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บทคัดยอ
กกกกกกกกงานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบอิทธิพลของอัตราผลตอบแทนของตลาด
มูลคาตลาดของหลักทรัพย และมูลคาหลักทรัพยตอมูลคาทางบัญชี ที่มีตออัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย ดวยแบบจําลอง Fama-French Three Factor Model โดยใชหลักทรัพยที่อยูในดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 50 หลักทรัพยหลัก เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เปน
กลุมตัวอยางทดสอบ ซึ่งพบวา มีหลักทรัพยจํานวนทั้งสิ้น 42 หลักทรัพยที่มีการซื้อขายตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 60 เดือน อัตราผลตอบแทน
ของตลาดที่ใชในการทดสอบ คือ อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 50 หลักทรัพยหลัก (SET50) อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง คือ อัตราดอกเบี้ยของ
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป หลักทรัพยทั้ง 42 หลักทรัพยมีการแบงออกเปน 6 กลุม ตามมูลคาตลาด
ของหลักทรัพย และตามมูลคาหลักทรัพยตอมูลคาทางบัญชี กลาวคือ การแบงตามมูลคาตลาดของ
หลักทรัพยจะไดกลุม S และ กลุม B ขณะที่การแบงตามมูลคาหลักทรัพยตอมูลคาทางบัญชีจะได
กลุม H กลุม M และ กลุม L เมื่อนําการแบงหลักทรัพยทั้งสองประเภทมารวมกันจะไดหลักทรัพย
กลุม S/L กลุม S/M กลุม S/H กลุม B/L กลุม B/M และกลุม B/H ผลการวิจัย พบวา เมื่อทดสอบใน
ภาพรวม พบวา ปจจัยทั้งสาม ไมมีผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย เมื่อทดสอบรายกลุม
พบวา กลุม S/H มีอัตราผลตอบแทนของตลาดและมูลคาตลาดของหลักทรัพยเปนปจจัยที่สงผลตอ
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย กลุม B/L มีอัตราผลตอบแทนของตลาดและมูลคาหลักทรัพยตอ
มูลคาทางบัญชีเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย และกลุม
B/M มีอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ขณะที่ กลุม S/L กลุม
S/M และกลุม B/H นั้น ปจจัยทั้งสามไมมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
______________________________________________________________________________
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา
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Abstract
กกกกกกกกThe objective of this research is to test the influence of market return, market
capitalization, and price to book ratio to securities return with Fama-French Three Factor Model.
The sample is securities which are listed in SET50 on 30th June 2009. It is found that there are 42
securities have traded 60 months since January 2004 to December 2008. The market return uses
SET50 returns while the risk free rate uses the interest rate of 5 years government bond. All 42
securities are divided by market capitalization and price to book ratio into 6 groups. As for
dividing by market capitalization, it is divided to S and B and dividing by price to book ratio is
divided to H, M, and L. Then, it is crossed to S/L, S/M, S/H, B/L, B/M, and B/H. It is found that
in overall, all 3 factors have not effect to securities return. As for S/H group, market returns and
market capitalization effect to securities return. Market returns and price to book ratio effect to
B/L group, market returns effects to B/M group. Moreover, all 3 factors have not effect to S/L,
S/M, and B/H groups.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตลาดรอง (Secondary Market) ที่ชวยสนับสนุน
ใหการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดแรก (Primary Market) มีความคลองตัว โดยตลาดหลักทรัพย
ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งธุรกิจหรือนักลงทุนที่ตองการเงินทุนสามารถ
เขามาระดมทุนได เปนการนําเงินออมมาใชใหเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจ
กกกกกกกกปจจุบันนักลงทุน (Investor) ซึ่งไดแก ผูลงทุนรายยอย ผูลงทุนสถาบัน และผูลงทุน
ตางประเทศ ที่เขามาซื้อขายหลักทรัพย โดยหวังผลตอบแทนในรูปของกําไรจากการซื้อขาย
ดอกเบี้ย และเงินปนผล ตางสนใจที่จะเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เห็นไดจาก
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
กกกกกกกกอยางไรก็ตามการลงทุนในหลักทรัพยเปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงคอนขางสูงเมื่อเทียบ
กับการลงทุนประเภทอื่นๆ ถาบริษัทที่นักลงทุนตัดสินใจเลือกลงทุนเผชิญสภาวะที่ไมเอื้ออํานวย
หรือมีผลประกอบการตกต่ําลง ยอมสงผลใหผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับลดลง และในกรณีที่
ธุรกิจประสบภาวะขาดทุนจนตองปดกิจการลง นักลงทุนจะประสบกับความเสี่ยงจากความไม
แนนอนในการขายสินทรัพยเพื่อชําระหนี้ ดังนั้น เห็นไดวาการลงทุนในหลักทรัพยที่มีผลตอบแทน
สูงนั้น จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นตามมาเสมอ
กกกกกกกกโดยทั่วไปสิ่งที่นักลงทุนคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย คือ ไดรับผลตบแทน
โดยตรงจากการลงทุน ซึ่งประกอบดวยผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย
(Capital Gain) ผลตอบแทนจากเงินปนผล (Dividend) แตในความเปนจริง ผลตอบแทนที่นักลงทุน
คาดหวังกับผลตอบแทนที่ไดรับจริง อาจแตกตางกัน ปจจัยที่ทําใหอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
เกิดการเปลี่ยนแปลงมี 2 ประเภท คือ ประเภทแรก ปจจัยที่มีอิทธิพลตอหลักทรัพยทุกตัวในตลาด
แตระดับความรุนแรงและทิศทางของปจจัยดังกลาวจะมีความแตกตางกันไปในแตละหลักทรัพย
ปจจัยเหลานี้ไดแก อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ ภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปนตน
ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนสาเหตุใหเกิดความเสี่ยงที่เรียกวา ความเสี่ยงที่เปนระบบ (Systematic Risk)
สวนปจจัยประเภทที่สอง คือปจจัยที่มีอิทธิพลเฉพาะหลักทรัพยแตละตัว ซึ่งเปนปจจัยภายในกิจการ
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ไดแก สภาพคลองและความมั่นคงทางการเงินของกิจการ ความสามารถในการดําเนินงาน และ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของแตละบริษัท ปจจัยเหลานี้เปนสาเหตุใหเกิดความเสี่ยงที่ไมเปน
ระบบ (Unsystematic Risk) ซึ่งสามารถขจัดไดโดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยให
หลากหลายขึ้น อยางไรก็ตามเมื่อกระจายความเสี่ยงแลว นักลงทุนยังคงตองเผชิญกับความเสี่ยงที่
เปนระบบอยู ซึ่งตามทฤษฎีแลวเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้น นักลงทุนจะตองการใหการลงทุนนั้นมี
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ผลตอบแทนที่คาดหวังกับความเสี่ยงในการลงทุนจึงเปนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกัน ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจะสามารถเห็นไดชัดเจน
จากตัวแบบ หรือ แบบจําลองทางการเงิน ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะนําไปสูการกําหนดราคาของ
หลักทรัพยในอนาคต และเพื่อที่นักลงทุนจะใชในการวางแผนและตัดสินใจลงทุนไดอยางถูกตอง
แบบจําลองที่เปนที่นิยมใชกันมากที่สุด คือ แบบจําลองการประเมินราคาสินทรัพยสวนทุน (Capital
Asset Pricing Model: CAPM) ซึ่งเปนแบบจําลองที่แสดงความสัมพันธของ อัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยวาขึ้นอยูกับปจจัยความเสี่ยงของตลาดเพียงอยางเดียว (Single Factor Model) เปน
แบบจําลองที่ใชแพรหลายในทางการเงิน และเปนพื้นฐานของหลายๆแบบจําลองในเวลาตอมา
แตแบบจําลอง CAPM มีขอสมมุติฐานหลายประการ เชน ระบุวาเฉพาะความเสี่ยงของตลาด
(Market Risk) เทานั้นที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย และอยูภายใต
เงื่อนไขวาตลาดนั้นเปนตลาดที่มีประสิทธิภาพและอยูในภาวะดุลยภาพ ซึ่งขอสมมุติฐานดังกลาวมัก
มีการโตแยงวาไมสอดคลองกับขอเท็จจริงในทางปฏิบัติ หรือนาจะมีปจจัยอื่น ที่มีความสัมพันธกับ
อัตราผลตอบแทนนอกเหนือจากความเสี่ยงของลาด Merton (1973) จึงเสนอทฤษฏี Multifactor
CAPM ซึ่งอยูบนพื้นฐานแนวคิดของ CAPM แตมีปจจัยที่ตองพิจารณาเพิ่มขึ้น คือ ปจจัยความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นจากภายนอกตลาด (Extra Market Source of Risk) และเปนที่มาของแบบจําลองที่ไดรับ
ความนิยมอยางมากเชนเดียวกัน คือ แบบจําลอง Arbitrage Pricing Theory: APT ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
Ross (1976) โดยแบบจําลอง APT แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางปจจัยความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจตางๆ กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย แตก็มีปญหาในเรื่องของการกําหนดตัวแปร
อีกทั้งแบบจําลองมีความออนไหวคอนขางมากตามภาวะเศรษฐกิจของแตละประเทศ
กกกกกกกกFama and French (1992) มีแนวคิดวาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคตามทฤษฎี APT นั้นมี
ผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย แตจะไมกระทบโดยตรง จะมีผลกระทบตอปจจัย
ตางๆของธุรกิจ เชน ปจจัยขนาดของธุรกิจ (Size) ปจจัยหนี้สิน (Leverage) ปจจัยอัตราสวนรายได
ตอราคา (Earning/Price: E/P) และอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาดหรือปจจัยมูลคา (Book
to Market Ratio: B/M Ratio) ทั้งสองจึงนําปจจัยเหลานั้นมาทดสอบความสามารถในการอธิบาย
อัตราผลตอบแทนในหลักทรัพยสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยขนาด และปจจัยมูลคา มี
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ความสามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนไดดีที่สุด สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของ Banz
(1981) ซึ่งพบวา นอกเหนือจากความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ยังมีอีกปจจัย ไดแก ขนาดของ
กิจการที่วัดโดยมูลคาตลาดของหลักทรัพย (Market Value of Equity) ที่มีผลกระทบกับอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย โดยกลุมหลักทรัพยของกลุมธุรกิจขนาดเล็กมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
สูงกวากลุมหลักทรัพยของกลุมธุรกิจขนาดใหญ และการศึกษาของ Stattman (1980)
กกกกกกกกและ Rosenberg (1985) ที่พบวา อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
อเมริกา แปรผันตามอัตราสวนมูลคาทางทางบัญชีตอมูลคาตลาดของหุนสามัญ (Book-to-Market
Value of Equity) Fama and French จึงพัฒนาแบบจําลองการประเมินราคาสินทรัพยสวนทุน
(CAPM) ประยุกตเปนแบบจําลองสามปจจัย (3 Factor Model) โดยเพิ่มปจจัยเขาไปอีก 2 ปจจัย คือ
ปจจัยขนาดของกิจการ (Size of the Firm) และ ปจจัยมูลคาหรืออัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคา
ตลาด (Book-to-Market Ratio: B/M Ratio) ไดมีการนําแบบจําลองสามปจจัยไปใชศึกษาในตลาด
หลักทรัพยหลายๆประเทศ เชน การศึกษาของ Connor and Sehgal (2001), Charitou and
Constantinidis (2004) และ Bilinski and Lyssimachou (2004) ไดทดสอบแบบจําลองสามปจจัย
และ CAPM ในตลาดหลักทรัพยประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุน และประเทศสวีเดน ตามลําดับ ผล
การศึกษาพบวาแบบจําลองสามปจจัย สามารถอธิบายความผันผวนของอัตราผลตอบแทนในตลาด
หลักทรัพยไดดีกวาแบบจําลอง CAPM ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Fama and French
กกกกกกกกงานวิจัยนี้จึงใหความสนใจที่จะทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองสามปจจัย
(3 Factor Model) ที่มีตอตลาดหลักทรัพยไทย ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการทดสอบความสัมพันธ
ระหวางความเสี่ยงกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อ
ชวยใหนักลงทุนเขาใจความสัมพันธของความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน วามีปจจัยความเสี่ยง
ใดบางที่สําคัญ เพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจเลือกลงทุน ผูศึกษาเลือกหลักทรัพยในกลุมดัชนี
SET 50 มาเปนตัวแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องจาก ประสพชัย พสนุนท และ
ปราณี นิลกรณ (2552) ไดกลาววา SET 50 เปนเครื่องมือวัดสภาวะของตลาดประเภทหนึ่ง ที่ถูก
นํามาใชเพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายตัวอยางตอเนื่องของตลาดหลักทรัพย นักลงทุนมักให
ความสนใจบริษัทใน SET 50 เนื่องจากเปนกลุมหลักทรัพยที่มีมูลคาตามตลาดสูงและมีสภาพคลอง
ของการซื้อขายสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET 50 มีมาก
เกินกวาครึ่งหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของทั้งตลาดหลักทรัพย จึงเปน
ตัวสะทอนภาพรวมของตลาดไดอยางชัดเจน
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
กกกกกกกกเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยใน
กลุมดัชนี SET 50 ซึ่งอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
กกกกกกกก1. เพื่อทราบถึงความสัมพันธระหวางความเสี่ยง อันประกอบดวยความเสี่ยงอัน
เนื่องมาจากตลาด ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากขนาด และความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตราสวนมูลคา
ทางบัญชีตอมูลคาตลาด กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET 50 ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
กกกกกกกก2. สามารถนําผลการศึกษาไปประยุกตใชเปนแนวทางสําหรับลงทุนในการวางแผน
ตัดสินใจ กระจายความเสี่ยง หรือจัดสรรเงินทุนที่มีอยูในพอรทการลงทุน
(Portfolio) อยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
นิยามศัพท์
กกกกกกกกความเสี่ ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่เปนระบบ (Systematic Risk) เปนความเสี่ยงที่ไม
สามารถควบคุมได และสงผลกระทบตอทุกๆหลักทรัพย เปนปจจัยซึ่งทําใหเกิดความไมแนนอน
ของผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับในอนาคต หรือ การที่มูลคาของผลตอบแทนที่ไดรับจริงแตกตาง
ไปจากผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดหวังไว โดยความเสี่ยงที่เปนระบบประกอบไปดวย ปจจัยแรก คือ
ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ปจจัยที่สอง คือ ความเสี่ยงจากขนาดของกิจการ (Size) และ
ปจจัยที่สาม คือ ความเสี่ยงจากมูลคา หรืออัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio)
กกกกกกกกอัตราผลตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง
(Realized Return) และ
ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return) ของหลักทรัพย ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงเปน
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นหลังจากความจริงไดเกิดขึ้นหรือไดรับผลตอบแทนนั้นแลว สวนผลตอบแทน
ที่คาดหวัง คือผลตอบแทนจากหลักทรัพยที่นักลงทุนคาดวาจะไดรับในอนาคต นั่นคือผลตอบแทน
ที่ไดคาดคะเนไว ซึ่งอาจจะเปนหรือไมเปนไปตามที่คาดหวังไว
กกกกกกกกดัชนี SET Index (SET Index) หมายถึง ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เปนดัชนีที่สะทอนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยทั้งหมด คํานวณจากหุนสามัญจด
ทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คํานวณโดยใชวิธีถวงน้ําหนักดวยมูลคาตาม
ราคาตลาด (Market Capitalization Weighted) ดวยการเปรียบเทียบมูลคาตลาด ในวันปจจุบันของ
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หลักทรัพย (Current Market Value) กับมูลคาตลาดหลักทรัพยในวันฐานของหลักทรัพย (Bass
Market Value) คือ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518
กกกกกกกกดัชนี SET 50 (SET 50 Index) หมายถึง ดัชนีราคาหุนที่ใชแสดงระดับและความ
เคลื่อนไหวของราคาหุนสามัญ 50 ตัวที่มีมูลคาตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคลองสูงอยาง
สม่ําเสมอ สูตรและวิธีการคํานวณ เปนเชนเดียวกับการคํานวณดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ใชวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2538 เปนวันฐาน ทั้งนี้จะมีการปรับรายชื่อหุนหรือหลักทรัพยที่
นํามาใชคํานวณทุก 6 เดือน
กกกกกกกกหลักทรัพย์ หมายถึง หุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่อยูในดัชนี SET 50 ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยกอนวันที1่ มกราคม พ.ศ. 2547 และมีการเคลื่อนไหวของราคาอยางตอเนื่อง ตั้งแตเดือน
มกราคม ป พ.ศ.2547 – เดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2551
กกกกกกกกตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) หมายถึง
ศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพย มีการระดมเงินออมจากประชาชนเพื่อนําไปลงทุนในกิจการตางๆ
ภายใตกฎ ระเบียบที่โปรงใส โดยเริ่มดําเนินการซื้อขายหลักทรัพยเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518
กกกกกกกกแบบจําลองสามปัจจัย (3 Factor Model) หมายถึง แบบจําลองที่ไดพัฒนาขึ้นจาก
แบบจําลองการประเมินราคาสินทรัพยสวนทุน (CAPM) โดยภายใตสมมติฐานของ แบบจําลองสาม
ปจจัยนั้น ปจจัยที่กําหนดความเสี่ยงที่เปนระบบ (Systematic Risk) คือ ปจจัยความเสี่ยงจากตลาด
(Market Risk), ขนาดของกิจการ (Size) และอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกการศึกษาเรื่องการวิเคราะหความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ในกลุม
ดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชแบบจําลองสามปจจัย มีทฤษฎี
แนวความคิดและการทบทวนวรรณกรรม ดังนี้
ทฤษฎีและแนวคิด
กกกกกกกกการวิเคราะหการลงทุนแบงไดเปนสองลักษณะ คือ การวิเคราะหทางดานเทคนิค
(Technical Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหโดยอาศัยความเคลื่อนไหวของราคาในอดีต เพื่อ
คาดการณราคาของหลักทรัพยที่จะเกิดขึ้นในปจจุบันหรือในอนาคต การวิเคราะหลักษณะที่สอง คือ
การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน เปนวิธีการวิเคราะห
หลักทรัพยแบบหนึ่ง ทั้งนี้การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน มุงเนนไปที่การประเมินมูลคาของหลักทรัพย
ในปจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ และราคาหลักทรัพยที่คาดวาจะขายไดใน
อนาคต โดยผลจากการวิเคราะหนี้ จะใชเปนเกณฑในการตัดสินใจ คือ จะซื้อหลักทรัพยนั้น หาก
พบวาราคาตลาดของหลักทรัพยดังกลาวต่ํากวามูลคาตามพื้นฐานที่คํานวณได และจะซื้อหลักทรัพย
นั้น หากพบวาราคาตลาดของหลักทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาตามพื้นฐาน ในการวิเคราะห
ปจจัยพื้นฐานจะวิเคราะหถึงภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และผล
การดําเนินงาน รวมทั้งฐานะทางการเงินของบริษัทผูออกหุน (พรอนงค บุษราตระกูล 2548)
นอกจากนี้ ขวัญฤทัย วชิรพันธสถิต ( 2550) ไดสรุปลักษณะของการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน กับการ
วิเคราะหทางดานเทคนิค ดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานเปนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของราคา โดย
การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคและอุปทานเพื่อวิเคราะหราคาสินคาชนิดนั้นๆ และ
คาดคะเนแนวโนมของราคาในอนาคต
กกกกกกกก2. การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานเปนการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
เสนอุปสงคและเสนอุปทาน ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของเสนอุปสงค ไดแก รายไดที่แทจริง
จํานวนผูบริโภค รสนิยมผูบริโภค ราคาสินคาที่ใชรวมกัน และเหตุการณที่ผิดปกติหรือขาวลือ
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กกกกกกกก3. ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของเสนอุปทาน ไดแก ความสามารถในการเก็บ
รักษาสินคา จํานวนผูผลิต ราคาของวัตถุดิบรวมทั้งขั้นตอนการผลิต ราคาของผลผลิตที่เกี่ยวของกัน
และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
กกกกกกกก4. การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานนั้นตองมีการรวบรวมขอมูลทางดานเศรษฐกิจ ขาว
การเมือง การคาดคะเนของผูซื้อขายในตลาด
กกกกกกกกแบบจําลองราคาหลักทรัพย Fama and French Three Factors Model เปนหนึ่งใน
แบบจําลองราคาหลักทรัพยประเภทการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน ที่มีความสามารถในการคาดการณ
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย เพื่อที่จะชวยใหสามารถที่จะเขาใจแนวคิดของแบบจําลอง Fama
and French Three Factors Model จึงมีความจําเปนที่จะตองทราบแนวคิดและที่มาของทฤษฎี
แบบจําลองราคาหลักทรัพยที่เกิดขึ้นกอนและถูกทาทายความสามารถโดยแบบจําลองราคา
หลักทรัพย Fama and French Three Factors Model ดังนี้
1.
แบบจําลองการประเมินราคาสิ นทรัพย์ ส่วนทุน (Capital Asset Pricing Model: CAPM)
กกกกกกกกSharp (1964), Lintner (1965) และ Mossin (1966) ไดนําทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของมาร
โควิทซ (Markowitz’s Portfolio Theory) มาประยุกตเปนทฤษฎีการกําหนดราคาหลักทรัพย หรือ
แบบจําลองการประเมินราคาสินทรัพยสวนทุน (Capital Asset Pricing Model: CAPM) เพื่ออธิบาย
ถึงการประเมินอัตราผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพยและกลุมหลักทรัพยในตลาดทุน จากคา
ความเสี่ยงของหลักทรัพยหรือกลุมหลักทรัพยนั้น ขอสมมติฐานของทฤษฎีนี้ประกอบไปดวย
กกกกกกกกขอสมมติฐานของแบบจําลองการประเมินราคาสินทรัพยสวนทุน (CAPM)
กกกกกกกก1. นักลงทุนมีจํานวนมาก การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนเพียงรายเดียวจะไมสงผล
กระทบตอราคาหลักทรัพยในตลาด โดยนักลงทุนเปนผูรับราคา (Price Taker) ไมสามารถกําหนด
ราคาได
กกกกกกกก2. นักลงทุนวางแผนและตัดสินใจลงทุนโดนคํานึงถึงชวงเวลาเพียง 1 ชวงตอไปนี้
เทานั้น อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในชวงเวลาขางหนาเปนตัวกําหนดการตัดสินใจของนัก
ลงทุน
กกกกกกกก3. นักลงทุนสามารถใหกูยืมโดยปราศจากความเสี่ยง และสามารถกูยืมโดยปราศจาก
ความเสี่ยง โดยอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Rate: Rf) มีระดับเทากันไมวาจะเปน
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การใหกูหรือเปนการกูยืม และอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงของนักลงทุนทุกคนมีระดับ
เทากัน
กกกกกกกก4. นักลงทุนสามารถทําการซื้อขายดวยจํานวนเงินเทาใดก็ไดในราคาตลาดภายใต
ขอจํากัดของเงินลงทุน
กกกกกกกก5. ไมมีภาษี (Taxes) และไมมีคาใชจายในการเปลี่ยนมือ (Transaction Costs) ในการ
ซื้อขาย
กกกกกกกก6. นักลงทุนทุกคนมีการพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับรวมทั้งความ
เสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยเหมือนกันและเปนไปในลักษณะเดียวกัน
(Homogeneous
Expectations) โดยที่ผูลงทุนมีลักษณะที่เรียกวา Risk Averter กลาวคือ กอนลงทุนจะเปรียบเทียบ
ระหวางผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ (Expected Return) กับความเสี่ยงของหลักทรัพย โดยจะเลือก
ลงทุนในหลักทรัพยที่มีระดับความเสี่ยงที่ต่ําที่สุด เมื่อหลักทรัพยเหลานั้นมีอัตราผลตอบแทนที่คาด
วาจะไดรับเทากัน และจะเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนที่สูงที่สุดเมื่อระดับความ
เสี่ยงของหลักทรัพยเทากัน
กกกกกกกก7. ตลาดทุนอยูในภาวะดุลยภาพ หมายถึงการลงทุนทุกประเภทใหอัตราผลตอบแทน
ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
กกกกกกกกขอสมมติฐานเหลานี้กําหนดเพื่อใหทฤษฎีสามารถนํามาประยุกต และสามารถพิสูจนได
งายตามเงื่อนไขนั้น แมวาบางสมมติฐานอาจไมเปนไปตามขอเท็จจริงก็ตาม แบบจําลองนี้ไดจําแนก
องคประกอบของความเสี่ยงทั้งหมด (Total Risk) จากการลงทุน ออกเปน 2 องคประกอบ คือ ความ
เสี่ยงที่ไมเปนระบบ (Unsystematic Risk หรือ Diversifiable Risk) และ ความเสี่ยงที่เปนระบบ
(Systematic Risk หรือ Nondiversifiable Risk) โดยจะไมคํานึงถึงความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ
เนื่องจากแนวคิดที่วาความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ สามารถขจัดออกไปไดเมื่อนักลงทุนถือหุนใน
จํานวนที่เพียงพอ
กกกกกกกกการประเมินคาของสินทรัพยในแบบจําลอง จะเชื่อมโยงคาความเสี่ยงที่เปนระบบ หรือ
ความเสี่ยงที่ไมสามารถกระจายได ซึ่งเรียกวาคาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta Coefficient) กับอัตรา
ผลตอบแทนที่ตองการ
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กกกกกกกกสมการ CAPM คือ
กกกกกกกกโดย

