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เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนการลงทุนและความเสี่ ยงของพอร์ ตการลงทุน
ระหว่ างค่ าอัตราส่ วนราคาต่ อกําไร (PE) และอัตราส่ วนการเติบโตของกําไร (PEG)
ของกลุ่มหลักทรัพย์ ใน SET 100
Comparing the Rate of Return on Investment and the Risk of Portfolios between
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--------------------------------บทคัดย่ อ
เนื่ องจากในปั จจุบนั ได้มีการนําค่า PE Ratio มาใช้ในการคัดเลือกหุ น้ เข้าพอร์ ตการลงทุนหรื อบอกความถูก
ความแพงของหุ น้ นั้นๆ แต่ค่า PE Ratio อาจจะไม่สามารถบอกได้วา่ หุ น้ นั้นเป็ นหุ น้ ขาขึ้นหรื อขาลง หุ น้ ที่มีการเติบโต
เพิ่มขึ้นหรื อหุน้ ที่มีการเติบโตน้อยลง เช่น หุน้ ที่มี PE ตํ่า แต่เป็ นหุน้ ที่อยูใ่ นขาลงหรื อมีการเติบโตที่ลงลดก็ไม่น่าสนใจ
เท่ากับหุ น้ ที่มี PE สู งแต่อยูใ่ นขาขึ้นหรื อมีการเติบโตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงใช้ค่า อัตราการเติบโตของกําไร
(Earnings Growth) เฉลี่ยมาใช้ในการคํานวณค่า PEG Ratio โดยนําอัตราการเติบโตของกําไร (Earnings Growth)
เฉลี่ย 5 ปี มาหาร PE Ratio ก็จะได้ค่า PEG Ratio ออกมา และถูกนํามาใช้ในการคัดเลือกหุ น้ SET 100 เข้ามาในพอร์ ต
การลงทุน และเปรี ยบเทียบระหว่างค่า PE Ratio และ PEG Ratio โดยใช้ Sharpe Ratio เป็ นตัววัดว่าเครื่ องมือตัวไหน
สามารถให้ค่าผลตอบแทนได้ดีกว่า ซึ่ งค่าที่ควรจะเป็ นของ PEG Ratio ควรเท่ากับ 1 หรื อน้อยกว่า 1 แต่ไม่นอ้ ยกว่า 0
( 0 < PEG < 1 )
จากผลการศึกษาพบว่า พอร์ ตการลงทุนที่ใช้ค่า PEG Ratio ในการคัดเลือกหุ ้นเข้าพอร์ ตการลงทุนสามารถให้
อัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าพอร์ ตการลงทุนที่ใช้ค่า PE Ratio แต่กใ็ ห้ความเสี่ ยงที่มากกว่าด้วยเช่นกัน งานวิจยั ชิ้นนี้ จึงใช้
ค่า Sharpe Ratio เข้ามาดูความเหมาะสมระหว่างอัตราผลตอบแทนกับความเสี่ ยง ซึ่ งพอร์ ตการลงทุนที่ใช้ค่า PEG
Ratio ก็สามารถให้ค่า Sharpe Ratio ที่มากกว่าหรื อเหมาะสมกว่าพอร์ ตการลงทุนที่ใช้ค่า PE Ratio และเมื่อนําค่า
Dividend Yield เข้ามาเพื่อเพิ่มเงื่อนไขในการคัดเลือกหุ น้ ค่า PEG Ratio ก็ยงั สามารถให้ค่า Sharpe Ratio ที่เหมาะสม
กว่าแต่มีค่าความเสี่ ยงที่ไม่ได้แตกต่างกันมาก
คําสํ าคัญ: PE Ratio, PEG Ratio, Sharpe Ratio, Dividend Yield, อัตราการเติบโตของกําไร

ABSTRACT
At the present time, The PE Ratio has been used to select a stock in a portfolio investment but the PE
Ratio may not to tell the market trends as be up or down trends. For example, a stock with be able a low PE but that
is on a downtrend which isn’t more interest than a stock with a high PE Ratio but is on a up trends. Therefore in this
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research we use the average earning growth rate for 5 years (Earnings Growth) to calculate the PEG Ratio which
PE Ratio dividing by Earnings Growth, And the PEG Ratio has been used to select the stock in SET 100 for the
investment portfolio.
