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--------------------------------บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ทาํ การศึกษากลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์คุณค่าตามแนวทางของ Piotroski ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการ
สร้ างเครื่ องมือทางการเงิ นที่ เรี ยกว่าคะแนน F-Score เพื่อนํามาใช้จาํ แนกหลักทรั พย์คุณค่าที่ มีผลการดําเนิ นงานดี
(มีคะแนน F-Score สูง) ออกจากหลักทรัพย์คุณค่าที่มีผลการดําเนินงานที่ไม่ดี (มีคะแนน F-Score ตํ่า) โดยอาศัยข้อมูล
จากงบการเงินและอัตราส่ วนทางการเงินในอดีตจํานวน 9 ตัวของแต่ละบริ ษทั ซึ่ งเป็ นข้อมูลสาธารณะที่บุคคลทัว่ ไป
สามารถเข้าถึงได้ โดยทําการศึกษาจากหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2559 ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย และ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ โดยผลการวิจยั พบว่าหลักทรัพย์คุณค่าที่แข็งแกร่ ง (มีคะแนน F-Score ระหว่าง 5
- 9) มีอตั ราผลตอบแทนปรับตามตลาดสู งกว่าหลักทรัพย์คุณค่าที่อ่อนแอ (มีคะแนน F-Score ระหว่าง 0 - 4) จากกล
ยุทธ์การซื้ อและถือ 1 ปี อยูท่ ี่ 10.09% ต่อปี และสู งกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยในตลาดฯ 11.06% ต่อปี
และในส่วนของการพิจารณาว่ามีปัจจัยแฝงอื่นใดอีกที่ช่วยให้กลยุทธ์การลงทุนประสบความสําเร็ จนั้น พบว่านอกจาก
คะแนน F-Score แล้ว มูลค่าตลาดของบริ ษทั และอัตราส่ วนมูลค่าทางบัญชี ต่อมูลค่าตลาด ยังสามารถใช้สามารถ
พยากรณ์อตั ราผลตอบแทน 1 ปี ปรับตามตลาดในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 90%
คําสําคัญ: การลงทุนในหลักทรัพย์คุณค่า, การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ABSTRACT

The objective of this research was to investigate the value investing strategy according to Piotroski F-score
approach to be applied for classifying value securities into those with good performance (high F-Score) and those
with poor performance (low F-Score). This study used historical financial statements and 9 financial ratios of each
company. This data is publicly accessible. The researcher explored all securities listed on the Stock Exchange of
Thailand and the MAI between 2007 and 2016. Data was analyzed through descriptive and inferential statistics
including mean, standard deviation, correlation analysis, t-test, and correlation coefficient analysis. The results of
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this study showed that strong value securities (F-Score between 5- 9) had a higher market-adjusted return than weak
value securities (F-Score between 0 - 4) by 10.09% annually when employing a buy-and-hold strategy. Moreover,
their return was higher than an average return on investment (ROI) by 11.06% annually. When other factors
influencing the successful investing strategy were considered, it was found that in addition to F-Score approach,
market capitalization and book value to market value ratio still could be the predictors of 1-year market-adjusted
return for securities listed on SET and MAI with the confidence level of 90%.
Keywords: Value Investing, Quantitative Analysis, The Stock Exchange of Thailand
1. บทนํา

การลงทุนในตลาดตราสารทุนเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่เหมาะสําหรับผูม้ ีเงินออมที่ตอ้ งการผลตอบแทนที่สูง
กว่าดอกเบี้ยเงินฝาก งานวิจยั นี้จึงพยายามตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิ ภาพของกลยุทธ์การลงทุนในตลาดตราสาร
ทุนประเภทหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนเกินปกติอย่างสมํ่าเสมอ และเป็ นกลยุทธ์ที่ได้รับความสนใจมาตลอดหลายปี ในแวด
วงวิชาการที่เกี่ยวข้อง นัน่ คือกลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value investment) โดยได้รับแนวคิดมาจากวิจยั ของ
Joseph D. Piotroski (2000) ซึ่งเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์คุณค่านั้นถึงแม้จะทําให้นกั ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สูง
กว่าตลาด แต่ก็มีหลักทรัพย์คุณค่าบางส่ วนที่มีราคาถูกเนื่ องจากหลักทรัพย์น้ นั กําลังประสบปั ญหาทางการเงินหรื อมี
ผลการดําเนิ นงานที่ไม่ดีจึงทําให้นกั ลงทุนไม่ให้ความสนใจและมีผลทําให้ราคาที่ถูกอยูแ่ ล้วสามารถถูกมากขึ้นไปอีก
เขาจึงนําเสนอเครื่ องมือที่ช่วยให้นกั ลงทุนสามารถจําแนกหลักทรัพย์ที่มีผลการดําเนินงานที่ดีออกจากหลักทรัพย์ที่มี
ผลการดําเนิ นงานไม่ดีและจะทําให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ สูงขึ้นได้ โดยเรี ยกเครื่ องมือนั้นว่า
คะแนน F-Score งานวิจยั ของ Piotroski (2000) จึ งเกี่ ยวข้องกับการสร้ างเครื่ องมือทางการเงิ นที่ เรี ยกว่าคะแนน FScore เพื่อที่จะนํามาใช้จาํ แนกหลักทรัพย์คุณค่าที่มีผลการดําเนิ นงานดี (ผูช้ นะ) ออกจากหลักทรัพย์คุณค่าที่มีผลการ
ดําเนิ นงานที่ ไม่ดี (ผูแ้ พ้) โดยอาศัยข้อมูลจากงบการเงิ นและอัตราส่ วนทางการเงิ นในอดี ตของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นข้อมูล
สาธารณะที่ บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ โดยเครื่ องมือดังกล่าวจะนําข้อมูลทางการเงินหรื ออัตราส่ วนทางการเงิน
นํามาสร้างเป็ นตัวแปร 9 ตัว ที่ Piotroski เห็นว่าเหมาะสมที่จะนํามาใช้เป็ นตัวแทนที่สามารถแสดงสัญญาณในการวัด
ความสามารถในการทํากําไร, การก่อหนี้ และสภาพคล่อง และประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงานของบริ ษทั โดยหากตัว
แปรใดที่ส่งสัญญาณที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของ Piotroski จะได้รับ 1 คะแนน ดังนั้นจึงมีคะแนนตั้งแต่ 0-9 คะแนน หาก
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ใดมีคะแนนสูง (8-9) จะถือว่าเป็ นหลักทรัพย์ที่เป็ นผูช้ นะ ในทางตรงกันข้ามหากหลักทรัพย์ใดมี
คะแนนตํ่า (0-1) จะถื อ ว่า เป็ นหลัก ทรั พ ย์ผูแ้ พ้ โดยนํา เครื่ อ งมื อ ดัง กล่ า วไปประยุก ต์ใ ช้กับ กลยุท ธ์ ก ารลงทุ นใน
หลักทรั พย์ที่มีอตั ราส่ วนมู ลค่าบัญชี ต่อมู ลค่า ตลาดสู ง ซึ่ งเป็ นตัวแทนของหลักทรั พย์คุ ณค่า นํามาสร้ างเป็ นกลุ่ ม
หลักทรัพย์คุณค่าที่ มีผลการดําเนิ นงานที่ดี(ผูช้ นะ) ที่ สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนื อกว่าตลาดได้อย่างสมํ่าเสมอ
ความน่าสนใจอยูท่ ี่งานวิจยั ของเขาอ้างถึงผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปี ที่ระดับ 23% ในช่วงปี ค.ศ. 1976-1996 ในตลาด
หลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา สู งกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด 7.5% ต่อปี จากจุดยืนทางวิชาการนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์
คุณค่าของ Piotroski ถือเป็ นหัวข้อที่ควรค่าต่อการศึกษา คําถามที่ เกิ ดขึ้นคือกลยุทธ์ของลงทุนของ Piotroski นั้นจะ