E(Rit)
Rft
E(Rmt)
βi
εit

E(Rit) = Rft + βi [E(Rmt) – Rft] + εit

คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย i ณ เวลา t
คือ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk free rate) ณ เวลา t
คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของกลุมหลักทรัพยตลาด
คือ คาเบตาของหลักทรัพย i
คือ คาความคลาดเคลื่อน (Residual term) ของหลักทรัพย i ณ เวลา t

กกกกกกกกจากสมการจะเห็นวาแบบจําลอง CAPM ตองการจะสื่อวามีปจจัยเพียงปจจัยเดียวเทานั้น
ที่กระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย นั้นคือ ความเสี่ยงจากตลาด ( Market Risk) ถึงแม
แบบจําลองการประเมินราคาสินทรัพยสวนทุน ( CAPM) จะชวยใหนักลงทุนเขาใจ ความสัมพันธ
ตางๆไดงายขึ้น และไดรับความนิยมเปนอยางมาก แตก็มีขอโตแยงวาขอสมมติฐาน ตามแบบจําลอง
CAPM ไมสอดคลองกับขอเท็จจริงในทางปฏิบัติทําใหนักลงทุนบางกลุมมองวาแบบจําลอง CAPM
อาจยังไมมีประสิทธิภาพพอ จึงไดมีการพิจารณาหาปจจัยความเสี่ยงอื่นๆนอกเหนือจากความเสี่ยง
จากตลาด (Market Risk) เชนแนวคิดของ Merton (1973) เสนอใหใชวิธีการแบบ CAPM แตอยูบน
พื้นฐานของปจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภายนอกตลาด เรียกวา Multifactor CAPM และเปนที่มา
ของแบบจําลองที่ไดรับความนิยมอยางมากเชนเดียวกันคือ แบบจําลอง APT ของ Ross (1976)
กกกกกกกกนอกจากนี้ยังมีนักวิจัยที่ไดนําเสนอถึงคาผิดปกติตอแบบจําลอง CAPM ดังเชน ประสพ
ชัย พสุนนท ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ และพิมพลดา เลิศพิชาลักษณ ( 2552) ไดศึกษาผลกระทบ
ของคาผิดปกติที่สงผลตอแบบจําลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยใชราคาปดของ
หลักทรัพยในหุนกลุมพลังงาน จํานวน 16 หลักทรัพย และดัชนีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (SET Index) ในการสรางแบบจําลอง ขอมูลที่ใชในการวิจัยเปนขอมูลรายเดือนตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 ผลการวิจัยพบวา คาผิดปกติสงผลตอแบบจําลอง
CAPM เห็นไดชัดจากดัชนีความเสี่ยงที่เปนระบบ (คาสัมประสิทธิ์ β) ของหลักทรัพย EASTW ที่มี
คาเปนลบ แตเมื่อคาผิดปกติถูกตัดออกแลว พบวาคาสัมประสิทธิ์ β มีคามากกวา 0
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2.
แบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ พหุปัจจัย (Multifactor CAPM) หรือ แบบจําลองการ
ประเมินราคาสิ นทรัพย์ ทุนตามช่ วงเวลา (Intertemporal CAPM: ICAPM)
กกกกกกกกMerton (1973) มีแนวคิดวาการที่ Markowitz’s Portfolio Theory และ CAPM พิจารณา
วานักลงทุนคํานึงถึงความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) เทานั้น อาจยังไมเหมาะสมและสอดคลอง
กับขอเท็จจริง ควรพิจารณาถึงปจจัยความเสี่ยงอื่นๆที่เกิดขึ้นจากภายนอกตลาด (Extra Market
Source of Risk) ดวย จึงนําเสนอทฤษฎี Multifactor CAPM ซึ่งอยูบนพื้นฐานแนวคิดของ CAPM
โดยผลตอบแทนของผูลงทุนมาจาก
กกกกกกกก1. ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยตลาด (Market Risk)
วัดโดยสวนชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium)
กกกกกกกก2. ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยอื่นๆ ภายนอกตลาด
กกกกกกกกสมการ ICAPM คือ
E(Rp) = Rf + βp,m[E(Rm) - Rf] + βp,F1[E(RF1) - Rf) + β p,F2[E(RF2) - Rf]+…+ β p,Fk[E(RFk) - Rf]
กกกกกกกกโดย
E(Rp)
คือ ผลตอบแทนที่คาดหวังของ portfolio
E(Rm)
คือ ผลตอบแทนที่คาดหวังตอตลาด
E(RFk)
คือ ผลตอบแทนที่คาดหวังของปจจัย k
Rf
คือ ผลตอบแทนที่ปราศจาความเสี่ยง (risk free return)
F1, F2, …Fk คือ ปจจัยความเสี่ยงที่ 1 ถึง k
K
คือ จํานวนความเสี่ยง
βp,m
คือ ความออนไหวของ portfolio ตอตลาด
คือ ความออนไหวของการลงทุน ตอปจจัยที่ k
β p,Fk
กกกกกกกกโดย βp,F1[E(RF1) - Rf) + β p,F2[E(RF2) - Rf]+…+ β p,Fk[E(RFk) - Rf] คือ ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากภายนอกตลาดทั้งหมด (total-extra market sources of risk)
กกกกกกกกจากแบบจําลอง อธิบายไดวาในกรณีที่นักลงทุนพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกิด
จากภายนอกตลาดนอกเหนือจากความเสี่ยงที่เกิดจากภายในตลาดแลว ผลตอบแทนที่คาดหวังตอ
การลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุน E(Rp) จะรวมผลตอบแทนที่เกิดจากสวนชดเชยความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นของแตละปจจัย นอกจากความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) เขาไปดวย
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3. ทฤษฎีการกําหนดราคาอาร์ บิทราจ (Arbitrage Pricing Theory: APT)
กกกกกกกกทฤษฎี APT พัฒนาขึ้นโดย Ross (1976) มีแนวคิดเชนเดียวกับแนวคิดเรื่อง Multifactor
CAPM วานอกเหนือจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในตลาด นักลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นภายนอกตลาดดวย แนวคิดของ APT ไมไดระบุความสัมพันธกับกลุมหลักทรัพยตลาดอยาง
ชัดเจนอยาง CAPM แตใหตระหนักวามีความเสี่ยงระดับมหภาคอยูหลายประเภท เชน ภาวะเงินเฟอ,
การเติบโตของ GDP , การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง, การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ราคา
น้ํามัน ฯลฯ ที่อาจสงผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
กกกกกกกกแบบจําลอง APT จะแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังกับความ
เสี่ยงระดับมหภาคหลายประเภท ซึ่งอยูภายใตกฎการมีราคาเดียว (Law of One Price) โดยมี
สมมติฐานวาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับดัชนีตางๆกลุมหนึ่ง
โดยแตละดัชนีเปนตัวแทนปจจัยแตละปจจัย ซึ่งมีอิทธิพลตอผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้น ภายใต
กฎการมีราคาเดียวผูลงทุนในตลาดจะซื้อและขายหลักทรัพย โดยหลักทรัพยตางๆที่ไดรับผลกระทบ
จากปจจัยหนึ่งในลักษณะที่เหมือนกัน ควรจะใหอัตราผลตอบแทนที่คาดไวเทากัน การซื้อและขาย
เพื่อทํากําไรจากราคาที่แตกตางกันในแตละตลาด (Arbitrage) จนกระทั่งราคาหลักทรัพยเทากัน เปน
กระบวนการที่กอใหเกิดการกําหนดราคาของหลักทรัพย
กกกกกกกกขอสมมติฐานของ APT
กกกกกกกก1. ผลตอบแทนของหลักทรัพยสามารถอธิบายไดในรูปของฟงกชั่นเสนตรงโดยใชตัว
แบบกําหนดราคาจากปจจัย (Factor Model)
กกกกกกกก2. หลักทรัพยที่มีอยูนั้น มีจํานวนเพียงพอที่จะขจัดความเสี่ยงจากปจจัยเฉพาะกิจการ
(Unsystematic risk) ออกไปไดหมด
กกกกกกกก3. ตลาดอยูในภาวะดุลยภาพ
กกกกกกกกสมการ APT คือ
กกกกกกกกโดย