Comparing the PE Ratio and PEG Ratio by using Sharpe Ratio as a measure of which tools can give a
better rate of return. The value of the PEG Ratio should be equal to 1 or less than 1 but not less than 0(0<PEG<1).
The results found that portfolios that use the PEG Ratio to select stocks to the portfolio can provide better return
than that use the PE Ratio, but also offer a higher risk as well. This research uses the Sharpe Ratio to perceive the
suitability between the rate of return and risk. Which the portfolios using the PEG Ratio can give the Sharpe Ratio
greater than that use the PE Ratio and when adding dividend yield condition to select stock, the PEG Ratio can
provide a more suitable Sharpe Ratio but not different risk.
Keywords: PE Ratio, PEG Ratio, Sharpe Ratio, Dividend Yield, Earnings Growth
1. บทนํา
เนื่ องจากปั จจุ บนั นักลงทุ นส่ วนมากได้ใช้ขอ้ มูลพื้นฐานในการคัดเลื อกหุ ้นสามัญในการลงทุ นเพื่อสร้ าง
อัตราผลตอบแทนที่มากขึ้น หนึ่ งในเครื่ องมือที่นกั ลงทุนเลือกใช้คือค่า PE Ratio หรื อ อัตราส่ วนราคาต่อกําไร (Price
to Earnings Ratio: PE Ratio) เป็ นหนึ่งในเครื่ องมือที่ใช้คดั เลือกหุน้ สามัญที่เปรี ยบเทียบระหว่าง ราคาตลาดของหุ น้ ต่อ
กําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ (Earnings Per Share) เพื่อวัดความถูก ความแพงของราคาหุ น้ นั้นๆ โดยค่า PE Ratio สู ง แสดงว่านัก
ลงทุนยอมจ่ายเงินในราคาที่แพงกว่าหุ น้ ที่มี PE Ratio ที่ต่าํ กว่า และ PE Ratio ตํ่านั้นคือนักลงทุนซื้ อหุ น้ ในราคาที่ถูก
กว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับหุ น้ ที่มี PE Ratio ที่สูงกว่า แต่ในความเป็ นจริ งแล้วไม่ใช่วา่ หุ น้ ที่มี PE Ratio ตํ่าคือหุ น้ ที่มีราคา
ถูกจะสามารถทํากําไรได้มากกว่าหุ น้ ที่มี PE Ratio สู ง นี้ คือข้อบกพร่ องของค่า PE Ratio ที่ไม่สามารถบอกได้วา่ หุ น้
นั้นเป็ นหุน้ ที่อยูช่ ่วงขาขึ้น ขาลงหรื อมีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
จากปั ญหา PE Ratio จึงเพิ่มปั จจัยอัตราการเติบโตของกําไร( Earnings Growth) โดยนํา PE Ratio มาหาร
ด้วย Earnings โดยค่า Earnings Growth Rate คือค่าเฉลี่ยย้อนหลังโดยในวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ในการคํานวณ
ค่า PEG Ratio ซึ่ งในงานวิจยั Value Investing in Thailand: Evidence from the Use of PEG ได้ใช้ Earnings Growth
Rate ย้อนหลัง 3 ปี ในการคํานวณ PEG Ratio โดยแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์ออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ 1) Portfolio A: All Stocks
with PEG Greater than 0 and Not Exceeding 1 2) Portfolio B: Investing in 30 Stocks with the Lowest PEG Ratio
Which Was Greater than 0 3) Portfolio C: Investing in 20 Stocks with the Lowest PEG Ratio Which Was Greater
than 0 4) Portfolio D: Investing in 10 Stocks with the Lowest PEG Ratio Which Was Greater than 0 คือได้ใช้ค่า
PEG Ratio น้อยที่สุดแต่มากกว่า 0 และเพิ่มจํานวนหุ ้นเพื่อเปรี ยบเทียบผลตอบแทนของแต่ละกลุ่มหลักทรัพย์ จาก
ผลการวิจยั พบว่า ค่า PEG Ratio สามารถสร้างผลตอบแทนรวมที่สูงกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยใช้
ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2542-2553 และจากการทดสอบยังแสดงให้เห็ นว่าผลตอบแทนที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น เมื่อนําค่า
PEG Ratio ที่มีค่าสู งออกจากกลุ่มหลักทรัพย์หรื อก็คือ PEG Ratio ที่มีค่าน้อยแต่ไม่นอ้ ยกว่า 0 สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่มากกว่า PEG Ratio ที่มีค่าสู งแต่ไม่นอ้ ยกว่า 0 (Paiboon Sareewiwatthana, 2012) ซึ่ งค่า PEG Ratio ที่