สามารถสร้างกําไรเกินปกติในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่นๆได้เหมือนกับตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กาหรื อไม่
และมีปัจจัยอะไรที่จะช่วยอธิ บายถึงกําไรเกินปกติที่ได้จากกลยุทธ์ของเขา ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงตั้งคําถามขึ้นมาว่า กล
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ยุทธ์ของ Piotroski จะช่วยสร้างผลตอบแทนเพิ่มอย่างมีนยั สําคัญ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด เอ็ม
เอ ไอ หรื อไม่ และยังพิจารณาว่ามีปัจจัยแฝงอื่นใดที่ ช่วยให้กลยุทธ์น้ ี ประสบความสําเร็ จ เช่น ผลกระทบจากขนาด
ของบริ ษทั ความถูกและแพงของหลักทรัพย์, โอกาสในการล้มละลายบริ ษทั
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. ศึ ก ษากลยุท ธ์ ก ารลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์คุ ณ ค่า โดยใช้แนวทางของ Piotroski F-Score ว่า การจํา แนก
หลัก ทรั พ ย์คุ ณ ค่ า ที่ มี ผ ลการดํา เนิ น งานดี ออกจากหลัก ทรั พ ย์คุ ณ ค่ า ที่ มี ผ ลการดํา เนิ น งานที่ ไ ม่ ดี จะทํา ให้ก ลุ่ ม
หลักทรัพย์ท้ งั สองกลุ่มได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนต่างกันหรื อไม่
2. การเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีคะแนน F-Score สูงจะสามารถเอาชนะอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้หรื อไม่
3. พร้อมทั้งพิจารณาว่ามีปัจจัยแฝงอื่นใดอีกที่ช่วยให้กลยุทธ์น้ ีประสบความสําเร็ จ เช่น ผลกระทบจาก
ขนาดของบริ ษทั , ความถูกแพงของหลักทรัพย์ โอกาสในการล้มละลายบริ ษทั
3. การดําเนินการวิจยั
การเลือกหลักทรัพย์ ทใี่ ช้ ในการศึกษา
กลยุทธ์การลงทุนด้วย F-Score ตามแนวคิดของ Piotroski (2000) คือการลงทุนในหลักทรัพย์คุณค่า โดยการ
เรี ยงลําดับหลักทรัพย์ท้ งั หมดในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา ด้วยอัตราส่ วนมูลค่าทางบัญชี ต่อหุ ้น (Book to
Market Value : B/M Ratio) แล้วเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี B/M Ratio สูงที่สุดจํานวน 20% แรกของทุกปี นับตั้งแต่
ปี ค.ศ 1976 - 1996 ซึ่งได้วธิ ีการดังกล่าวมาจากการศึกษาของ Fama และ French (1995) จากนั้นจะใช้คะแนน F-Score
เป็ นเครื่ องมือในการจําแนกหลักทรัพย์ที่เป็ นผูช้ นะออกจากหลักทรัพย์ที่เป็ นผูแ้ พ้เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่มาก
ขึ้น โดยงานวิจยั นี้ ได้นาํ แนวทางกลยุทธ์การลงลงทุนในหลักทรั พย์คุณค่าด้วยคะแนน F-SCORE ตามแนวคิดของ
Piotroski มาประยุกต์ใช้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด MAI ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั นี้ใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อสร้างฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และการสรุ ปผล ซึ่งบ่งชี้วา่
ผูว้ จิ ยั ไม่ได้เป็ นผูเ้ ก็บและจัดเตรี ยมข้อมูลเอง โดยมีแหล่งที่มาดังนี้
1) ข้อมูลรายปี แบ่งเป็ น งบการเงิน, อัตราส่วนทางการเงิน และราคาปิ ดซึ่งเป็ นราคาที่ปรับตามราคา
พาร์ปัจจุบนั แล้ว จาก Morningstar (เวปไซต์ www.morningstar.com)
2) รายชื่ อบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รายชื่ อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอน และ
รายชื่ อ บริ ษัท จดทะเบี ย นที่ เ ข้า ข่ า ยอาจถู ก เพิ ก ถอน ข้อ มู ล จากตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (เวปไซต์
www.set.or.th)
ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่ วนทางการเงินเป็ นข้อมูลรายปี ของหลักทรัพย์ตามปี ปฏิทิน(Calendar Year) ใน