Rit = Et + bil δ1 + bi2δ2 +…+bikδk + εi
Rit
Et

คือ อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย i ณ เวลา t
คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดไวจากหลักทรัพย i เมื่อปจจัยทั้ง n ปจจัยไมมี
การเปลี่ยนแปลง
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bil
δk

εI

คือ อัตราการตอบสนองของอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย i เมื่อปจจัย
รวมตัวที่ k มีการเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย
คือ ปจจัยรวมตัวที่ k ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนจากหลักทรัพยทุกหลักทรัพย ปจจัยรวมแตละปจจัยมีคาเฉลี่ย
เทากับศูนย
คือ ผลกระทบเฉพาะตัวที่มีตออัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย
i
ผลกระทบนี้มีคาเฉลี่ยเทากับศูนย และขจัดไดโดยการกระจายการลงทุน

กกกกกกกกอยางไรก็ตามทฤษฎี APT ยังมีปญหาคือ ทฤษฎีนี้ไมไดบอกถึงแนวทางในการกําหนด
วาปจจัยใดควรเปนปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของ หรือไมไดบอกแนวทางกําหนดคาชดเชยความเสี่ยง
ที่ชัดเจน ทําใหแบบจําลองมีความออนไหวมากในแตละชวงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจแตกตางกัน
กลาวคือ ในแตละชวงเวลาตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยก็มีความ
แตกตางไปดวย
4. แบบจําลองสามปัจจัย (3 Factor Model)
กกกกกกกกFama and French (1992) มีแนวคิดวาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคตามทฤษฎี APT มี
ผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยโดยทางออม คือ มีผลตอการดําเนินงานของกิจการ
เชน มีผลตออัตราการเจริญเติบโตของกิจการ ยอดขาย กําไร หนี้สิน ฯลฯ เปนตน ซึ่งจะสงผลตอ
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยอีกทอดหนึ่ง Fama and French จึงทําการวิจัยเชิงประจักษ เพื่อ
เสาะหาตัวแทน (Proxy) ของความเสี่ยงที่เปนระบบ ทั้งสองพบขอสังเกตวา ขนาดของกิจการ (Size
of the Firm) และ อัตราสวนมูลคาบัญชีตอมูลคาตลาดของหลักทรัพย (Book to Market Ratio) ก็เปน
ปจจัยที่สงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย เชนเดียวกับปจจัยความเสี่ยงของตลาด
(Market Risk) จึงไดนําเสนอแบบจําลองสามปจจัย (3 Factor Model) เพื่อทดสอบสมมติฐานหา
ปจจัยที่มีผลกระทบตอเสน SML หรือ เสนคาคาดหวังของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สินทรัพยที่มีความเสี่ยงใดๆ โดยมีสมมติฐานแรกเริ่มวาความเสี่ยงที่เปนระบบประกอบดวย
กกกกกกกก1. คาเบตาของหลักทรัพยในแบบจําลอง CAPM ซึ่งแสดงถึงปจจัยความเสี่ยงของตลาด
ที่มีผลกระทบตอหลักทรัพย
กกกกกกกก2. ขนาดของกิจการ (Size of the Firm) ซึ่งหาไดจากมูลคาของบริษัทนั้นๆ (Market
Value of Equity : ME) จากการศึกษาของ Banz (1981) พบวา นอกเหนือจากความเสี่ยงของตลาด
(Market Beta) ยังมีอีกปจจัย ไดแก ขนาดของธุรกิจ ที่มีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของ
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หลักทรัพย โดยในกลุมหลักทรัพยของกลุมธุรกิจขนาดเล็ก (ME ต่ํา) ใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูง
และกลุมธุรกิจขนาดใหญ (ME สูง) ใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ต่ํา เนื่องจากธุรกิจที่มีขนาดเล็กยอม
มีความเสี่ยงมากกวาธุรกิจที่มีขนาดใหญ นักลงทุนจึงคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่สูงกวา
กกกกกกกก3. อัตราสวนมูลคาบัญชีตอมูลคาตลาดของหลักทรัพย (Book to Market Ratio: B/M
Ratio) จากการศึกษาของ Stattman (1980) และ Rosenberg (1985) พบวา อัตราสวนมูลคาบัญชีตอ
มูลคาตลาดของหลักทรัพย มีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ถามูลคาตลาดใหญ
กวามูลคาบัญชี (B/M Ratio ต่ํา) แสดงใหเห็นวานักลงทุนคาดการณถึงอนาคตที่ดี ศักยภาพหรือ
ความสามารถในการดําเนินงาน และสถานภาพทางการเงินที่ดีของหลักทรัพยนั้น สื่อถึงการ
คาดการณความเสี่ยงที่นอย นักลงทุนจึงคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่ต่ํา ในทางกลับกันหลักทรัพยที่
มี B/M Ratio สูง แสดงใหเห็นวานักลงทุนคาดการณถึงอนาคตที่ไมดีของหลักทรัพยนั้น ทั้ง
ศักยภาพ ความสา มารถในการดําเนินงานและสถานภาพทางการเงิน ฯลฯ สื่อถึงความเสี่ยงที่มีมาก
นักลงทุนจึงคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่สูง เพื่อใหสอดคลองกับความเสี่ยงของหลักทรัพยนั้นๆ
กกกกกกกกFama and French ไดทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุม
หลักทรัพย (Portfolio) ที่อยูในตลาดหลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา ผลการทดสอบพบวา ปจจัยที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน ไดแก มูลคาตลาดของหุน (Market Value of Equity:
ME) และ อัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาดของหุน (Book to Market Ratio: B/M Ratio) โดย
พบวา ธุรกิจที่มีขนาดเล็กและธุรกิจที่มี B/M Ratio สูง ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ย ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมพบความสัมพันธของคาเบตากับอัตรา
ผลตอบแทนตามที่ตั้งสมมติฐานไว คือ หลักทรัพยที่มีคาเบตาสูง (มีความเสี่ยงสูง) ไมไดใหอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงกวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย และหลักทรัพยที่มีคาเบตาต่ํา ไมไดใหอัตรา
ผลตอบแทนที่ต่ํากวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
กกกกกกกกในการศึกษาครั้งที่สอง Fama and French (1993) ไดพัฒนาแบบจําลองสามปจจัย
(3 Factor Model) บนพื้นฐานของการศึกษาที่ผานมาซึ่งไดกําหนดใหความเสี่ยงที่เปนระบบ
(Systematic Risk) ประกอบไปดวยสามปจจัย ไดแก ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) ขนาดของ
กิจการ (Size of the Firm) และ อัตราสวนมูลคาบัญชีตอมูลคาตลาดของหลักทรัพย (Book to
Market Ratio) เชนเดิม แตไดกําหนดรูปแบบสมการและวิธีการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คือ
กกกกกกกก1. ปจจัยแรก คือ คาชดเชยความเสี่ยงอันเนื่องมาจากตลาด (Market Risk Premium)
หาจาก อัตราผลตอบแทนของตลาด ลบดวยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง
(Rm- Rf) ซึ่งปจจัยนี้เหมือนกับแบบจําลอง CAPM
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กกกกกกกก2. ปจจัยที่สอง คือ คาชดเชยความเสี่ยงอันเนื่องมาจากขนาด (Size Premium) สราง
ขึ้นโดย แบงหลักทรัพยเปน 2 กลุมตามขนาดคือ กลุมหลักทรัพยที่มีขนาดเล็ก และกลุมหลักทรัพยที่
มีขนาดใหญ แลวคํานวณหาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุม และนําคาอัตราผลตอบแทนที่
ไดจากกลุมหลักทรัพยขนาดเล็ก ลบคาอัตราผลตอบแทนที่ไดจากกลุมหลักทรัพยขนาดใหญ จะได
ปจจัยตัวที่สอง เรียกวา อัตราผลตอบแทนสวนเกินของหลักทรัพยที่มีขนาดเล็กกับหลักทรัพยที่มี
ขนาดใหญ (Return of Small Size Minus Return of Big Size: SMB)
กกกกกกกก3. ปจจัยที่สาม คือ คาชดเชยความเสี่ยงอันเนื่องมาจากมูลคา (Value Premium) สราง
ขึ้นโดย จัดกลุมหลักทรัพยตาม B/M Ratio โดยกลุมแรกเปนรอยละ 30 ของหลักทรัพยทั้งหมดที่มี
คา B/M Ratio สูงที่สุด (High B/M Ratio) กลุมที่สองเปนรอยละ 30 ของหลักทรัพยทั้งหมดที่มีคา
B/M Ratio ต่ําที่สุด (Low B/M Ratio) หลังจากนั้นคํานวณหาคาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของทั้ง 2
กลุมนํามาลบกัน จะไดปจจัยตัวที่สาม เรียกวา อัตราผลตอบแทนสวนเกินของหลักทรัพยที่มี
B/M Ratio สูง กับหลักทรัพยที่มี B/M Ratio ต่ํา (Return of High B/M Ratio Minus Return of Low
B/M Ratio)
กกกกกกกกสมการแบบจําลองสามปจจัย คือ
(Ri,t-Rf,t) = ai + bi (Rm,t – Rf,t) + si(SMBt) + hi(HMLt) + εi
กกกกกกกกโดย
Ri,t
คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i เดือนที่ t
Rf,t
คือ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง
Rm,t
คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด เดือนที่ t
ai
คือ คาคงที่ของหลักทรัพย i (vertical axis intercept term for
Stock i)
bi, si, hi
คือ คาสัมประสิทธการถดถอย (Regression Coefficients)
Rm.t – Rf,t
คือ คาชดเชยความเสี่ยงที่คาดหวังจากตลาด (Market Risk
Premium) เดือนที่ t
SMBt
คือ คาชดเชยความเสี่ยงจากขนาด (Size Premium) คํานวณ
จากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในกลุมหลักทรัพย
ของกิจการที่มีขนาดเล็ก และ กลุมหลักทรัพยของกิจการที่มี
ขนาดใหญ เดือนที่ t
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HMLt

εi

คือ คาชดเชยความเสี่ยงจากมูลคา (Value Premium) คํานวณ
จากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในกลุมหลักทรัพย
ของกิจการที่มีมูลคาของอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด
สูง และ กลุมหลักทรัพยของกิจการที่มีมูลคาของอัตราสวนมูลคา
ทางบัญชีตอมูลคาตลาดต่ํา เดือนที่ t
คือ คาความคาดเคลื่อน
(เปนผลมาจากคาความแตกตาง
ระหวางอัตราผลตอบแทนจริงกับอัตราผลตอบแทนที่ไดจากการ
คาดการณในแตละชวงเวลา)