เหมาะสมคือค่าที่นอ้ ยกว่า 1 หมายความ ว่าราคาหุน้ สะท้อนการเติบโตของกําไรต่อหุ น้ ได้เหมาะสมหรื อมีค่า PE Ratio
เป็ น 1 เท่าของอัตราการเติบโต ถ้า PEG Ratio มากกว่า 1 เท่าหมายความว่า หุ ้นมีราคาซื้ อขายที่สูงเกินกว่ามูลค่าที่
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เหมาะสมหรื อมี ราคาที่ แพงเกิ นไปเมื่ อเทียบกับการเติบโตของหุ ้นนั้นๆ และถ้า PEG Ratio มี ค่าน้อยกว่า 1 เท่า
หมายความว่าหุ น้ นั้นมีราคาซื้ อขายที่ต่าํ กว่ามูลค่าที่ควรจะเป็ น ค่า PEG Ratio ที่นาํ มาใช้ไม่ควรมีค่าติดลบเพราะแสดง
ถึงค่า PE Ratio ที่ติดลบซึ่ งมาจาก กําไรต่อหุ น้ ที่ติดลบหรื อผลการดําเนิ นที่ผา่ นมาขาดทุน (กําไรต่อหุ น้ (Earnings per
share) ติดลบ)
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนการลงทุนและความเสี่ ยงของพอร์ ตการลงทุนระหว่างค่าอัตราส่ วนราคา
ต่อกําไรและอัตราส่ วนการเติบโตของกําไรของกลุ่มหลักทรัพย์ใน SET 100
3. การดําเนินการวิจัย
3.1 ข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้มาจาก SETSMART เป็ นข้อมูลรายชื่อหุน้ สามัญใน
SET100 ย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2010 - 2019
3.2 รวบรวมข้อมูล PE Ratio, Net Profit และ Dividend Yield รายปี ของแต่ละหลักทรัพย์
3.3 คํานวณค่า PE Ratio ดังนี้
PE = Price/(Earnings Per Share)
Price = ราคาหุน้
EPS = กําไรต่อหุน้ (Earnings per share)
3.4 คํานวณค่า PEG Ratio ดังนี้
PEG = (PE Ratio)/(Earnings Growth Rate * 100)
Earnings Growth Rate = อัตราเติบโตเฉลี่ยของกําไรสุ ทธิ ยอ้ นหลัง 5 ปี
3.5 จัดพอร์ ตการลงทุน โดยแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์ออกเป็ น 4 กลุ่มดังนี้
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1 : PE < 15 10 อันดับแรก
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 2 : PE < 15 10 อันดับแรก และ Dividend Yield > 3 % (จากมากที่สุด)
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 3 : PEG < 1 10 อันดับแรก หรื อ 10 อันดับ ที่นอ้ ยที่สุด
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 4 : PEG < 1 10 อันดับแรก หรื อ 10 อันดับ ที่นอ้ ยที่สุด และ
Dividend Yield > 3 % (จากมากที่สุด)
3.6 จัดข้อมูลราคาปิ ดย้อนหลัง 5 ปี ของแต่ละหลักทรัพย์ และ ปรับราคาหลักทรัพย์ (กรณี ที่หลักทรัพย์มีการ
แตกพาร์ ) ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1 - กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 4
3.7 คํานวณผตอบแทน (Return), ความเสี่ ยงด้านความผันผวน (Volatility Risk) และ ผลตอบแทนเมื่อเทียบ
กับความเสี่ ยง (Sharpe Ratio) โดยใช้โปรแกรม Python รวมถึงการสร้าง Efficient Frontier โดยจะใช้ค่า Sharpe Ratio
ที่ดีที่สุดในการวิจยั
3.8 วิเคราะห์ Sharpe Ratio ทุกกลุ่มหลักทรัพย์ต้ งั แต่กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1–กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 4 และ
เปรี ยบเทียบค่า Sharpe Ratio ระหว่างกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1 กับกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 3 และกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 2 กับกลุ่ม
หลักทรัพย์ที่ 4
3.9 สรุ ปผลการวิจยั โดยใช้ Sharpe Ratio เป็ นเกณฑ์เพื่อวัดค่าอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยงที่เหมาะสม
วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า 2629

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ ปี การศึกษา ๒๕๖๓

4. ผลการวิจัย
4.1 เปรี ยบเทียบค่า PE Ratio และ PEG Ratio ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1 และ กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 3
