั ย ควำมเสี่ ยงของส่ วนต่ ำ งของอั ต รำ
ผลตอบแทนที่ เกี่ ยวกับมูลค่ำของหลักทรัพย์ในอดี ต (Momentum Effect) ที่มีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละ
เดื อนระหว่ำงอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ ยของกลุ่ มหลักทรั พย์สองกลุ่ มที่ มี ผลตอบแทนในอดี ตสู ง (S/W,
B/W) ลบกับอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ ยของกลุ่มหลักทรัพย์สองกลุ่มที่ผลตอบแทนในอดี ตต่ำ (S/Lo, B/Lo)
ซึ่ งค่ำ WML สำมำรถหำได้ตำมสมกำรดังนี้
WML = Average Returns of Winner Stock minus Loser Stock
= 1/2 (S/W + B/W) – 1/2 (S/Lo + B/Lo)
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กำหนดให้ S/W (Small/Winner) = ผลตอบแทนเฉลี่ ย ของหลัก ทรั พ ย์ข นำดเล็ ก ที่ อยู่ใ น
กลุ่มอัตรำผลตอบแทนในอดีตสู ง
B/W (Big/Winner) = ผลตอบแทนเฉลี่ ยของหลัก ทรั พ ย์ขนำดใหญ่ ที่ อยู่ใน
กลุ่มอัตรำผลตอบแทนในอดีตสู ง
S/Lo (Small/Loser) = ผลตอบแทนเฉลี่ ย ของหลัก ทรั พ ย์ข นำดเล็ ก ที่ อ ยู่ใ น
กลุ่มอัตรำผลตอบแทนในอดีตต่ำ
B/Lo (Big/Loser)
= ผลตอบแทนเฉลี่ ยของหลัก ทรั พ ย์ขนำดใหญ่ ที่ อยู่ใน
กลุ่มอัตรำผลตอบแทนในอดีตต่ำ
3.4.5 กำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิ ทธิ์ ของสมกำรตำมแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย ได้แก่ 𝛽 i, si, hi, wi
และ αi ของแต่ ล ะสมกำร จะใช้ส มกำรถดถอยพหุ คู ณ ในกำรทดสอบทำงสถิ ติ ประกอบไปด้ว ย
สมมติฐำนดังต่อไปนี้
(1) กำรทดสอบปัจจัยตลำด
H0 : βi = 0 ปั จจัยตลำดไม่มีควำมสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์
H1 : βi ≠0 ปั จจัยตลำดมีควำมสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์
(2) กำรทดสอบปั จจัยขนำดของกิจกำร
H0 : si = 0 ปั จจัยด้ำนขนำดไม่มีควำมสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์
H1 : si ≠0 ปั จจัยด้ำนขนำดมีควำมสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์
(3) กำรทดสอบปั จจัยมูลค่ำ
H0 : hi = 0 ปั จจัยด้ำนอัตรำส่ วนมูลค่ำตำมบัญชี ต่อมูลค่ำตลำดไม่มีควำมสัมพันธ์
กับผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์
H1 : hi ≠0 ปั จจัยด้ำนอัตรำส่ วนมูลค่ำตำมบัญชี ต่อมูลค่ำตลำดมีควำมสัมพันธ์กบั
ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์
(4) กำรทดสอบปั จจัยมูลค่ำ
H0 : wi = 0 ปัจจัยด้ำนผลตอบแทนในอดี ตไม่มีควำมสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนของ
กลุ่มหลักทรัพย์
H1 : wi ≠0 ปั จจัยด้ำนผลตอบแทนในอดี ตมี ควำมสัม พันธ์ กบั ผลตอบแทนของ
กลุ่มหลักทรัพย์
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(5) กำรทดสอบประสิ ทธิภำพอัตรำผลตอบแทน
H0 : αi = 0 กลุ่มหลักทรัพย์ไม่มีอตั รำผลตอบแทนเกินปกติ
H1 : αi ≠0 กลุ่มหลักทรัพย์มีอตั รำผลตอบแทนมำกกว่ำหรื อน้อยกว่ำปกติ
3.4.7 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพของแต่ละกลุ่มหลักทรัพย์จำกค่ำ αi ที่ได้จำกแบบจำลองรำคำ
สี่ ปัจจัยเพื่อหำกลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้อตั รำผลตอบแทนที่ดีที่สุด
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กระบวนกำรในกำรทดสอบประสิ ท ธิ ภ ำพกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์โดยใช้แบบจำลองรำคำสี่ ปั จจัย
มีข้ นั ตอนดังนี้
สร้ำงกลุ่มหลักทรัพย์
- กลุ่มหลักทรัพย์ตำมปัจจัยพื้นฐำน
- กลุ่มหลักทรัพย์ตำมอุตสำหกรรม
- กลุ่มหลักทรัพย์จำกกำรสุ่ มเลือก
- กลุ่มหลักทรัพย์ตำมแบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย

ประเมินประสิ ทธิ ภำพกลุ่มหลักทรัพย์
- วิเครำะห์ สมกำรถดถอยหลำยตัวแปรเพื่อ
หำค่ำสัมประสิ ทธิ์ βi ,si, hi, wi และ αi

เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพกลุ่มหลักทรัพย์
- เปรี ยบเที ย บประสิ ทธิ ภ ำพแต่ ล ะกลุ่ ม
หลักทรัพย์โดยพิจำรณำจำกค่ำ αi
ภาพที่ 3.3 กระบวนกำรในกำรเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพกลุ่มหลักทรัพย์โดยใช้แบบจำลองรำคำสี่ ปัจจัย
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