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกCharitou and Constantinidis (2004) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยขนาด
ของกิจการและปจจัยอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
ในตลาดหลักทรัพยญี่ปุน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองสามปจจัย
โดยใชขอมูลราคาปด, ขนาด (Size) และอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio) ตั้งแต
ป ค.ศ.1992 – ค.ศ.2001 มาสรางพอรตการลงทุนตามแบบจําลอง ผลการศึกษาพบวาสัมประสิทธิ์คา
เบตา, ขนาดของบริษัท และ B/M Ratio มีความสัมพันธอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยไดอยางมี
นัยสําคัญ
โดยปจจัยขนาดสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยทุกกลุมไดอยางมี
นัยสําคัญ สวน B/M Ratio เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับอธิบายอัตราผลตอบแทนในหลักทรัพย
ทุกกลุมอยางมีนัยสําคัญ ยกเวนกลุมหลักทรัพยที่มีขนาดเล็กและ B/M Ratio ต่ํา
กกกกกกกกBilinski and Lyssimachou (2004) ไดทดสอบแบบจําลองสามปจจัยกับหลักทรัพยที่อยู
ใน Stockholm Stock Exchange (StSE) ตั้งแตป ค.ศ.1982 – ค.ศ.2002 พบวา แบบจําลองสามปจจัย
สามารถอธิบายถึงอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยใน StSE ไดอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ
นอกเหนือจากสัมประสิทธิ์คาเบตาแลว ควรมีอีก 2 ปจจัยไดแก ปจจัยดานขนาดของกิจการกับปจจัย
อัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด ที่นํามาพิจารณาเพื่อหาความสัมพันธระหวางความเสี่ยงที่
เปนระบบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย โดยแบบจําลองสามปจจัยสามารถนํามาอธิบาย
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยไดแมนยํากวาแบบจําลอง CAPM
กกกกกกกกConnor and Sehgal (2001) ไดทําการทดสอบแบบจําลองสามปจจัย (3 Factor Model)
กับอัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยอินเดีย พบวา ปจจัยตลาด (Beta) ปจจัยขนาด (Size) และ
ปจจัยดานมูลคา (Book to Market Factor) มีผลกระทบในตลาดหลักทรัพยอินเดีย และพบวาอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของแตละหลักทรัพย สามารถอธิบายไดดวยปจจัยทั้งสาม แตไมสามารถอธิบาย
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ไดดวยปจจัยตลาดเพียงอยางเดียว (ชี้ใหเห็นวาแบบจําลอง CAPM ไมสามารถอธิบายอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของแตละหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยอินเดียไดอยางมีนัยสําคัญ) อีกทั้งพบวา
ปจจัยทั้งสามมีความเชื่อมโยงระหวางปจจัยความเสี่ยงของหลักทรัพยในเรื่องของรายได (Earning)
กับผลตอบแทน (Return) ของหลักทรัพยแตละตัว
กกกกกกกกFama and French (1996) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยหลายปจจัยในการอธิบายความผิดปกติ
ของราคาหลักทรัพย (Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies) จากการศึกษาที่ผาน
มา Fama and French พบวา อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย มีความสัมพันธกับลักษณะของ
ธุรกิจ เชน ขนาด (Size) รายไดตอราคา (Earning/Price) กระแสเงินสดตอราคา (Cash Flow/Price)
อัตราสวนมูลคาที่ตราไวกับมูลคาตลาด (Book to Market Equity) การเติบโตของยอดขายในอดีต
(Past Sale Growth) อัตราผลตอบแทนระยะยาวที่ผานมา (Long Term Past Return) และ อัตรา
ผลตอบแทนระยะสั้นที่ผานมา (Short Term Past Return) ปจจัยตางๆเหลานี้สื่อใหเห็นถึงอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยแตละตัว และเห็นไดชัดเจนวาไมสามารถอธิบายไดดวย
แบบจําลอง CAPM ซึ่งเรียกวา ความผิดปกติของแบบจําลอง (Anomalies) นั่นเอง
กกกกกกกกFama and French ( 1993) ไดทําการศึกษาอยางตอเนื่องถึงปจจัยความเสี่ยงในอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยและพันธบัตร โดยไดกําหนดปจจัยความเสี่ยงเปน 5 ปจจัยในตลาด
หลักทรัพยและตลาดพันธบัตร ไดแก สามปจจัยในตลาดหลักทรัพย คือ ปจจัยตลาด ปจจัยขนาด
และปจจัยอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด สวนอีกสองปจจัยในตลาดพันธบัตร คือ
ระยะเวลาการไถถอน และความเสี่ยงปกติ ซึ่งผลการศึกษา พบวาปจจัยทั้งหาที่สรางขึ้นสามารถ
อธิบายอัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยและตลาดพันธบัตรไดอยางมีนัยสําคัญ
และตลาดหลักทรัพยกับตลาดพันธบัตรมีความเชื่อมโยงกันผานทางความตองการกระจายความ
เสี่ยงของนักลงทุน
กกกกกกกกFama and French (1992) ไดศึกษาถึงความไมมีประสิทธิภาพของแบบจําลอง CAPM
ซึ่งการศึกษาของทั้งสองพบวา การประมาณอัตราผลตอบแทนดวยแบบจําลอง CAPM โดยใชปจจัย
ตลาด ( Beta) เพียงอยางเดียว ไมสามารถใชคาดการณอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยสหรัฐอเมริกาไดอยางมีนัยสําคัญ จึงไดทดลองนําปจจัยที่เขาคาดการณวานาจะสามารถ
อธิบายอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยไดดีกวาปจจัยในแบบจําลอง CAPM โดยไดนําปจจัย
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจตามทฤษฎี APT ไดแก ปจจัยขนาดของกิจการ (Size) ปจจัยหนี้สิน
(Leverage) ปจจัยอัตราสวนรายไดตอราคา (Earning/Price: E/P) และ ปจจัยอัตราสวนมูลคาทาง
บัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio) มาทดสอบความสามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยใน
ตลาดหลักทรัพยสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยขนาดของกิจการ (Size) และ ปจจัย
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อัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio) มีความสามารถในการอธิบายอัตรา
ผลตอบแทนไดดีที่สุด จึงไดเพิ่มปจจัยทั้งสองปจจัย ไดแก ปจจัยทางดานขนาด (Company Size
Factor) และ ปจจัยทางดานมูลคา (Book to Market Factor) เขามาในสมการ CAPM ประยุกตเปน
แบบจําลองสามปจจัย (3 Factor Model) และผลการศึกษาของ Fama and French ไดชี้ใหเห็นวา
แบบจําลองที่สรางขึ้นใหมสามารถใชคาดการณอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยสหรัฐอเมริกาไดอยางมีนัยสําคัญ
กกกกกกกกBanz (1981) มีแนวคิดวานอกเหนือจากความเสี่ยงของตลาด (Market Beta) ตามทฤษฎี
CAPM ยังมีอีกปจจัย คือ ขนาดของกิจการ
(Size) ที่มีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย จึงทดสอบโดยจัดกลุมหลักทรัพยที่อยูใน NYSE ตั้งแตป ค.ศ. 1936 – 1975 เปน 25 กลุม
ตามมูลคาตลาด (ขนาดของกิจการ) แลวหาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
กับขนาดของกิจการ (Size) พบวา ขนาดของกิจการมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ โดยหลักทรัพยของธุรกิจขนาดเล็กใหอัตราผลตอ บแทนเฉลี่ยสูงกวา
หลักทรัพยของธุรกิจขนาดใหญ
กกกกกกกกจริญญา บาลสุข (2547) ไดศึกษาเรื่องการทดสอบแบบจําลองสามปจจัยกับหลักทรัพย
กลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลราคาปดรายสัปดาห เริ่ม
ศึกษาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2542 ถึง 26 ธันวาคม พ.ศ.2546 เปนเวลา 5 ป เพื่อเปนตัวแทนของ
อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย และใชขอมูลดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตัวแทน
ของอัตราผลตอบแทนจากตลาด และใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนของธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญในประเทศ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มาหาคาเฉลี่ย
เพื่อเปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา
แบบจําลองสามปจจัย ใหคา R2 สูงกวาแบบจําลอง CAPM แสดงใหเห็นวาแบบจําลองสามปจจัย
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยไดแมนยํากวาแบบจําลอง
CAPM
กกกกกกกกขวัญหลา จันทะพันธ (2546) ไดศึกษาเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย
ในกลุมสื่อสารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศึกษาจํานวน 4 หลักทรัพย คือ Advance Info
Service, Shin Sattelite, Telecom Asia และ United Communication โดยใชแบบจําลองการประเมิน
ราคาสินทรัพยสวนทุน
(CAPM) และแบบจําลองสามปจจัยเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยใชคาสถิติอยางงาย ใชขอมูลราคาปดรายสัปดาหของหลักทรัพย
จํานวน 4 หลักทรัพยในกลุมสื่อสาร ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2545 รวม
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261 สัปดาห มาคํานวณหาความเสี่ยงและผลตอบแทน โดยใชคาเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3
เดือน ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญในประเทศ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน),
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) เปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง ผลการวิเคราะห
พบวาทุกหลักทรัพยที่ทําการศึกษาอยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพย แสดงวาหลักทรัพยที่ทําการศึกษา
ใหผลตอบแทนมากกวาผลตอบแทนของตลาด ณ ระดับความเสี่ยงที่เทากับความเสี่ยงของตลาด
หลักทรัพย กลาวคือตลาดหลักทรัพยมีราคาต่ํากวาที่ควรจะเปน (Undervalue) โดยแบบจําลองสาม
ปจจัยใหผลที่คอนขางแมนยํามากกวา เนื่องจากแบบจําลองการประเมินราคาสินทรัพยสวนทุน
(CAPM) เพียงอยางเดียวไมสามารถอธิบายรูปแบบการตั้งราคาหลักทรัพยทั้งหมดได
วีระ ชวลิต (2543) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบแบบจําลอง CAPM และ APT ในการอธิบาย
ความสามารถในการทํานายผลตอบแทนหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชวงป พ.ศ. 2553
– 2543 โดยไดแบงการศึกษาออกเปนสองชวงเวลา คือ กอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
ผลการศึกษาพบวาแบบจําลอง APT สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพยในประเทศ
ไทยไดดีกวาแบบจําลอง CAPM ทั้งสองชวงเวลา
กกกกกกกกนันทิยา จันทรถิระติกุล (2541) ไดทําการทดสอบทฤษฎีการกําหนดราคาหลักทรัพย
(Arbitrage Pricing Theory) โดยวิธีสรางตัวแปรจากวิธีวิเคราะหตัวประกอบ ซึ่งวิธีนี้มีวัตถุประสงค
ที่จะคนหาโครงสรางที่แฝงอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการทดสอบพบวามีปจจัยอยู
2 ปจจัยที่สามารถอธิบายผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยได แตทั้งสองปจจัยนี้ยังไม
สามารถระบุไดวาประกอบจากอะไร นอกจากนั้นผลการทดสอบพบวา จํานวนปจจัยที่อธิบาย
ผลตอบแทนหลักทรัพยจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อตัวอยางขอมูลเปลี่ยนไป ดังนั้นจะเห็นไดวาทฤษฎี
กําหนดราคาหลักทรัพยที่มีความยืดหยุนมากกวาตัวแบบกําหนดราคาสินทรัพย Capital Asset
Pricing Model: CAPM เนื่องจากในทฤษฎีกําหนดราคาหลักทรัพยระบุวาปจจัยที่อธิบาย
ผลตอบแทนหลักทรัพยมีไดมากกวาหนึ่งปจจัย
กกกกกกกกทศพร โสภณเสถียรสุข (2540) ไดทําการทดสอบและคนหา Asset Pricing Model ที่
เหมาะสมกับขอมูลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยทําการทดสอบ Asset Pricing Model
สําหรับศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักลงทุน และใชในการคาดการณราคาหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยศึกษาทั้งหมด 4 แบบจําลองคือ (1) Time Separable Model (2)
Able’s Model with a Consumption Externality (3) Time Non Separable Model (4) The
Consumption Based Recursive Utility Model ทําการทดสอบแตละแบบจําลอง โดยใช 2 วิธีคือ
Hansen Jagannathan Volatility Bounds และ Hansen Jagannathan Specification Error Test และ
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จากการทดสอบดวยวิธีที่ 1 พบวากราฟของแบบจําลองที่ 4 ตัดกับเสนขอบเขตที่สรางขึ้นเพียง
แบบจําลองเดียว ซึ่งอธิบายไดวา การบริโภคของนักลงทุนชอบที่จะแกปญหาความไมแนนอนของ
รายไดที่จะไดโดยเร็ว และยังคงสนใจการบริโภคขามเวลา และจากการทดสอบดวยวิธีที่ 2 พบวา
แบบจําลองที่ 4 มีคาความผิดพลาดนอยที่สุด ซึ่งสามารถบอกไดวาพฤติกรรมการชอบความเสี่ยง
ของนักลงทุนไทย และเชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมความตองการผลตอบแทนจากหลักทรัพยกับความ
ตองการบริโภคระหวางชวงเวลา
กกกกกกกกจากงานศึกษาที่ผามาจะพบวาปจจัยตลาดเพียงปจจัยเดียวในแบบจําลอง CAPM ไม
เหมาะสมในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย และแบบจําลอง APT แมจะอธิบายได
ดีกวาแบบจําลอง CAPM แตก็ไมสามารถระบุตัวแปรที่แนนอนไดขึ้นอยูกับภาวการณทางเศรษฐกิจ
ในป ค.ศ. 1992 Fama and French ไดศึกษาถึงความไมมีประสิทธิภาพของแบบจําลอง CAPM ซึ่ง
การศึกษาของเขาพบวาการประมาณอัตราผลตอบแทนดวยแบบจําลอง CAPM ซึ่งใชปจจัยตลาด
(Beta)
เพียงอยางเดียว ไมสามารถใชคาดการณอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยสหรัฐอเมริกาไดอยางมีนัยสําคัญ Fama and French จึงไดทดลองนําปจจัยที่เขาคาดการณ
ไววานาจะสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยไดดีกวาปจจัยในแบบจําลองราคา
หลักทรัพย CAPM คือ ปจจัยทางดานขนาด (Company Size Factor) และปจจัยทางดานมูลคา (Book
to Market Factor) เขามาอยูในสมการ CAPM ซึ่งตอมาเรียกวา Three Fama French Factor ผล
การศึกษาของ Fama and French ชี้ใหเห็นวาสามารถนําแบบจําลองที่สรางขึ้นใหมมาใชการ
คาดการณอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยสหรัฐอเมริกาไดอยางมีนัยสําคัญ และ
Fama and French ก็ไดทําการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อชี้ใหเห็นถึงขอบกพรองของแบบจําลอง CAPM
และ APT และพิสูจนใหเห็นวาแบบจําลองที่พวกเขาสรางขึ้นมีความสามารถในการอธิบายอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดการณของหลักทรัพยไดจริง

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกการศึกษาอิสระเรื่อง การทดสอบแบบจําลอง Fama-French Three Factor Model ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีระเบียบวิธีการศึกษา ดังตอไปนี้
วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
กกกกกกกก1.1 ขอบเขตเนื้อหา
กกกกกกกกเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยการศึกษาความสัมพันธระหวางความเสี่ยง อัน
ประกอบดวยความเสี่ยงอันเนื่องมาจากตลาด ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากขนาด และความเสี่ยงอัน
เนื่องมาจากอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่อยูใน
กลุมดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชแบบจําลอง Fama-French ในชวง
เวลาตั้งแต เดือนมกราคม พ.ศ.2547 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2551
กกกกกกกก1.2 ขอบเขตประชากร
กกกกกกกกประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ หลักทรัพยที่อยูในกลุมดัชนี SET 50 โดยจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 และมีการซื้อขายอยูใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงระยะเวลา 5 ป ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึง เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2551
2. วิธีการศึกษา
กกกกกกกกวิธีการศึกษาจะแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่หนึ่งเปนการอธิบายถึงขอมูลและ
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา สวนที่สองเปนการอธิบายแบบจําลองสามปจจัยและที่มาของตัวแปร
และในสวนที่สามจะเปนวิธีการทดสอบแบบจําลอง ดังนี้
กกกกกกกก2.1 ขอมูลและแหลงขอมูล
กกกกกกกกการศึกษานี้ ใชขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยแหลงที่มาของขอมูลที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย
20
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2.1.1 ขอมูลราคาปดรายเดือนของหลักทรัพยในกลุมดัชนี Set 50 ที่อยูในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนวันที่
1
มกราคม พ.ศ. 2547 ที่ไดมีการซื้อขายและมีการเคลื่อนไหวของราคาอยางตอเนื่องในชวงเวลาตั้งแต
1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รวมทั้งสิ้น 60 เดือน โดยรวบรวมจากฐานขอมูล
ออนไลนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( 2552)
2.1.2 อัตราผลตอบแทนของตลาด โดยใชขอมูลอัตราผลตอบแทนรายเดือนของ
ดัชนี Set 50 โดยรวบรวมจากฐานขอมูลออนไลนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2552)
2.1.3 ขอมูลอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Rate) โดยใชอัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ยรายเดือนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป ซึ่งรวบรวมจากฐานขอมูลออนไลนของ
ธนาคารแหงประเทศไทย (2552)
2.1.4 ขอมูลขนาดของกิจการ (Size) ของหลักทรัพยที่อยูในกลุมดัชนี SET 50 โดย
ใชขอมูลมูลคาตลาดของหลักทรัพย (Market Valve) ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป พ.ศ. 2546 – 2550
(ปที่ t-1) เพื่อจัดแบงกลุมหลักทรัพยในป พ.ศ. 2547 – 2551 (ปที่ t) โดยรวบรวมจากฐานขอมูล
ออนไลนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2552)
2.1.5 ขอมูลอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio) ของหลักทรัพยที่
อยูในกลุมดัชนี Set 50 โดยใชขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป พ.ศ. 2546 – 2550 (ปที่ t-1) เพื่อ
จัดแบงกลุมหลักทรัพยในป พ.ศ. 2547 – 2551 (ปที่ t) โดยรวบรวมจากฐานขอมูลออนไลนของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2552)
2.1.6 ขอมูลที่เกี่ยวของกับทฤษฎีหรืองานวิจัยตางๆ ศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก
หนังสือ เอกสาร วารสาร แหลงขอมูลออนไลนและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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กกกกกกกก2.2 แบบจําลองสามปจจัย และที่มาของตัวแปร
กกกกกกกกสมการของแบบจําลองFama-Frensh คือ
(Ri,t-Rf,t) = ai + bi (Rm,t– Rf,t) + si(SMBt) + hi(HMLt) + εi
กกกกกกกกโดย
Ri,t คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i เดือนที่ t
Rf,t คือ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง
Rm,t คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด เดือนที่ t
ai
คือ คาคงที่ของหลักทรัพย i (Vertical Axis Intercept Tern for Stock i)
bi, si, hi คือ คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficients) ของหลักทรัพย
i
Rm,t – Rf,tคือ คาชดเชยความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk Premium) เดือนที่ t
SMBt คือ คาชดเชยความเสี่ยงจากขนาด (Size Premium) คํานวณจากผลตาง
ระหวางอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในกลุมหลักทรัพยของกิจการขนาดเล็ก
และ กลุมหลักทรัพยของกิจการขนาดใหญ เดือนที่ t
HMLt คือ คาชดเชยความเสี่ยงจากมูลคา (Value Premium) คํานวณจากผลตาง
ระหวางอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในกลุมหลักทรัพยของกิจการที่มีมูลคา
ของอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาดสูง และ กลุมหลักทรัพยของ
กิจการที่มีมูลคาของอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาดต่ํา เดือนที่ t
εi
คือ คาความคลาดเคลื่อน
กกกกกกกกจากสมการแสดงอยูในรูปสมการถดถอย โดยแบบจําลองสามปจจัยกําหนดใหอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยมีความสัมพันธในเชิงเสนตรงกับสามตัวแปร คือ อัตราผลตอบแทน
ของตลาด (Market Effect: Rm,t) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพยที่มีขนาดเล็กลบดวย
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพยที่มีขนาดใหญ (Size Effect: SMBt) และอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพยที่มีคา B/M Ratio สูง ลบดวยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุม
หลักทรัพยที่มีคา B/M Ratio ต่ํา (Value Effect: HMLt)
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การได้ มาของตัวแปรทีอ่ ยู่ในสมการ
กกกกกกกก1. อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i
Ri,t = [(Pt – Pt-1) / Pi,t-1] × 100
กกกกกกกกโดย
Ri,t คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i เดือนที่ t
Pi,t
คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย i เดือนที่ t
Pi,t-1 คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย i เดือนที่ t-1
กกกกกกกก2. อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยตลาด Rmt
Rm,t = [(Pm,t – Pm,t-1)/ Pm,t-1]×100
กกกกกกกกโดย
Rm,t คือ อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยตลาด เดือนที่ t
Pm,t คือ ดัชนีราคาหลักทรัพยในกลุมหลักทรัพยตลาด เดือนที่ t
Pm,t-1 คือ ดัชนีราคาหลักทรัพยในกลุมหลักทรัพยตลาด เดือนที่ t-1
กกกกกกกก3. อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยงคํานวณจากอัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยรายเดือนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป
กกกกกกกก4. อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพยที่มีขนาดเล็กลบดวยอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยของกลุมหลักทรัพยที่มีขนาดใหญ (SMBt) และ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพยที่มี
คา B/M Ratio สูง ลบดวย อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพยที่มีคา B/M Ratio ต่ํา (HMLt)
สามารถหาไดดังนี้
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การสร้ างกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio formation)
กกกกกกกกขั้นแรก: นําหลักทรัพยทุกตัวจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามาจัดลําดับตาม
ขนาดของมูลคาตามราคาตลาด (Market Value of Equity) ใชขอมูลของเดือนธันวาคม พ.ศ.2546 –
2550 (ปที่ t-1) จัดแบงกลุมหลักทรัพยในปที่ทําการศึกษา คือ ป พ.ศ.2547 – 2551 (ปที่ t) ใช
คามัธยฐาน (Median Size) เพื่อแบงหลักทรัพยเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่มีขนาดเล็ก (Small: S) และ
กลุมที่มีขนาดใหญ (Big: B)
กกกกกกกกขั้นที่สอง: นําหลักทรัพยที่ไดจากการแบงกลุมในขั้นแรกมาจัดเรียงใหมตาม
อัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio) ใชขอมูลของเดือนธันวาคมธันวาคม พ.ศ.
2546 – 2550 (ปที่ t-1) จัดแบงกลุมหลักทรัพยในปที่ทําการศึกษา คือ ป พ.ศ.2547 – 2551 (ปที่ t) ใช
เปอรเซ็นไทลเพื่อแบงหลักทรัพยเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่มี B/M Ratio ต่ํา (ต่ํากวาเปอรเซ็นไทลที่
30) กลุมที่มี B/M Ratio อยูในชวงกลาง (เปอรเซ็นไทลที่ 30-70) และกลุมที่มี B/M Ratio สูง (สูง
กวาเปอรเซ็นไทลที่ 70)
กกกกกกกกขั้นที่สาม: สรางกลุมหลักทรัพยขึ้นมา 6 กลุม ตามการคาบเกี่ยวกันของกลุม
หลักทรัพยที่สรางขึ้นในขั้นตอนที่หนึ่งและสอง
กกกกกกกกไดเปนกลุมหลักทรัพย (Portfolio) 6 กลุม ดังนี้
กกกกกกกก1) S/L group
คือ กลุมหลักทรัพยที่มีขนาดเล็ก และ B/M Ratio ต่ํา
กกกกกกกก2) S/M group
คือ กลุมหลักทรัพยที่มีขนาดเล็ก และ B/M Ratio ระดับกลาง
กกกกกกกก3) S/H group
คือ กลุมหลักทรัพยที่มีขนาดเล็ก และ B/M Ratio สูง
กกกกกกกก4) B/L group
คือ กลุมหลักทรัพยที่มีขนาดใหญ และ B/M Ratio ต่ํา
กกกกกกกก5) B/M group
คือ กลุมหลักทรัพยที่มีขนาดใหญ และ B/M Ratio ระดับกลาง
กกกกกกกก6) B/H group
คือ กลุมหลักทรัพยที่มีขนาดใหญ และ B/M Ratio สูง
การได้ มาของตัวแปร SMB กับ HML
กกกกกกกกSMB (Small Minus Big) แทนปจจัยความเสี่ยงของสวนตางของอัตราผลตอบแทนที่
เกี่ยวกับขนาด (Size Effect) ซึ่ง SMB จะมีความแตกตางกันในแตละเดือนระหวางอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุมขนาดเล็ก (S/L, S/M และ S/H) กับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุมขนาด
ใหญ (B/L, B/M และ B/H)
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กกกกกกกกโดยจากสมมติฐานที่คาดการณไว หลักทรัพยที่มีขนาดเล็กหรือหลักทรัพยที่มีมูลคาตาม
ราคาตลาด (Market Value หรือ Market Equity) ต่ําจะใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูง สวน
หลักทรัพยที่มีขนาดใหญหรือมูลคาตลาดสูง จะใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ต่ํา เนื่องจากธุรกิจที่มี
ขนาดเล็กยอมมีความเสี่ยงมากกวาธุรกิจที่มีขนาดใหญกวา นักลงทุนจึงคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่
สูงกวาจากการลงทุนในธุรกิจที่มีขนาดเล็ก คํานวณโดยหาผลตางของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยราย
เดือนในกลุมหลักทรัพยขนาดเล็กกับกลุมหลักทรัพยขนาดใหญ ดังนี้
SMB =
=
=

Small Minus Big
Average returns of Small size minus Big size
1/3 * (S/L + S/M + S/H) – 1/3 * (B/L + B/M + B/H)

กกกกกกกกHML (High Minus Low) แทนปจจัยความเสี่ยงของสวนตางของอัตราผลตอบแทนที่
เกี่ยวเนื่องกับอัตราสวนมูลคาบัญชีตอมูลคาตลาด (Book to Market Value Effect) HML จะมีความ
แตกตางกันในแตละเดือน ระหวางอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยสองกลุมที่มีคา B/M Ratio
สูง (S/H และ B/H) กับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสองกลุมหลักทรัพยที่มีคา B/M Ratio ต่ํา (S/L
และ B/L)
กกกกกกกกโดยที่ถามูลคาตลาดใหญกวามูลคาตามบัญชี หรือคา B/M Ratio มีคาต่ํา แสดงใหเห็นวา
นักลงทุนคาดการณถึงอนาคตที่ดี ศักยภาพหรือความสามารถในการดําเนินงานและสถานภาพ
ทางการเงินที่ดีของหลักทรัพยนั้น ซึ่งอาจจะสื่อไดถึงการคาดการณความเสี่ยงที่นอยลง นักลงทุนจึง
คาดหวังอัตราผลตอบแทนที่ต่ํา ในทางกลับกันหลักทรัพยที่มีมูลคาตลาดนอยกวาหรือใกลเคียงกับ
มูลคาบัญชี หรือ B/M Ratio มีคามาก แสดงใหเห็นวานักลงทุนคาดการณถึงอนาคตที่ไมดีของ
หลักทรัพยนั้น ทั้งทางดานศักยภาพและความสามารถในการดําเนินงาน สถานภาพทางการเงิน ฯลฯ
เปนตน ซึ่งสื่อใหเห็นถึงความเสี่ยงที่มีมาก นักลงทุนจึงคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่สูง เพื่อให
สอดคลองกับความเสี่ยงของหลักทรัพยนั้นๆ คํานวณโดยหาผลตางของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยราย
เดือนในกลุมหลักทรัพยที่มี B/M Ratio สูง กับกลุมหลักทรัพยที่มี B/M Ratio ต่ํา ดังนี้
HML =
=
=

High Minus Low
Average returns of High B/M ratio minus Low B/M ratio
1/2 * (S/H + B/H) – 1/2 * (S/L + B/L)
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กกกกกกกก2.3 การทดสอบแบบจําลองสามปจจัย
กกกกกกกกทดสอบแบบจําลองสามปจจัย กับกลุมตัวอยางตามสมการ
(Ri,t-Rf,t) = ai + bi (Rm,t – Rf,t) + si(SMBt) + hi(HMLt) + εi
กกกกกกกกใชวิธีการถดถอย (Regression Analysis) เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวาง ตัวแปรตาม
(Dependent Variable) ซึ่งเปนอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย กับตัวแปรอิสระ (Independent
Variable) 3 ตัวแปร คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด (Market Return), ขนาดของกิจการ (Size) และ
อัตราสวนมูลคาหุนทางบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio) ซึ่งคาที่ไดจากการวิเคราะห คือ คาคงที่ ai
และสัมประสิทธิ์ของการถดถอย (Regression Coefficients) bi, si, hi โดยจะนําไปเปรียบเทียบกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว คือ
กกกกกกกก1. ทดสอบคา ai ที่ประมาณไดจากสมการถดถอย ถาแบบจําลองมีความเหมาะสมและ
สามารถใชอธิบายอัตราผลตอบแทนไดอยางมีนัยสําคัญแลว คา ai ที่ไดตองมีคาเทากับศูนยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในการทดสอบใชคาสถิติ T-Statistic มาทําการทดสอบ
โดยมีสมมติฐานคือ
H0 : ไมมีปจจัยอื่นทีส่ งผลตออัตราผลตอบแทน
H1 : มีปจจัยอื่นทีส่ งผลตออัตราผลตอบแทน
หรือ H0 : ai = 0
H1 : ai ≠ 0
กกกกกกกก2. ทดสอบคา bi ที่ไดจากการคํานวณ โดยคา bi ที่ไดตองมีคาไมเทากับศูนย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เพราะถาคา
bi เทากับศูนยแสดงวาอัตราผลตอบแทนของตลาดกับอัตรา
ผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกัน แตถา bi ไมเทากับศูนยอัตราผลตอบแทน
ของตลาดสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยได ในการ
ทดสอบใชคาสถิติ T-Statistic มาทําการทดสอบ
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โดยมีสมมติฐานคือ
H0: อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับ
อัตราผลตอบแทนของตลาด
H1: อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด
หรือ H0 : bi = 0
H1 : bi ≠ 0
กกกกกกกก3. ทดสอบคาสัมประสิทธิ์ SMB ที่ไดจากการคํานวณ โดยคา si ที่ไดตองมีคาไม
เทากับศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เพราะถาคา si เทากับศูนยแสดงวา ขนาดของกิจการกับอัตรา
ผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกัน แตถา si ไมเทากับศูนยแสดงวาขนาดของ
กิจการสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยได ในการ
ทดสอบใชคาสถิติ T-Statistic มาทําการทดสอบ
โดยมีสมมติฐานคือ
H0 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับ
ขนาดของกิจการ
H1 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาด
ของกิจการ
หรือ H0 : si = 0
H1 : si ≠ 0
กกกกกกกก4. ทดสอบคาสัมประสิทธิ์ HML ที่ไดจากการคํานวณ โดยคา hi ที่ไดตองมีคาไม
เทากับศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เพราะถาคา hi เทากับศูนยแสดงวา อัตราสวนมูลคาหุนตาม
บัญชีตอมูลคาตลาดกับอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกัน แตถา hi ไม
เทากับศูนยแสดงวาอัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาดสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยได ในการทดสอบใชคาสถิติ T-Statistic มาทําการ
ทดสอบ
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โดยมีสมมติฐานคือ
H0 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับ
อัตราสวนมูลคาหุนทางบัญชีตอมูลคาตลาด
H1 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวน
มูลคาหุนทางบัญชีตอมูลคาตลาด
หรือ H0 : hi = 0
H1 : hi ≠ 0
กกกกกกกก5.
การวิเคราะหสัมประสิทธิ์การตัดสินในพหุคูณ (Multiple Coefficient of
Determination: r2) การวิเคราะหหาคา r2 เพื่อพิจารณาวาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระตาม
แบบจําลองสามปจจัย ซึ่งไดแก อัตราผลตอบแทนของตลาด (Market Return), ขนาดของกิจการ
(Size) และ อัตราสวนมูลคาหุนตามบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M Ratio) มีความสามารถในการอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามหรืออัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไดดีเพียงใด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยในดัชนี SET 50 ซึ่งอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใช
แบบจําลอง Fama-French โดยไดแบงสวนของการวิเคราะหออกเปน 2 สวนดังตอไปนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะหโดยใชขอมูลรวมทั้งหมดเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบดวย
กกกกกกกก1.1 การสรุปจํานวนขอมูลที่ใชในการประมวลผล
กกกกกกกก1.2 การวิเคราะหขอมูล
ส่ วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ตามสมการของแบบจําลอง Fama-French
ประกอบดวย
กกกกกกกก2.1 ผลการจัดกลุมหลักทรัพยตามวิธีการของ Fama และ French
กกกกกกกก2.2 วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตางๆ (Correlation Analysis)
กกกกกกกก2.3 การทดสอบแบบจําลองสามปจจัย โดยการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression
Analysis)
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะหโดยใชขอมูลรวมทั้งหมดเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบดวย
กกกกกกกก1.1 การสรุปจํานวนขอมูลที่ใชในการประมวลผล
กกกกกกกกการวิจัยนี้ใชขอมูลราคาปดรายเดือนของหลักทรัพยที่อยูในดัชนี SET 50 วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2551 (ตารางที่ 4-1) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2547 และมีการซื้อขายอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 5 ป
รวมทั้งสิ้น 60 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2547 ถึง เดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2551 มา
คํานวณหาอัตราผลตอบแทน
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30
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหลักทรัพยที่อยูในดัชนี SET 50
ลําดับ
หลักทรัพย์
ที่