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1 : PE < 15 10 อันดับแรก
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 3 : PEG < 1 10 อันดับแรก
ผลการทดสอบเป็ นไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ ยง และ Sharpe Ratio ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1 และ
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 3 ตั้งแต่ 2010 ถึง 2019
Return
Volatility
Sharpe Ratio
Year
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
หลักทรัพย์ที่ 1 หลักทรัพย์ที่ 3 หลักทรัพย์ที่ 1 หลักทรัพย์ที่ 3 หลักทรัพย์ที่ 1 หลักทรัพย์ที่ 3
2010
34.41%
42.93%
31.66%
28.30%
0.9734
1.3900
2011
21.46%
28.61%
25.54%
29.56%
0.7125
0.8575
2012
10.82%
32.48%
24.42%
25.68%
0.3139
1.1419
2013
29.12%
45.92%
22.19%
26.73%
1.1703
1.6000
2014
20.68%
36.86%
25.91%
24.06%
0.6665
1.3902
2015
8.25%
29.38%
23.52%
25.90%
0.2453
1.0385
2016
14.16%
42.31%
22.88%
23.94%
0.5246
1.6773
2017
7.19%
28.61%
14.18%
25.35%
0.3541
1.0430
2018
9.19%
12.47%
13.31%
16.78%
0.5511
0.6326
2019
5.73%
11.72%
15.34%
18.36%
0.2326
0.5206
Mean

16.10%

31.13%

21.90%

24.47%

0.5744

1.1292

จากตารางที่ 1 จะพบว่า กลุ่มหลักทรั พย์ที่ 3 มี อตั ราผลตอบแทนที่ มากกว่าอัตราผลตอบแทนของกลุ่ม
หลักทรัพย์ที่ 1 ในทุกๆปี และมีค่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่มากกว่า โดยกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 3 มีค่าอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยเท่ากับ 31.13% และกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1 มีค่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ 16.10% แต่กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 3 ก็มีค่า
ความผันผวนเฉลี่ยที่มากกว่า โดยกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 3 มีค่าความผันผวนเฉลี่ยเท่ากับ 24.47% และ กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1
ค่าความผันผวนเฉลี่ยเท่ากับ 21.90% แต่หากพิจารณาค่า Sharpe Ratio พบว่ากลุ่มหลักทรัพย์ที่ 3 มีค่า Sharpe Ratio ที่
เหมาะสมกว่า โดยค่า Sharpe Ratio เฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 3 มีค่าเท่ากับ 1.1292 ส่ วนกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1 มีค่า
Sharpe Ratio เฉลี่ยเท่ากับ 0.5744
4.2 เปรี ยบเทียบกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 2 และ กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 4
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 2 : PE < 15 และ Dividend Yield > 3 % 10 อันดับแรก
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 4 : PEG < 1 10อันดับแรก และ Dividend Yield > 3 % 10 อันดับแรก
ผลการทดสอบเป็ นไปตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ตารางเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ ยง และ Sharpe Ratio ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 2 และ
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 4 ตั้งแต่ 2010 ถึง 2019
Return
Volatility
Sharpe Ratio
Year
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
หลักทรัพย์ที่ 2 หลักทรัพย์ที่ 4 หลักทรัพย์ที่ 2 หลักทรัพย์ที่ 4 หลักทรัพย์ที่ 2 หลักทรัพย์ที่ 4
2010
34.32%
27.62%
29.56%
28.87%
1.0395
0.8323
2011
29.94%
28.49%
31.03%
28.84%
0.8597
0.8747
2012
10.91%
19.99%
24.10%
23.50%
0.3218
0.7164
2013
26.65%
30.81%
19.26%
20.40%
1.2200
1.3558
2014
14.67%
18.81%
25.93%
20.74%
0.4342
0.7424