ส่ วนของข้อมูลงบการเงิน, อัตราส่ วนทางการเงิน และราคาปิ ดรายปี จะใช้ขอ้ มูล ณ วันสุ ดท้าย ของเดือน กุมภาพันธ์
ในปี ปฏิทินถัดไป ตามเกณฑ์ของตลาดทรัพย์ที่ให้แต่ละบริ ษทั ส่ งงบการเงินฉบับเต็มภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่สิ้นไตร
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มาส เพื่อเป็ นการแสดงว่าในแต่ละปี นั้นนักลงทุนจะได้รับข้อมูล งบการเงิ น, อัตราส่ วนทางการเงิ น และราคาปิ ด
ครบถ้วนทุกบริ ษทั ก่อนที่จะนํากลยุทธ์การลงทุนไปประยุกต์ใช้ในการเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่จะลงทุนในแต่ละปี
จํานวนของหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและตลาด MAI ในช่วงปี
พ.ศ. 2550 - 2559 ที่เก็บรวมรวมจากแหล่งที่มาจาก Morningstar และ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจาํ นวน
606 บริ ษทั โดยมีเกณฑ์ในการตัดหลักทรัพย์ที่จะไม่ทาํ การศึกษา ดังนี้
1) เป็ นหลัก ทรั พ ย์ที่ เ ข้า เริ่ ม จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยหรื อ ตลาด MAI
ภายหลังจากปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะทําให้ไม่สามารถลงทุนแบบซื้อแล้วถือได้ครบ 1 ปี
2) เป็ นหลัก ทรั พ ย์ที่ อ ยู่ใ นประเภทกองทุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละกองทรั ส ต์เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
จัดเรี ยงกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดด้วยอัตราส่ วนมูลค่าทางบัญชี ต่อมูลค่าตลาด (Book to Market Value : B/M
Ratio) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559 โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย แล้วเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีอตั ราส่ วน
มูลค่าทางบัญชี ต่อมูลค่าตลาดสู งที่สุด 20% แรก ตามแนวทางการศึกษาของ Piotroski (2000) จากนั้นจึ งทําการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนผลตอบแทนกับคะแนน F-Score ของหลักทรัพย์กลุ่มตัวอย่าง
การคํานวณคะแนน F-Score
กระบวนการเก็บข้อมูลค่า F-Score โดยต้องคํานวณตัวแปรผลการดําเนินงานทางการเงินทั้ง 9 ที่ใช้เป็ นฐาน
ให้กบั กลยุทธ์การลงทุน ซึ่ งข้อมูลที่ใช้เพื่อคํานวณเหล่านี้ ได้จากการนําข้อมูลงบการเงินจาก Morningstar นํามาแปล
ผลโดยแปลงข้อมูลสัญญาณให้เป็ นตัวเลขแบบไบนารี่ กล่าวคือ แปลงเป็ นค่า 0 หรื อ 1 จากสูตร
F_SCORE = F_ROA + F_ ΔROA + F_CFO + F_ EQ_OFFER + F_ ΔLEVER + F_ ΔLIQUID +
F_ EQ_OFFER + F_ ΔMARGIN + F_ ΔTURN
ผลตอบแทนต่ อสินทรัพย์ (ROA: Return on Assets)
สําหรับผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ได้จากฐานข้อมูล Morningstar และได้ค่าจากงบการเงิ นล่าสุ ดของบริ ษทั
โดยถ้าค่า ROA เป็ นบวกแสดงว่ามี สัญญาณที่ ดีจะกําหนดค่าเท่ ากับ 1 และถ้าค่า ROA เป็ นลบหรื อเท่ากับศูนย์จะ
กําหนดค่าเท่ากับ 0
การเปลีย่ นแปลงของอัตราส่ วนผลตอบแทนต่ อสินทรัพย์ (ΔROA: Change in Return on Assets)
การคํานวณเพื่อหา ΔROA ทําได้โดยนําค่า ROA ของปี ปั จจุบนั ของบริ ษทั ลบด้วยค่า ROA ของปี ก่อน ใน
ทํานองเดียวกันกับคํานิยามของ ROA ถ้าค่า ROA ปี ปั จจุบนั เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จะถือว่าเป็ นสัญญาณบวกหรื อสัญญาณ
ที่ดี กําหนดค่าเท่ากับ 1 และถ้าการเปลี่ยนแปลงของค่า ROA ลดลงหรื อเท่าเดิมจะกําหนดค่าเท่ากับ 0
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กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CFO: Cash flow from operation)
สําหรับกระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงาน ไม่จาํ เป็ นต้องคํานวณเพราะเพราะค่าเหล่านี้ ได้จากฐานข้อ มูล