ชื่อภาษาไทย

ประเภทของธุรกิจ

1

ADVANC

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

สื่อสาร

2

AOT

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

ขนสงและโลจิสติกส

3

BANPU

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

พลังงานและ
สาธารณูปโภค

4
5
6
7
8

BAY
BBL
BEC
BECL
BGH

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
บริษัททางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร
ธนาคาร
สื่อและสิ่งพิมพ
ขนสงและโลจจิสติกส
การแพทย

9

BH

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)

การแพทย

10

BIGC

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

พาณิชย

11

CCET

บริษัท แคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

ชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส

12
13

CPALL
CPF

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)

พาณิชย
ธุรกิจการเกษตร

14

CPN

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

15

DELTA

บริษัทเดลตา อีเลคโทรนิกส (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

ชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส

16

DTAC

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด
(มหาชน)

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

17

EGCO

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

18

ESSO

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

พลังงานและ
สาธารณูปโภค
พลังงานและ
สาธารณูปโภค

31
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหลักทรัพยที่อยูในดัชนี SET 50 (ตอ)
ลําดับ
หลักทรัพย์
ที่

ชื่อภาษาไทย

19

GLOW

บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)

20

HANA

บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จํากัด (มหาชน)

21

IRPC

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

22

ITD

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)

23
24
25

KBANK
KSL
KTB

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

26

LH

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)

27

MAKRO

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

28

MBK

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)

29
30

MCOT
MINT

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

31

PS

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

32

PSL

บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)

33

PTT

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

34

PTTAR

บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด
(มหาชน)

ประเภทของธุรกิจ
พลังงานและ
สาธารณูปโภค
ชิ้นสวน
อิเล็คทรอนิกส
พลังงานและ
สาธารณูปโภค
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย
ธนาคาร
อาหารและเครื่องดื่ม
ธนาคาร
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย
พาณิชย
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย
สื่อและสิ่งพิมพ
อาหารและเครื่องดื่ม
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย
ขนสงและโลจิสติกส
พลังงานและ
สาธารณูปโภค
พลังงานและ
สาธารณูปโภค
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหลักทรัพยที่อยูในดัชนี SET 50 (ตอ)
ลําดับ
หลักทรัพย์
ที่
35

PTTCH

36

PTTEP

37

RATCH

38
39
40
41
42
43
44

SCB
SCC
SCCC
SCIB
TCAP
THAI
TMB

45

TOP

46

TPC

47
48

TSTH
TTA

49

TTW

50

TUF

ชื่อภาษาไทย

ประเภทของธุรกิจ

ปโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
พลังงานและ
(มหาชน)
สาธารณูปโภค
พลังงานและ
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
สาธารณูปโภค
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
วัสดุกอสราง
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
วัสดุกอสราง
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ขนสงและโลจิสติกส
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
พลังงานและ
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
สาธารณูปโภค
ปโตรเคมีและ
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
เคมีภัณฑ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วัสดุกอสราง
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
ขนสงและโลจิสติกส
พลังงานและ
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)
สาธารณูปโภค
บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, จํานวนหลักทรัพยที่อยูในดัชนี SET 50 (2552). [Online].
กAccessed 5 November 2009. Available from http://www.setsmart.com/ism_securitytable.jsp
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ตารางที่ 2 แสดงคาทางสถิติของกลุมหลักทรัพยที่ทําการศึกษา ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547ธันวาคม พ.ศ.2551
Descriptive
Statistics
Market Cap
(ล้ านบาท)
Book Value
(ล้ านบาท)
Book to Market
(เท่ า)

ค่ าเฉลีย่
(Mean)

สู งสุ ด
(Max)

ตํ่าสุ ด
(Min)

80,845.62

1,059,182.84

6,097.26

40,758.18

405,090.09

1,955.82

0.71

4.55

0.10

กกกกกกกกจากตารางที่ 2 พบวา กลุมหลักทรัพยมีมูลคาตลาดเฉลี่ยเทากับ 80,845.62 ลานบาท
หลักทรัพยที่มีมูลคาสูงสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) มีมูลคาตลาดเทากับ
1,059,182.84 ลานบาท และ หลักทรัพยที่มีมูลคาต่ําสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีมูลคาตลาดเทากับ 6,097.26 ลานบาท
กกกกกกกกมูลคาตามบัญชีของกลุมหลักทรัพย มีคาเฉลี่ยเทากับ 40,758.18 ลานบาท หลักทรัพยที่มี
มูลคาตามบัญชีสูงสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยมีมูลคาตามบัญชีเทากับ
405,090.09 ลานบาท และหลักทรัพยที่มีมูลคาตามบัญชีต่ําสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) โดยมีมูลคาตามบัญชีเทากับ 1,955.82 ลานบาท
กกกกกกกกอัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดของกลุมหลักทรัพย มีคาเฉลี่ยเทากับ
0.71
หลักทรัพยที่มีอัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดสูงสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดเทากับ 4.55 และ หลักทรัพยที่มี
อัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดต่ําสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
โดยมีอัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดเทากับ 0.10

34
กกกกกกกก1.2 การวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกกจากขอมูลที่ใชในการศึกษา สามารถวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของตลาดและอัตรา
ผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย ดังตอไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลอัตราผลตอบแทนของตลาดและกลุมหลักทรัพยป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551

ปี
2547

2548

2549

2550

2551

2547 - 2551

อัตราผลตอบแทนของตลาดและกลุ่มหลักทรัพย์ (%)
เฉลีย่
สู งสุ ด
Rm
0.15
6.66
Rf
4.35
5.95
Rp
1.24
35.00
Rm
-0.41
6.63
Rf
5.27
5.52
Rp
0.04
35.30
Rm
1.94
10.15
Rf
4.19
4.87
Rp
1.24
35.00
Rm
-5.38
11.31
Rf
4.26
5.40
Rp
-5.61
71.56
Rm
3.80
13.08
Rf
2.87
3.64
Rp
4.29
52.47
Rm
0.02
13.08
Rf
4.19
5.95
Rp
0.24
71.56

ตํ่าสุ ด
-8.45
3.56
-9.35
-8.35
4.85
-25.95
-6.94
3.42
-9.35
-35.92
3.48
-2.65
-4.54
2.34
-2.95
-35.92
2.34
-25.95
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กกกกกกกกอัตราผลตอบแทนของตลาด (Rm) หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่คํานวณจากขอมูลดัชนี
ของตลาดคํานวณจาก [(SET 50 Index ณ ราคาปดตลาด – SET 50 Index ในเดือนทําการกอน)/SET
50 Index ในเดือนทําการกอน] x 100
กกกกกกกกอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย (Rp) หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่คํานวณจาก
ขอมูลดัชนีของกลุมหลักทรัพยตัวอยาง คํานวณจาก [(ราคาปดของหลักทรัพย – ราคาปดของ
หลักทรัพยในเดือนทําการกอน)/ราคาปดของหลักทรัพยในเดือนทําการกอน]x 100
กกกกกกกกอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง (Rf) หมายถึง อัตราผลตอบแทน
ที่คํานวณจากคาเฉลี่ยรายเดือนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป
กกกกกกกกจากตารางที่ 3 ผลการศึกษาอัตราผลตอบแทนของตลาดรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม ป
2547 – เดือนธันวาคม ป 2551 พบวา อัตราผลตอบแทนตลาดเฉลี่ยคิดเปน 0.02% อัตราผลตอบแทน
ตลาดสูงสุดคิดเปน 13.08% และมีอัตราผลตอบแทนตลาดต่ําสุดคิดเปน -35.92% อัตราผลตอบแทน
ของสินทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Rate) เฉลี่ยคิดเปน 4.19% สูงสุดคิดเปน 5.95%
และมีอัตราผลตอบแทนต่ําสุดคิดเปน 2.34% อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยเฉลี่ยคิดเปน
0.24% อัตราผลตอบแทนสูงสุดคิดเปน 71.56% อัตราผลตอบแทนต่ําสุดคิดเปน
-25.95%
กกกกกกกกโดยภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบระหวางอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย กับอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด พบวาตั้งแตป 2547 – 2551 อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยอัตราผลตอบแทนของกลุม
หลักทรัพยป 2550 และ 2551 สูงกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด ขณะที่ป 2547, 2548 และ 2549
อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยนอยกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด
ส่ วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ตามสมการของแบบจําลองสามปจจัย
ประกอบดวย
กกกกกกกก2.1 ผลการจัดกลุมหลักทรัพยตามวิธีการของ Fama และ French
กกกกกกกกจากขอมูลหลักทรัพยที่อยูในดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในชวงป 2547 – 2551 (หลักทรัพยจํานวน 40 หลักทรัพย จากตารางที่ 4-1) เมื่อนํามาแบงกลุมตาม
วิธีการสรางกลุมหลักทรัพย (Portfolio Formation) ของแบบจําลองสามปจจัย ทําใหไดกลุม
หลักทรัพย 6 กลุม คือ
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1. S/L คือ กลุมหลักทรัพยที่มีขนาดเล็ก และมีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอ
มูลคาตลาดต่ํา
2. S/M คือ กลุมหลักทรัพยที่มีขนาดเล็ก และมีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอ
มูลคาตลาดระดับกลาง
3. S/H คือ กลุมหลักทรัพยที่มีขนาดเล็ก และมีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอ
มูลคาตลาดสูง
4. B/L คือ กลุมหลักทรัพยที่มีขนาดใหญ และมีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอ
มูลคาตลาดต่ํา
5. B/M คือ กลุมหลักทรัพยที่มีขนาดใหญ และมีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอ
มูลคาตลาดระดับกลาง
6. B/H คือ กลุมหลักทรัพยที่มีขนาดใหญ และมีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอ
มูลคาตลาดสูง
กกกกกกกกจากการใชขอมูลในเดือนธันวาคม ปที่ t-1 จัดกลุมขอมูลในปที่ t ทําใหในแตละป แต
กลุมประกอบดวยหลักทรัพย ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงขอมูลรายชื่อหลักทรัพยที่อยูในกลุมหลักทรัพย 6 กลุม ป พ.ศ.2547 - พ.ศ.2551
2547
CPF
TCAP
TSTH
MBK
BIGC
MAKRO
DELTA

2548
TCAP
TSTH
BECL
MBK
TPC
CCET

2549
CPF
SCIB
TCAP
TSTH
BECL
MBK
TPC

2550
CPF
SCIB
TCAP
TMB
TSTH
BECL
MBK

S/M

CPN
MINT
BECL
TPC
CCET
HANA
TUF

BIGC
MAKRO
TTA
DELTA
HANA
ITD
PSL
TUF

CCET
TTA
DELTA
HANA
ITD
PSL
TUF

S/H

BEC
CPALL
BGH
BH
TTA
PSL

BEC
CPN
MINT
CPALL
BGH
BH

MINT
CPALL
BGH
BH
BIGC
MAKRO

BIGC
MAKRO
CCET
TTA
DELTA
HANA
ITD
PSL
TPC
TUF
CPALL
BGH
BH

S/L

2551
AOT
CCET
CPF
SCIB
TCAP
THAI
TMB
TSTH
TTA
BECL
DELTA
HANA
ITD
MBK
PSL
TPC
TUF

BGH
BH
MAKRO
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ตารางที4่ แสดงขอมูลรายชื่อหลักทรัพยที่อยูในกลุมหลักทรัพย 6 กลุม ป พ.ศ.2547 - พ.ศ.2551
(ตอ)
2547
2548
2549
2550
2551
B/L
AOT
AOT
IRPC
IRPC
BAY
TMB
THAI
AOT
KTB
IRPC
BAY
TMB
THAI
AOT
KTB
EGCO
BAY
TMB
THAI
KTB
CPF
BAY
BBL
EGCO
B/M THAI
SCC
BANPU
BAY
BBL
SCC
SCIB
PTT
EGCO
EGCO
SCIB
BANPU
KTB
KBANK
KBANK
BANPU
KTB
BBL
LH
LH
BBL
BBL
EGCO
RATCH
PTT
KBANK
KBANK
KBANK
SCB
RATCH
RATCH
RATCH
LH
SCB
SCB
SCB
RATCH
SCC
ITD
SCB
B/H
ADVANC ADVANC ADVANC ADVANC ADVANC
PTTEP
PTTEP
BEC
BANPU
BANPU
SCCC
SCCC
CPN
BEC
BEC
IRPC
IRPC
PTTEP
CPN
BIGC
PTT
PTT
SCCC
MINT
CPALL
LH
LH
SCC
PTTEP
CPN
SCCC
MINT
PTT
PTTEP
SCC
SCCC
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กกกกกกกกจากตารางที่ 4 แสดงขอมูลรายชื่อหลักทรัพยในแตละกลุม ตามวิธีการสรางกลุม
หลักทรัพย (Portfolio formation) ของแบบจําลองสามปจจัย พบวาแตละปหลักทรัพยที่อยูใน 6 กลุม
มีการเปลี่ยนแปลงตลอด ยกเวนหลักทรัพย TCAP, TSTH, TUF, HANA, BH, BGH, KBANK,
RATCH, SCB, ADVANC, PTTEP, SCCC ที่อยูในกลุมเดิมตั้งแตป พ.ศ.2547 - พ.ศ.2551
ตารางที่ 5 แสดงขอมูลอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนป พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551
ปี
2547
2548
2549
2550
2551
เฉลีย่

อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ รายเดือนแต่ ละปี ตามกลุ่มหลักทรัพย์ (%)
S/L
S/M
S/H
B/L
B/M
B/H
Rm
0.337
-1.619 -3.552
0.518
-0.437
1.173
0.152
0.942
0.675
3.023
-0.295
0.105
-3.909 -0.405
0.746
0.955
1.429
-0.531
2.218
1.581
1.941
-4.416 -6.099 -3.188 -8.951 -4.904 -4.802 -5.380
7.008
3.175
2.416
6.775
3.284
3.104
3.797
0.924
-0.582
0.026
-0.497
0.053
-0.571
0.021

กกกกกกกกจากตารางที่ 5 แสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยในแตละปตามกลุม
หลักทรัพยจํานวน 6 กลุม ไดแก กลุม S/L, S/M, S/H, B/L, B/M และB/H ซึ่ง จากสมมติฐานตาม
แนวคิดของ Fama and French นั้น กลุมหลักทรัพยที่มีขนาดเล็ก (Small size) และมีอัตราสวนมูลคา
บัญชีตอมูลคาตลาดสูง ( High B/M Ratio) ควรจะใหอัตราผลตอบแทนมากกวากลุมหลักทรัพยที่มี
ขนาดใหญ (Big Size) และมีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอมูลคาตลาดต่ํา (Low B/M Ratio)
กกกกกกกกจากขอมูลของกลุมหลักทรัพย พบวากลุมหลักทรัพยที่มีขนาดเล็ก
(Small Size)
ประกอบดวยกลุม S/L, S/M และ S/H ใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแตป 2547 – 2551 เทากับ
0.924%, -0.582 และ 0.026% ตามลําดับ ขณะที่กลุมหลักทรัพยที่มีขนาดใหญ (Big Size)
ประกอบดวยกลุม B/L, B/M และ B/H ใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแตตนป 2547-2551 เทากับ 0.497%, 0.053% และ -0.571% ตามลําดับ จากผลที่ไดจะพบวาไมสอดคลองกับสมมติฐานตาม
แนวคิดของ Fama and French
กกกกกกกกแตกลุมหลักทรัพยที่มีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอมูลคาตลาดสูง (High B/M Ratio) ซึ่ง
ประกอบดวย กลุม S/H และ B/H กลับใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแตตนป 2547-2551 เปนอันดับ
ที่สามและที่หา ตามลําดับ (0.026% และ -0.571%) โดยกลุมหลักทรัพยที่มีอัตราสวนมูลคาบัญชีตอ
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มูลคาตลาดระดับต่ํา (Low B/M Ratio) ซึ่งหมายถึง กลุม S/L เปนกลุมที่ใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
ตั้งแตป 2547-2551 มากที่สุด จากผลที่ไดจะพบวาไมสอดคลองกับสมมติฐานตามแนวคิดของ
Fama and French
การได้ มาของค่ า SMB (Size Premium) และ HML (Value Premium)
กกกกกกกกคา SMB (Small Minus Big) หรือคา Size Premium แทนปจจัยความเสี่ยงของสวนตาง
ของอัตราผลตอบแทนที่เกี่ยวเนื่องกับขนาด (Size Effect) ซึ่ง SMB จะมีความแตกตางกันในแต
เดือนระหวางอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางสามกลุมขนาดเล็ก (S/L, S/M และ S/H) กับ
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสามกลุมขนาดใหญ (B/L, B/M และ B/H) ดังสมการ
SMB =
Small Minus Big
=
Average Returns of Small Size Minus Big Size
=
1/3 * (S/L + S/M + S/H) – 1/3 * (B/L + B/M + B/H)
กกกกกกกกคา HML (High Minus Low) หรือคา Value Premium แทนปจจัยความเสี่ยงของสวน
ตางของอัตราผลตอบแทนที่เกี่ยวเนื่องกับอัตราสวนมูลคาบัญชีตอมูลคาตลาด (Book to Market
Value Effect) HML จะมีความแตกตางกันในแตละเดือน ระหวางอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ
หลักทรัพยสองกลุมที่มีคา B/M ratio สูง (S/H และ B/H) กับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสองกลุม
หลักทรัพยที่มีคา B/M ratio ต่ํา (S/L และ B/L) ซึ่งถูกสรางขึ้นโดยไมใหมีผลกระทบจากปจจัยขนาด
ดังสมการ
HML =
High Minus Low
=
Average Returns of High B/M Ratio Minus Low B/M Ratio
=
1/2 * (S/H + B/H) – 1/2 * (S/L + B/L)
กกกกกกกกผลของการจัดกลุมหลักทรัพยในดัชนี SET 50 ออกเปน 6 กลุม ตามวิธีการของ Fama
และ French เพื่อนํามาหาคา SMB และ HML ไดคา SMB (Size Premium) และ HML (Value
Premium) เฉลี่ยรายเดือน ตั้งแตตนป 2547 – 2551 ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงคา SMB และ HML เฉลี่ย ป พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551

ปี
2547
2548
2549
2550
2551
2547-2551

ค่ า Premium เฉลีย่ ของกลุ่มหลักทรัพย์ (%)
SMB
HML
Rm-Rf
-2.03
-1.62
-4.20
2.91
-0.77
-5.67
-0.05
1.40
-2.25
1.65
2.69
-9.64
-0.19
-4.13
0.93
0.46
-0.49
-4.17

กกกกกกกกจากตารางที่ 6 พบวา ผลตางของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนในกลุม
หลักทรัพยที่มีขนาดเล็ก (S/L, S/M, S/H) กับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนในกลุม
หลักทรัพยที่มีขนาดใหญ (B/L, B/M, B/H) หรือตัวแปร SMB (Size Premium) ตั้งแตตนป 2547 –
2551 มีคาเปนบวกในป 2548 และ 2550 ขณะที่ป 2547, 2549 และป 2551 มีคาเปนลบ ขณะที่การ
พิจารณาในภาพรวมตั้งแตตนป 2547 – 2551 พบวา มีคา SMB เปนบวกเทากับ 0.46% เห็นไดวา
สําหรับคา SMB ในภาพรวมของกลุมหลักทรัพยเปนไปตามสมมติฐานตามแนวคิดของ Fama and
French ที่วาการลงทุนในกลุมหลักทรัพยที่มีขนาดเล็ก นักลงทุนจะคาดหวังอัตราผลตอบแทน
มากกวาการลงทุนในกลุมหลักทรัพยที่มีขนาดใหญ เนื่องจากนักลงทุนมองวาการลงทุนในกลุม
หลักทรัพยที่มีขนาดเล็กนั้น มีความเสี่ยงมากกวาการลงทุนในกลุมหลักทรัพยที่มีขนาดใหญ
กกกกกกกกนอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวา ผลตางของอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนใน
กลุมหลักทรัพยที่มีคา B/M ratio สูง กับอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนในกลุมหลักทรัพย
ที่มีคา B/M ratio ต่ํา หรือตัวแปร HML (Value Premium) ในป 2547, 2548 และ 2551 เปนลบ สวน
ป 2549 และ 2550 เปนบวก เมื่อพิจารณาในภาพรวมตั้งแตป 2547 – 2551 พบวา คา HML มีคาเปน
ลบ เทากับ -0.49% เห็นไดวาคา HML ของกลุมหลักทรัพยที่ไดในแตละปนั้นมีความผันผวน
ตลอดจนคา HML ในภาพรวมมีคาเปนลบ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานตามแนวคิดของ Fama and
French วาการลงทุนในกลุมหลักทรัพยที่มีคา B/M Ratio สูง นักลงทุนจะคาดหวังอัตราผลตอบแทน
มากกวาการลงทุนในกลุมหลักทรัพยที่มีคา B/M Ratio ต่ํา เนื่องจากนักลงทุนคาดการณถึงอนาคตที่
ไมดีของหลักทรัพยสื่อใหเห็นถึงความเสี่ยงที่มีมาก นักลงทุนจึงคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่สูง
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กกกกกกกก2.2 วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตางๆ (Correlation Analysis)
กกกกกกกก ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธของขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้
ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธของขอมูลตางๆ (Correlation Matrix)
Return คือ อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย Rm คือ ปจจัยตลาด
SMB (Small Minus Big) คือ ปจจัยขนาด HML (High Minus Low) คือ ปจจัยมูลคา
(B/M Ratio)
ตัวแปร
1.Return
2.Rm
3.SMB
4.HML

Return
1.000
0.982
-0.477
-0.843

Rm
0.982
1.000
-0.431
-0.747

SMB
-0.477
-0.431
1.000
0.364

HML
-0.843
-0.747
0.364
1.000

กกกกกกกกจากตารางที่ 7 นี้ เปนการอธิบายถึงลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระ ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆ
ที่เหลือจะมีหรือไมมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ทิศทางของ
ความสัมพันธของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระจะแสดงโดยเครื่องหมาย +/- ของคาตางๆ ถาคาเปน
+ แสดงวาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแประตามเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตถาคา
เปน - แสดงวาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแประตามเปนไปในทิศทางตรงขามกัน
กกกกกกกกในที่นี้ จะพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรตาม (Dependent Variable) ซึ่งเปนอัตรา
ผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย กับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 3 ตัวแปร คือ ปจจัยตลาด
ปจจัยขนาด และปจจัยมูลคา จากการวิเคราะหพบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยความสัมพันธระหวาง Return กับ ปจจัยตลาด, ปจจัยขนาด และ
ปจจัยมูลคา มีคาเทากับ 0.982, -0.477 และ -0.843 ตามลําดับ กลาวคือ ถาปจจัยตลาด มูลคา
เปลี่ยนแปลงไปจะสงผลใหคาอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน แตถาปจจัยขนาด และปจจัยมูลคา เปลี่ยนแปลงไปจะสงผลใหคาอัตราผลตอบแทนของ
กลุมหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางผกผันกัน
กกกกกกกกนอกจากนี้ ความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัวมีนอย แสดงวาขอมูลนี้ไมมีปญหา
ลักษณะ Multicollinearity ซึ่งหมายถึงปญหาที่เกิดจากการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันทํา
ใหผลการทดสอบสมการถดถอยไมถูกตอง

43
กกกกกกกก2.3 การทดสอบแบบจําลองสามปจจัย (3 Factor Model) โดยการวิเคราะหสมการ
ถดถอย (Regression Analysis)
กกกกกกกกการศึกษาครั้งนี้ใชดัชนีราคา SET 50 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตัวแทน
ของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย ใชราคาปดรายเดือนของหลักทรัพยเปนตัวแทนของ
อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย และใชขอมูลคาเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป
เปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง มาเขาสมการถดถอยแบบ
ตามเวลา (Time-Series Regression) โดยจัดสมการใหอยูในรูป Risk Premium Form คือ
(Ri,t-Rf.t) = ai + bi (Rm.t – Rf,t) + si(SMBt) + hi(HMLt) + εi
กกกกกกกกเพื่อประมาณคา ai และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ bi, si, hi แลวนําไปเปรียบเทียบกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว คือ
1. การทดสอบคา ai จากสมมติฐาน
H0 : ไมมีปจจัยอื่นทีส่ งผลตออัตราผลตอบแทน หรือ ai =0
H1 : มีปจจัยอื่นทีส่ งผลตออัตราผลตอบแทน หรือ ai ≠ 0
2. การทดสอบคา bi จากสมมติฐาน
H0 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด หรือ bi = 0
H1 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด หรือ bi ≠ 0
3. การทดสอบคา si จากสมมติฐาน
H0 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับขนาดของ
กิจการ หรือ si = 0
H1 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขนาดของ
กิจการ หรือ si ≠ 0
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4. การทดสอบคา hi จากสมมติฐาน
H0 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกับอัตราสวน
มูลคาหุนทางบัญชีตอมูลคาตลาด หรือ hi = 0
H1 : อัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราสวนมูลคา
หุนทางบัญชีตอมูลคาตลาด หรือ hi ≠ 0
ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบแบบจําลองสามปจจัย โดยการวิเคราะหสมการถดถอยตามอนุกรม
กกกกกกกกเวลา (Time-Series Regression) กับกลุมหลักทรัพย เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 –
กกกกกกกกเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551
กกกกกกกกตัวแปรอิสระประกอบดวย ปจจัยตลาด, ปจจัยขนาด และ ปจจัยมูลคา คา Coefficient ใช
วัดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระใดๆ และตัวแปรตามในขณะที่ตัวแปรอิสระอื่นๆ มีคาคงที่
R-Square ใชวัดวาตัวแปรอิสระตางๆ มีผลทําใหตัวแปรตามเปลี่ยนแปลงไดมากหรือนอย
(Ri,t - Rf,t) = ai + bi (Rm,t – Rf,t) + st(SMBt) + hi(HMLt) + εi
a
b
s
-0.007
0.808
-0.138
กลุ่มหลักทรัพย์
(-2.055)
(11.937)
(-1.415)
หมายเหตุ: 1) คาในวงเล็บ คือคา T-Statistic
2) *มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%

h
-0.364
(-3.872)