2015
10.98%
10.87%
23.21%
20.60%
0.3662
0.4072
2016
10.06%
15.73%
20.83%
20.55%
0.3794
0.6605
2017
6.64%
16.77%
18.74%
22.91%
0.2386
0.6373
2018
8.83%
16.19%
19.24%
18.61%
0.3626
0.7703
2019
7.38%
12.87%
14.87%
13.09%
0.3510
0.8181
Mean
16.04%
19.82%
22.68%
21.81%
0.5573
0.7815
จากตารางที่ 2 ตารางเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ ยง และ Sharpe Ratio ของกลุ่มหลักทรัพยที่ 2 และ
4 โดยมีการเพิ่ม Dividend Yield เข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณา ระหว่างค่า PE Ratio และ PEG Ratio พิจารณาที่
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ ยของกลุ่มหลักทรั พย์พบว่ากลุ่มหลักทรั พย์ที่ 4 มี อตั ราผลตอบแทนเฉลี่ ยที่ มากกว่า กลุ่ม
หลักทรัพย์ที่ 2โดยกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 4 มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ 19.82% และ กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1 อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ 16.04% ซึ่ งค่าความผันผวนของ กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 4 และ กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1 ไม่ได้มีความ
แตกต่างกันมากนัก โดยกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 4 มีค่าความผันผวนเฉลี่ยเท่ากับ 21.81% และ กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1 มีค่าความ
ผันผวนเฉลี่ยเท่ากับ 22.68% โดยค่า Sharpe Ratio ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7815 ซึ่ งมากกว่า ค่า Sharpe
Ratio ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 2 ที่มีค่าเท่ากับ 0.5573
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากตารางที่ 1 สรุ ปได้ว่า กลุ่มหลักทรั พย์ที่ 3 ที่ คดั เลือกหุ ้นสามัญโดยใช้ค่า PEG Ratio นั้นให้อตั รา
ผลตอบแทนเฉลี่ยที่มากกว่า กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1 ที่คดั เลือกโดยหุ น้ สามัญโดยใช้ค่า PE Ratio แต่กใ็ ห้ค่าความผันผวน
เฉลี่ยที่มากกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1 ด้วยเช่นกัน แต่หากพิจารณาที่ความเหมาะสมของค่า Sharpe Ratio แล้วนั้น กลุ่ม
หลัก ทรั พ ย์ที่ 3 มี อ ัต ราผลตอบแทนเฉลี่ ย เมื่ อ เที ย บกับ ความเสี่ ย งเฉลี่ ย ที่ เ หมาะสมกว่า กลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ที่ 1 นั้น
หมายความว่า กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 3 มี อตั ราผลตอบแทนเฉลี่ย และความเสี่ ยงเฉลี่ยที่ มากกว่า กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1 แต่
ความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้นนั้นเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนั้นเหมาะสมที่จะน่าลงทุนมากกว่า หรื อผลตอบแทน
ต่อ 1 หน่วยความเสี่ ยง ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 3 ให้อตั ราผลตอบแทนที่มากกว่า กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1 ที่ต่อ 1 หน่วยความ
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เสี่ ยงเช่นกัน และ ตารางที่ 2 สรุ ปได้วา่ กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 4 หรื อ กลุ่มหลักทรัพย์ที่ถูกคัดเลือกโดยค่า PEG Ratio และมี
ค่า Dividend Yield > 3% ให้อตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยที่มากกว่า กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 2 ที่ถูกคัดเลือกโดย PE Ratio และมี
ค่า Dividend Yield > 3% และยังให้ค่าความผันผวนเฉลี่ยที่นอ้ ยกว่า (แต่นอ้ ยกว่าเพียง 0.87% ซึ่ งไม่ได้มีความแตกต่าง
กันมาก) ซึ่ งค่า Sharpe Ratio เฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ 4 มีค่าที่มากกว่า กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 2