Morningstar และได้ค่าจากงบการเงินล่าสุ ดของบริ ษทั โดยถ้าบริ ษทั มีกระแสเงินสดเป็ นบวก จะกําหนดค่าเท่ากับ 1
และถ้าตรงกันข้ามจะกําหนดค่าเท่ากับ 0
ยอดคงค้ าง (ACCRUAL)
Piotroski คํานวณสัญญาณของคุณภาพของกําไร โดยใช้สูตรที่คาํ นวณกําไรสุ ทธิ หักลบด้วยกระแสเงินสด
จากการดําเนินงาน ถ้ามีค่าเป็ นลบจะถือว่าเป็ นสัญญาณที่ดีจะกําหนดค่า เท่ากับ 1 และถ้ามีค่าเป็ นบวกหรื อเท่ากับศูนย์
จะกําหนดค่า เท่ากับ 0
การเปลีย่ นแปลงของโครงสร้ างการก่ อหนี้ (ΔLEVER: Change in Leverage)
คํานวณ ΔLEVER โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้: หนี้สินระยะยาวของปี ปั จจุบนั ไปหารด้วยสิ นทรัพย์โดยรวมเฉลี่ย
(สิ นทรัพย์ของปี ปั จจุบนั บวก สิ นทรัพย์ของปี ล่าสุ ดนําไปหารด้วย 2) หักลบหนี้ สินระยะยาว ก่อนนําไปหารด้วย
สิ น ทรั พ ย์โ ดยรวมเฉลี่ ย ถ้า ค่ า ที่ ไ ด้เ ป็ นลบหรื อ เท่ า กับ ศู นย์ จะกํา หนดค่ า เท่ า กับ 1 ในขณะที่ ถ ้า ค่ า ที่ ไ ด้เ ป็ นบวก
กําหนดค่า เท่ากับ 0
การเปลีย่ นแปลงของสภาพคล่ อง (ΔLIQUID: Change in Liquidity)
สําหรับ ΔLIQUID คํานวณได้จากการนําสภาพคล่องของปี ปั จจุบนั ไปหักลบด้วยสภาพคล่องปี ก่อนหน้า ถ้า
การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนสภาพคล่องจากปี ก่อนลบปี นี้ ถ้าค่าที่ได้เป็ นลบหรื อเท่ากับศูนย์ จะกําหนดค่าเท่ากับ 1
ในขณะที่ถา้ ค่าที่ได้เป็ นบวก กําหนดค่า เท่ากับ 0
การเพิม่ ส่ วนของผู้ถือหุ้น (EQ_OFFER: Equity Offer)
EQ_OFFER หาได้จ าก การนํา จํา นวนหลัก ทรั พ ย์ที่ ช ํา ระแล้ว ณ ปลายปี ของปี ปั จ จุ บัน ไปลบจํา นวน
หลักทรัพย์ที่ชาํ ระแล้ว ณ ปลายปี ของปี ก่อน Piotroski พิจารณาวา การเสนอขายหลักทรัพย์เพิ่มคือสัญญาณที่แย่และ
จะกําหนดค่าเท่ากับ 0 และกําหนดค่าเท่ากับ 1 ถ้าบริ ษทั ไม่เสนอขายหลักทรัพย์เพิ่มเติม
การเปลีย่ นแปลงของอัตรากําไรขั้นต้ น (ΔMARGIN: Change in Gross Margin Ratio)
คํานวณได้โดยนํายอดขายสุ ทธิ ในปี ปั จจุบนั (t) ไปลบ ต้นทุนขาย (t) หารด้วยยอดขายสุ ทธิ ปีปั จจุบนั ลบ
ด้วย ยอดขายสุ ทธิ ปีก่อน (t-1) ลบ ต้นทุนขาย (t-1) หารด้วยยอดขายสุ ทธิ ปีก่อน การเปลี่ยนแปลงค่า Δ MARGIN ที่
เป็ นบวกแสดงสัญญาณที่ดีและกําหนดค่าเท่ากับ 1 และถ้าการเปลี่ยนแปลงเป็ นลบหรื อเท่าเดิมจะกําหนดค่า เท่ากับ 0
การเปลีย่ นแปลงของอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (ΔTURN: Change in Asset Turnover Ratio)
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์คาํ นวณได้จากการนํายอดขายสุ ทธิ ของปี ปั จจุบนั ไป
หารด้วยสิ นทรั พย์รวมเฉลี่ ยปี ปั จจุบนั ลบ ด้วยยอดขายสุ ทธิ ปีก่ อน หารด้วยสิ นทรั พย์รวมเฉลี่ ยปี ก่ อน ถ้าพบการ
เปลี่ยนแปลงที่ ที่เป็ นบวกจะแสดงสัญญาณที่ดีและกําหนดค่าเท่ากับ 1 และถ้าการเปลี่ยนแปลงเป็ นลบหรื อเท่าเดิ มจะ
กําหนดค่า เท่ากับ 0
การสร้ างกลุ่มหลักทรัพย์ ลงทุน
หลังจากกําหนดคะแนน F-Score ให้แต่ละหลักทรัพย์ในแต่ละปี ได้แล้ว หลักทรัพย์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2550- พ.ศ. 2559 จะถูกจัดอันดับร่ วมกันด้วยคะแนน F-Scoreโดยเรี ยงตามลําดับตั้งแต่ 0 จนถึง 9 เพื่อ
ตรวจสอบว่าผลตอบแทนที่ปรับตามตลาดต่อปี ที่ได้รับในแต่ละช่วงคะแนนจะมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่
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โดยในการเตรี ยมการทดสอบดังกล่าวได้สร้างกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนที่มีคะแนน F-Score สูง(8, 9) และ F-Score ตํ่า (0, 1)