R2
0.998

กกกกกกกกจากผลที่ได สามารถสรางสมการตาม (Ri,t - Rf,t) = ai + bi (Rm,t – Rf,t) + st(SMBt) +
hi(HMLt) + εi ไดดังตอไปนี้
(Ri,t - Rf,t) = (-0.007) + 0.808 (Rm,t – Rf,t) + (-0.138) (SMB) + (-0.364) (HML)
กกกกกกกกจากตาราง 8 พบวาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (R-Square : R2) ของขอมูล
ทั้งหมด มีคาเทากับ 0.998 หมายความวาตัวแปรอิสระตางๆ คือ ปจจัยตลาด, ปจจัยขนาด และปจจัย
มูลคามีผลทําใหตัวแปรตาม (Ri - Rf) เปลี่ยนแปลงไดมาก
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กกกกกกกกความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระตามสมการสามารถอธิบายไดทีละคู
ในขณะที่หาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระคูใด ตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ ที่เหลือ
จะไมมีการเปลี่ยนแปลง ทิศทางความสัมพันธของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระจะแสดงโดย
เครื่องหมาย +/- ที่สัมประสิทธของพจนตางๆ ในสมการถดถอย ถาคาเปน + แสดงวาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตถาคาเปน
- แสดงวา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเปนไปในทิศทางตรงขามกัน
กกกกกกกกคา Coefficient ระหวางตัวแปร (Ri -Rf) และปจจัยตลาด (Rm - Rf) เทากับ 0.808
หมายความวา ถาอัตราผลตอบแทนของตลาดเปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ตัวแปรอิสระอื่นๆ ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
กกกกกกกกคา Coefficient ระหวางตัวแปร (Ri -Rf) และปจจัยมูลคา (SMB) เทากับ -0.138
หมายความวา ถาคา SMB เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ตัวแปรอิสระอื่นๆ ไมมีการเปลี่ยนแปลง จะ
สงผลใหอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม
กกกกกกกกคา Coefficient ระหวางตัวแปร (Ri -Rf) และปจจัยมูลคา (HML) เทากับ -0.364
หมายความวา ถาคา HML เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ตัวแปรอิสระอื่นๆ ไมมีการเปลี่ยนแปลง จะ
สงผลใหอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม
กกกกกกกกณ ระดับความเชื่อมั่น 95% พบวา ตัวแปรตนซึ่งในที่นี้คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด
ปจจัยขนาดของกิจการ และปจจัยมูลคาหรืออัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด ไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ การเปลี่ยนแปลงในปจจัยดังกลาว จึงไมมีผลตออัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย
กกกกกกกกการพิจารณาคา Intercept: ai ถากลุมของตัวแปรตนสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยของหลักทรัพยได คา Intercept: ai ที่ไดจากการประมาณ การดวยสมการถดถอยตามอนุกรม
เวลา (Time-Series Regression) ควรที่จะเขาใกล 0 อยางมีนัยสําคัญ
กกกกกกกกเมื่อพิจารณาคา Intercept: ai ที่ได พบวาคา ai ที่ได ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา
เทากับ -0.007 นั่นแสดงวานอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงตามแนวคิดของ Fama and French แลว
ยังมีปจจัยอื่นๆที่สงผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย
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ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบแบบจําลองสามปจจัย โดยการวิเคราะหสมการถดถอยตาม
กกกกกกกกอนุกรมเวลา (Time-Series Regression) กับกลุมหลักทรัพย 6 กลุม เดือนมกราคม พ.ศ.
กกกกกกกก2547 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551
(Ri,t – Rf,t) = ai+bi (Rm,t – Rf,t) + si(SMBt) + hi(HMLt) + εi
กลุ่ม
S/L

a
b
s
-0.002
0.848
0.367
(-0.128)
(2.414)
(0.723)
S/M
-0.008
1.029
0.590
(-1.661)
(10.456)
(4.151)
S/H
-0.006
0.991
1.422
(-7.461)
(59.035)*
(58.607)*
B/L
-0.011
0.990
0.115
(-11.450)
(51.408)*
(4.139)
B/M
0.001
1.031
0.203
(1.029)
(39.198)*
(5.343)
B/H
-0.007
0.847
-0.940
(-0.445)
(2.686)
(-2.062)
หมายเหตุ: 1) คาในวงเล็บ คือคา T-Statistic
2) *มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%

h
-0.672
(-1.377)
-0.126
(-0.925)
0.126
(5.406)
-1.007
(-37.636)*
0.139
(3.801)
0.195
(0.446)

R2
0.967
0.996
0.999
0.999
0.999
0.968

กกกกกกกกจากตาราง 9 พบวา คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (R-Square : R2) ของกลุม
หลักทรัพย 6 กลุม มีคาอยูในชวง 0.967 ถึง 0.999 หมายความวา ถาอัตราผลตอบแทนของตลาด
เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ตัวแปรอิสระอื่นๆ ไมมีการเปลี่ยนแปลง จะสงผลใหอัตราผลตอบแทน
ของกลุมหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
กกกกกกกกคา Coefficient ระหวางตัวแปร(Ri -Rf) และปจจัยขนาด (SMB) มีความสัมพันธกัน โดย
คาความชันของปจจัยขนาด (SMB) มีคาเปนบวกในทุกกลุมหลักทรัพยที่มีขนาดเล็ก (S/L, S/M, S/H)
แสดงวาถาปจจัยความเสี่ยงจากขนาดเพิ่มขึ้น จะทําใหอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยที่มี
ขนาดเล็กมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น เปนไปในทิศทางตรงกันขามกับหลักทรัพยที่มีขนาดใหญ (B/L,
B/M, B/H) แดงวาถาปจจัยความเสี่ยงจากขนาดเพิ่มขึ้น จะทําใหอัตราผลตอบแทนของกลุม
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หลักทรัพยที่มีขนาดใหญมีแนวโนมปรับตัวลดลง ความสัมพันธดังกลาวทําใหคาชดเชยความเสี่ยง
จากขนาด (Size Premium) จึงมีคาเปนบวก สอดคลองกับสมมติฐานตามแนวคิดของ Fama and
French
กกกกกกกกณ ระดับความเชื่อมั่น 95% พบวา อัตราผลตอบแทนตลาดมีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุม
S/H, B/L และ B/M หมายความวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาดเปนปจจัยที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของทั้ง 3 กลุมหลักทรัพย
กกกกกกกกณ ระดับความเชื่อมั่น 95% พบวาปจจัยขนาด มีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุม S/H
หมายความวาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยขนาดเปนปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยดังกลาว
กกกกกกกกณ ระดับความเชื่อมั่น 95% พบวาปจจัยมูลคา มีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุม B/L
หมายความวาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยมูลคา เปนปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยดังกลาว
กกกกกกกกเมื่อพิจารณาคา Intercept: ai พบวาคา ai ที่ได ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา
นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงตามแนวคิดของ Fama and French แลว ยังมีปจจัยอื่นๆที่สงผล
กระทบกับอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา ขอมูลของหลักทรัพยที่อยูในกลุมดัชนี SET 50 ซึ่งจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 และมีการเคลื่อนไหวของราคา
อยางตอเนื่อง ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มี
จํานวน 40 หลักทรัพย โดยกลุมหลักทรัพยตัวอยางมีมูลคาตลาดเฉลี่ยเทากับ 80,845.62 ลานบาท
หลักทรัพยที่มีมูลคาสูงสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) มีมูลคาตลาดเทากับ
1,059,182.84 ลานบาท และ หลักทรัพยที่มีมูลคาต่ําสุด คือ
หลักทรัพยของบริษัท ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีมูลคาตลาดเทากับ 6,097.26 ลานบาท
กกกกกกกกกลุมหลักทรัพย มี มูลคาตามบัญชีเฉลี่ยเทากับ 40,758.18 ลานบาท หลักทรัพยที่มีมูลคา
ตามบัญชีสูงสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยมีมูลคาตามบัญชีเทากับ
405,090.09 ลานบาท และหลักทรัพยที่มีมูลคาตามบัญชีต่ําสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) โดยมีมูลคาตามบัญชีเทากับ 1,955.82 ลานบาท
กกกกกกกกกลุมหลักทรัพย มี อัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดเฉลี่ยเทากับ 0.71 หลักทรัพย
ที่มีอัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดสูงสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) โดยมีอัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดเทากับ 4.55 และ หลักทรัพยที่มีอัตราสวน
มูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดต่ําสุด คือ หลักทรัพยของบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) โดยมี
อัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอมูลคาตลาดเทากับ 0.10
กกกกกกกกจากการวิเคราะหขอมูลผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยที่ทําการศึกษา พบวา คาเฉลี่ย
ของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยในชวงเวลาดังกลาว มีคาเทากับ 4.19% ในขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดคือ 0.02% ชี้ใหเห็นวากลุมหลักทรัพยใหอัตราผลตอบแทนที่สูงกวา
อัตราผลตอบแทนของตลาด
กกกกกกกกเมื่อจัดกลุมหลักทรัพยตามวิธีการของ Fama and French ตามตารางที่ 4-5 พบวา กลุม
หลักทรัพยซึ่งประกอบดวย กลุม S/L, S/H และ B/M มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเปนบวก ขณะที่กลุม
S/M, B/L และ B/H มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเปนลบ โดยกลุม S/L ใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูง
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ที่สุด เทากับ 0.924% สวนกลุมหลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่ําที่สุด คือกลุม S/M เทากับ 0.582%
กกกกกกกกผลของการจัดกลุมหลักทรัพยออกเปน 6 กลุม ตามวิธีการของ Fama and French เพื่อ
นํามาหาคา SMB และ HML พบวาคา SMB (Size Premium) เฉลี่ยเทากับ 0.46% คา HML (Value
Premium) เฉลี่ยเทากับ -0.49% จากสมมติฐานตามแนวคิดของ Fama and French คา SMB และ
HML ไมควรติดลบ แตคา HML กลับใหคาที่ติดลบ กลาวไดวาคา HML คอนขางมีความผันผวน
และไมเปนไปตามสมมติฐานตามแนวคิดของ Fama and French
กกกกกกกกการวิเคราะหความสัมพันธ พบวาความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัวมีนอย แสดง
วาขอมูลที่ใชไมมีปญหาลักษณะ Multicollinearity ซึ่งหมายถึงปญหาที่เกิดจากการที่ตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธกัน ทําใหผลการทดสอบสมการถดถอยไมถูกตอง จากตารางที่ 4-8 คาสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจพหุคูณของขอมูลทั้งหมดมีคาเทากับ 0.998 และตารางที่ 4-9 คาสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจพหุคูณของกลุมหลักทรัพย 6 กลุม มีคาอยูในชวง 0.967 ถึง 0.999 หมายความวาตัวแปร
อิสระตางๆคือ ปจจัยตลาด, ปจจัยขนาด และปจจัยมูลคา มีผลทําใหตัวแปรตาม (Ri-Rf) เปลี่ยนแปลง
ไดมาก
กกกกกกกกณ ระดับความเชื่อมั่น 95% พบวา อัตราผลตอบแทนตลาดมีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุม
S/H, B/L และ B/M หมายความวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาดเปนปจจัยที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของทั้ง 3 กลุมหลักทรัพย ขณะทีป่ จจัยขนาด มี
นัยสําคัญทางสถิติกับกลุม S/H หมายความวาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยขนาดเปนปจจัยที่สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยดังกลาว และปจจัยมูลคา มีนัยสําคัญทาง
สถิติกับกลุม B/L หมายความวาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยมูลคา เปนปจจัยที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยดังกลาว
อภิปรายผลการศึกษา
กกกกกกกกจากสมมติฐานตามแนวคิดของ Fama and French กลุมหลักทรพยที่มีขนาดเล็ก (Small
Size) และมีอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาดสูง (High B/M Ratio) ควรใหอัตราผลตอบแทน
มากกวากลุมหลักทรัพยที่มีขนาดใหญ (Big Size) และมีอัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาดต่ํา
(Low B/M Ratio) จากงานวิจัยนี้พบวา กลุมหลักทรัพยที่มีขนนาดเล็กบางกลุม ใหอัตราผลตอบแทน
มากกวากลุมหลักทรัพยที่มีขนาดใหญ แตกลุมหลักทรัพยที่มีขนนาดเล็กบางกลุม ใหอัตรา
ผลตอบแทนมากกวากลุมหลักทรัพยที่มีขนาดใหญ แสดงวาไมสอดคลองกับสมมติฐาน และกลุม
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หลักทรัพยที่มี B/M Ratio สูง ซึ่งควรจะใหอัตราผลตอบแทนมากกวากลุมหลักทรัพยที่มี B/M Ratio
ต่ํา เมื่อนํามาวิเคราะหก็พบวาไมตรงตามสมมติฐาน
กกกกกกกกอยางไรก็ตามแมจากการศึกษาจะพบวาแบบจําลอง Fama and French จะมีความ
เหมาะสมในการอธิบายขอมูลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได แตแบบจําลอง Fama and
French ไมมีทฤษฎีทางดานการเงินเขามารองรับในเรื่องของตัวแปรใหมที่สงผลตออัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของทั้งสองตัวแปรที่นําเขามาใสในตัวแปรตลาด หรืออาจอธิบายไดวา
ในแบบจําลอง CAPM เปนแตเพียงขอคนพบจากการศึกษาที่ผานมา แลวพบความสัมพันธของตัว
แปรทั้งสองกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในตลาดหลักทรัพย ซึ่งอาจจะมีตัวแปรอื่นๆ ที่มี
ความเหมาะสมหรือมีความสัมพันธกันมากกวาตัวแปรปจจัยขนาด และตัวแปรอัตราสวน BE/ME
นอกจากนี้ดวยแบบจําลอง Fama and French นั้นมีขีดจํากัดในความเปนสากล และความยุงยากของ
วิธีการ สงผลใหแบบจําลอง Fama and French ไมเปนที่นิยมมากนัก เมื่อเทียบกับแบบจําลองที่มี
ความเปนสากลกวา อยางแบบจําลอง CAPM
ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกก1. ปจจัยความเสี่ยงที่ควรคํานึงถึง ในการคํานวณผลตอบแทนของหลักทรัพยที่มีอยู
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ ความเสี่ยงจากตลาดและความเสี่ยงจากขนาดของกิจการ
กกกกกกกก2. การจัดทําตัววัดคาอัตราผลตอบแทนที่ใชอางอิง (Benchmark) เพื่อเปรียบเทียบและ
ประเมินประสิทธิภาพของพอรทการลงทุนตางๆ ของที่ปรึกษาการลงทุน ผูประกอบวิชาชีพใน
ธุรกิจหลักทรัพยหรือผูที่สนใจ ควรคํานึงถึงความเสี่ยงจากขนาดของกิจการในการวิเคราะหอัตรา
ผลตอบแทนและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย โดยอาจเพิ่มปจจัยนี้เขาไป
ในแบบจําลอง CAPM ซึ่งใชกันอยางแพรหลายอยูแลวในปจจุบัน เพื่อชวยเพิ่มความแมนยํามากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาในครั้งต่ อไป
กกกกกกกก1. การศึกษาโดยการนําแบบจําลอง Fama and French ไปศึกษาเปรียบเทียบกับ
แบบจําลองอื่นๆ เชน แบบจําลอง APT เปนตน เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพของ
แบบจําลอง Fama and French ไดดียิ่งขึ้น
กกกกกกกก2. การศึกษาโดยการใชตัวแปรหรือปจจัยอื่นๆ เชน ปจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับหนี้สิน
สินทรัพย อัตราสวน P/E เปนตน นอกเหนือจากปจจัยสองตัวที่เพิ่มเติมเขามาในแบบจําลอง Fama
and French
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กกกกกกกก3. ควรจะมีการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง
(Rf) ในหลากหลายสถาบันการเงิน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบวาสินทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง
(Rf) ในบางชวงเวลาใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย
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สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สายสามัญ
จากโรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป - คํานวณ
จากโรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม
ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เขารับการฝกงานที่บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ในฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