จากผลการทดลองจัดพอร์ ตการลงทุนโดยใช้ค่า PE Ratio และ PEG Ratio นั้น โดยทั้งสองค่าสามารถให้
อัตราผลตอบแทนที่มากกว่าดัชนีหลักทรัพย์ (SET 100) และให้ค่า Sharpe Ratio ที่เหมาะสมกว่าดัชนี หลักทรัพย์ (SET
100) แต่หากพิจารณาว่าควรใช้ PE Ratio หรื อ PEG Ratio แล้วจะพบว่า PEG Ratio ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการใช้ค่า
PE Ratio แต่ความผันผวนก็มากกว่าเช่นกัน แต่เมื่อคํานวณค่า Sharpe Ratio ที่เหมาะสมแล้วพบว่าค่า PEG Ratio ให้ค่า
ผลตอบแทนต่อความเสี่ ยงที่เหมาะสมกว่า ดังนั้นการใช้ค่า PEG Ratio จะทําให้นกั ลงทุนสามารถเพิ่มผลตอบแทนที่
มากขึ้นกว่าการใช้ค่า PE Ratio แต่กต็ อ้ งคํานึ งถึงความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้นด้วย แต่ความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้นนั้นก็เป็ นความเสี่ ยงที่
เหมาะสมกว่าค่า PE Ratio
เมื่อเรานําค่า Dividend Yield เข้ามาพิจารณาร่ วมด้วยเพื่อดูวา่ เมื่อเป็ นหุ น้ ที่มีปันผลสู งแล้วค่า PEG Ratio ยัง
สามารถให้ค่า Sharpe Ratio ที่ดีกว่า การเลือกหุ น้ เข้าพอร์ ตด้วยการใช้ค่า PE Ratio หรื อไม่ จากผลการวิจยั พบว่า ค่า
PEG Ratio ได้ให้อตั ราผลตอบแทนที่ดีกว่าค่า PE Ratio และมีความผันผวนที่นอ้ ยกว่า (มีค่าความผันผวนที่แตกต่าง
กันไม่มาก) และมีค่า Sharpe Ratio ที่เหมาะสมมากกว่าค่า PE Ratio ดังนั้นการนําค่า PEG Ratio มาใช้ร่วมกับ ค่า
Dividend Yield สามารถให้อตั ราผลตอบแทน และค่า Sharpe Ratio ที่เหมาะสมมากกว่าการใช้ PE Ratio ร่ วมกับ
Dividend Yield
แต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรเลือกปั จจัยอื่นๆ ในการประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนที่นอกเหนื อจาก
ค่า PEG Ratio และ Dividend Yield เพราะในงานวิจยั เล่มนี้ ตอ้ งการเปรี ยบเทียบค่า Sharpe Ratio ระหว่างค่า PEG
Ratio และ PE Ratio แต่ในตลาดมีปัจจัยอื่นๆอีกมากหมายที่ทาํ ให้หลักทรัพย์น้ นั มีการขยับราคาขึ้นลงหรื อไม่เป็ นไป
ตามที่นกั ลงทุนคาดหวัง
เนื่ องจากในงานวิจยั ชิ้นนี้ ได้ใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 5 ปี ของ Net Profit ในการคํานวณ อัตราเติบโตเฉลี่ยของ
กําไรสุ ทธิ (Earnings Growth Rate) ซึ่ งเป็ นข้อมูลในอดีตไม่ใช้ขอ้ มูลที่เกิดจากการคาดคะเน Net Profit ในอนาคต
สามารถใช้วิธีการทางสถิติในการ Forecast Net Profit ในอนาคตเพื่อนํามาคํานวณอัตราเติบโตเฉลี่ยของกําไรสุ ทธิ
(Earnings Growth Rate) และ ในงานวิจยั ชิ้นนี้ได้ศึกษาหุ น้ เพียงใน SET 100 เท่านั้น สามารถใช้ขอ้ มูลที่นอกเหนื อจาก
SET 100 แต่ตอ้ งระวังถึง Market Capitalization ถ้ามี Market Capitalization ที่ต่าํ เกินไปจะทําให้ในการซื้ อขายมีสภาพ
คล่องที่ต่าํ เกินไปอาจจะทําให้นกั ลงทุนไม่สามารถสร้างผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ได้
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เล่มนี้ สาํ เร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาและความเมตตาจาก อ.สมพร ปั่ นโภชา ผูใ้ ห้ความอนุ เคราะห์
และ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแนวทางอันเป็ นประโยชน์ ในการศึ กษาครั้ งนี้ รวมทั้งการตรวจตราแก้ไขเนื้ อหาตลอด
ระยะเวลาที่ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าจนสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดีและยังเป็ น ผูอ้ บรมสั่งสอนตั้งแต่ปริ ญญาตรี จนปริ ญญาโท
ทําให้ผมได้รู้ถึงทฤษฎีคณิ ตศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน ผูศ้ ึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง และ คุณพ่อ
คุณแม่ และ ครอบครัว ที่ส่งเสี ยจนกระผมจบปริ ญญาโท
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