ตามลําดับ ตามวิธีการของ Piotroski (2000) นอกจากนี้ ยงั มีการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่แข็งแกร่ ง (คะแนน 5-9) และ
กลุ่มหลักทรัพย์ที่อ่อนแอ (คะแนน 0-4) เพื่อเปรี ยบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับเพิ่มเติม
การทดสอบเชิงสถิติ
หนึ่ ง ในเป้ า หมายหลัก ของการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี เ พื่ อ ทดสอบว่า มี ค วามแตกต่ า งระหว่า งผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่มีคะแนน F-Score สู งกับหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่มีคะแนน F-Score ตํ่าหรื อไม่ โดยเป้ าหมายนี้
กําหนดว่าความแตกต่างดังกล่าวต้องมีนยั สําคัญทางสถิติถึงจะทําให้เกิดกลยุทธ์การลงทุนได้ จากความตั้งใจดังกล่าว
จึ งส่ งผลไปถึงการทดสอบว่ากลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการเลือกหลักทรัพย์ต่างกันด้วยเกณฑ์การคัดเลือกของคะแนน FScore สูงและตํ่าจะทําให้ผลตอบแทนที่ได้รับจากกลุ่มหลักทรัพย์แต่ละกลุ่มต่างกันอย่างมีนยั สําคัญเช่นกัน
โดยใช้ t-Test เป็ นกระบวนการทางสถิติที่จะใช้ทดสอบว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากกลุ่มหลักทรัพย์แต่ละ
กลุ่มต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติหรื อไม่ ซึ่ง t-test เป็ นการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มโดยสามารถ
ใช้โปรแกรม SPSS เพื่อประมวลผลเพื่อหาค่าสถิติ t-test
โดยผลการศึกษาที่ได้อาจมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่กว้างหรื อแคบต่างกัน เช่น จึงมีการคํานวณผลตอบแทน
ที่เปอร์ เซ็นต์ไทล์ ลําดับที่ 25, 75 และผลตอบแทนที่มธั ยฐานเพิ่มเติมเนื่ องจากค่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอาจมีความ
ผิดปกติได้ ทําให้ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ได้เป็ นตัวแทนที่ดีของข้อมูล ดังนั้นการทดสอบทางสถิติส่วนใหญ่ในการศึกษา
ครั้งนี้ จึงมีสาํ รวจเปอร์เซ็นต์ไทล์เพื่อแสดงภาพรวมความถูกต้องของข้อมูล
การศึ ก ษานี้ จะใช้โ ปรแกรม SPSS เพื่ อ หาสมการถดถอย (Multiple Regression) ที่ ท ํา การทดสอบกับ
สมมติฐานและกําหนดว่ามีนัยสําคัญทางสถิติหรื อไม่ การทดสอบสมมติฐานประกอบไปด้วยสมมติฐานหลักและ
สมมติฐานรอง สมมติฐานหลักจะกําหนดว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ส่วนสมติฐานรองกําหนดให้ตรงกันข้าม
การประเมินแหล่ งอ้ างอิง
ผูว้ ิจยั เห็ นว่างานวิจยั นี้ มีค่าความเชื่ อมัน่ สู ง เก็บข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล Morningstar และข้อมูลจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้เป็ นอิสระจากกัน จึงทําให้ผวู ้ จิ ยั อื่นสามารถทําซํ้าการศึกษานี้
ได้ ซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งสําคัญต่อการศึกษา นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังทําการสุ่ มทดสอบความถูกต้องข้อมูลที่ได้จาก Morningstar
กับข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่พบว่ามีขอ้ มูลตัวใดไม่สอดคล้องกัน
งานวิจัยนี้ พยายามหลี กเลี่ ย งขั้นตอนการประมวลผลด้ว ยตัวเอง ในขณะที่ วดั ข้อมูลและทบทวนข้อ มู ล
ทั้งหมดหลายครั้ง ทั้งนี้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากความผิดพลาดของคนและเพิ่มความเชื่อมัน่ ของผลลัพธ์
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4. ผลการวิจยั
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนปรับตามตลาด 1 ปี จากการลงทุนในหลักทรัพย์คุณค่า กับ
คะแนน F-Score
ค่าเฉลี่ย
เปอร์เซน
มัธยฐาน
เปอร์เซน
ร้อยละที่ จํานวน
ไทล์ที่ 25
ไทล์ที่ 75
เป็ นบวก
หลักทรัพย์ท้ งั หมด
6.96%
-30.73%
-5.94%
24.62%
40.92%
895
F-Score
0
-47.49% -106.12%
-60.37%
24.03%
33.33%
3
1
1.88%
-45.79%
-14.29%
14.12%
36.00%
25
2
14.67%
-38.47%
-4.25%
37.22%
46.03%
63
3
-1.00%
-32.70%
-11.84%
17.14%
40.17%
117
4
-2.28%
-35.45%
-14.22%
11.14%
37.82%
156
5
12.01%
-24.23%
-.17%
27.52%
50.00%
196
6
12.64%
-29.73%
-5.25%
28.16%
47.50%
161
7
8.21%
-24.98%
-5.34%
28.61%
45.45%
100
8
4.48%
-32.63%
-8.67%
23.98%
45.16%
62
9
32.30%
2.20%
19.03%
40.58%
83.33%
12
คะแนนสูง (8,9)
8.99%
-30.92%
.75%
26.63%
52.78%
74
คะแนนตํ่า (0,1)
-3.41%
-62.52%
-14.39%
15.16%
35.71%
28
คะแนนแข็งแกร่ ง (5-9)
11.06%
-26.79%
-2.09%
28.00%
48.40%
531
คะแนนอ่อนแอ (0-4)
.97%
-35.65%
-12.83%
17.19%
39.84%
364
สูง - ทั้งหมด
2.03%
-.19%
6.69%
2.02%
11.86%
P(T<=t) two-tail
0.8200
t Critical two tail
0.2276
สูง - ตํ่า
12.40%
31.61%
15.14%
11.47%
17.06%
P(T<=t) two-tail
0.5018
t Critical two tail
0.6741
แข็งแกร่ ง - ทั้งหมด
4.10%
3.93%
3.84%
3.39%
7.48%
P(T<=t) two-tail
0.3103
t Critical two tail
1.0149
แข็งแกร่ ง - อ่อนแอ
10.09%
8.85%
10.73%
10.81%
8.56%
P(T<=t) two-tail
0.0425
t Critical two tail
2.0319
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนปรับตามตลาด 1 ปี จากการลงทุนในหลักทรัพย์
คุณค่ากับคะแนน F-Score พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะอยู่ในช่วงคะแนน F- Score ที่ 3-6 คะแนน สอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ Piotroski (2000) โดย F-Score ที่ มี จ ํา นวนกลุ่ ม ตัว อย่า งมากที่ สุ ด คื อ ที่ F-Score 5 มี จ ํา นวน 196 กลุ่ ม
ตัว อย่า ง และ F-Score ที่ มี ก ลุ่ ม ตัว อย่า งน้อยที่ สุดคื อ ที่ F-Score 0 มี จ ํา นวน 3 กลุ่ ม ตัว อย่า ง โดย F-Score ที่ มี อ ัต รา
ผลตอบแทนสู งที่สุดคือที่ F-Score 9 มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ 32.30% และ F-Score ที่มีอตั ราผลตอบแทนฯตํ่า
ที่สุดคือที่ F-Score 0 มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ -47.49% โดยที่กลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์คุณค่าที่มีคะแนน
F-Score สู ง(8,9) จะได้อตั ราผลตอบแทนปรับตามตลาด 1 ปี อยูท่ ี่ 8.99% สู งกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์คุณค่าทั้งหมด 2.03% และสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์คุณค่าที่มี F-Score ตํ่า (0,1) อยูท่ ี่ 12.40% ถึงแม้จะ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Piotroski (2000) แต่ก็เป็ นการมากกว่าอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และอัตราผลตอบแทนที่
สู งกว่านั้นไม่ได้สูงกว่าในทุกช่วงระดับของข้อมูล เมื่อมาพิจารณาส่ วนของกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์คุณค่าที่มี
คะแนน F-Score แข็งแกร่ ง (5-9) เพิ่มเติมพบว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนปรับตามตลาด 1 ปี สู งที่ สุด คือ 11.06%
มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์คุณค่าที่มีคะแนน F-Score อ่อนแอ(0-4) ซึ่ งมีอตั ราผลตอบแทนอยู่ที่ 0.97% อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% และมีอตั ราผลตอบแทนฯที่สูงกว่าในทุกช่วงระดับของข้อมูล และกล
ยุทธ์การลงทุนที่ มีอตั ราผลตอบแทนตํ่าที่ สุดคือการลงทุนในหลักทรัพย์คุณค่าที่ มีคะแนนตํ่า (0,1) โดยได้รับอัตรา
ผลตอบแทนฯอยูท่ ี่ -3.41%
ตารางที่ 2 แสดงผลจากการสร้ า งสมการ Multiple Linear Regression โดยวิ ธี เ พิ่ ม ตัว แปรอิ ส ระแบบขั้น ตอน
(Stepwise Regression)
(Constant)

log(MVE)

BM Ratio

F-Score

ค่าสัมประสิ ทธิ์

9.350

-3.307

3.697

2.765

P(T<=t) two-tail

.146

.000

.001

.000

t Critical two tail

1.456

-5.073

3.375

4.488

Adjusted R2
.01463

จากตารางที่ 2 แสดงผลจากการสร้ า งสมการ Multiple Linear Regression โดยวิธี เ พิ่ม ตัว แปรอิ สระแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Regression) พบว่ามีตวั แปรอิสระ 3 ตัวที่สามารถใช้พยากรณ์อตั ราผลตอบแทน1ปี ปรับตามตลาด
(MA Reti) ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ 99% นัน่ คือมูลค่าขนาดของกิ จการ (MVE), อัตราส่ วน
มูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่าตลาด (BM Ratio) และ คะแนน F-Score ขณะที่ตวั แปรโอกาสในการล้มละลายของบริ ษทั ได้
ถูกตัดออกไปแสดงว่าไม่มีผลต่ออัตราผลตอบแทน1ปี ปรับตามตลาดอย่างมีนัยสําคัญ โดยมูลค่าขนาดของกิ จการ
(MVE) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อยู่ที่ -3.307 ซึ่ งแปรผกผันกับ อัตราผลตอบแทน1ปี ปรับตามตลาด (MA Ret) แสดงว่ายิ่ง
หลักทรัพย์ของบริ ษทั มีมูลค่าตลาดสูงขึ้นจะส่งผลทําให้อตั ราผลตอบแทน1ปี ปรับตามตลาดลดลง ในขณะที่อตั ราส่วน
มูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่าตลาด (BM Ratio) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อยูท่ ี่ 3.697 และ F-Score มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อยูท่ ี่ 2.765 ซึ่ ง
ทั้งสองค่าแปรผันตรงกับอัตราผลตอบแทน1ปี ปรับตามตลาด (MA Ret) แสดงว่าหลักทรัพย์ที่มีค่า BM Ratio หรื อ มี
คะแนน F-Score สู งจะส่ งผลทําให้อตั ราผลตอบแทน1ปี ปรับตามตลาดเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Piotroski
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(2000) ซึ่ งพบว่าปั จจัยทั้ง 3 ส่ งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน1ปี ปรับตามตลาดอย่างมีนยั สําคัญเช่นกัน จึงแสดงให้
เห็ นว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวสามารถใช้พยากรณ์ อตั ราผลตอบแทน1ปี ปรับตามตลาดทั้งในตลาดหลักทรัพย์ของ
อเมริ กา และในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด เอ็ม เอ ไอ
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ กษากลยุท ธ์ก ารลงทุ นในหลักทรั พ ย์คุณค่าด้วยคะแนน F-Score จากตลาดหลักทรั พย์แ ห่ ง
ประเทศไทยและตลาด เอ็ม เอ ไอ ในช่ ว งปี พ.ศ. 2550 – 2559 จํา นวน 606 หลัก ทรั พ ย์ และเมื่ อ แยกข้อ มู ล ของ
หลักทรัพย์ออกเป็ นรายปี จะคิดเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 4,453 กลุ่มตัวอย่าง นํามาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีมีอตั ราส่ วนมูลค่า
ทางบัญชี ต่อมูลค่าตลาดสู งที่สุด 20% แรก ซึ่ งเป็ นตัวแทนของหลักทรัพย์คุณค่าตามงานวิจยั ของ Fama และ French
(1995) จํานวน 895 กลุ่มตัวอย่าง พบว่าหลังจากที่ได้นาํ คะแนน F-Score มาประยุกต์ใช้กบั การลงทุนในหลักทรัพย์
คุณค่าหลักทรัพย์คุณค่าที่ แข็งแกร่ ง (มีคะแนน F-Score ระหว่าง 5 - 9) มีอตั ราผลตอบแทนปรับตามตลาด (Market
Adjusted Return) สู งกว่าหลักทรัพย์คุณค่าที่อ่อนแอ (มีคะแนน F-Score ระหว่าง 0 - 4) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติจาก
กลยุทธ์การซื้ อและถือ 1 ปี และแสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้คะแนน F-Score กับหลักทรัพย์คุณค่าสามารถจําแนก
บริ ษทั ที่มีผลการดําเนินงานในภาพรวมที่ดีออกจากบริ ษทั ที่มีผลการดําเนิ นงานในภาพรวมที่แย่และสามารถคาดหวัง
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์คุณค่าที่แข็งแกร่ ง (มีคะแนน F-Score ระหว่าง 5 - 9) ได้
ในขณะที่ ผลตอบแทนจากการลงทุนพบว่าหากลงทุนในหลักทรัพย์คุณค่าตามวิธีของ Fama และ French
(1995) ซึ่ งไม่นาํ คะแนน F-Score มาประยุกต์ใช้กบั การลงทุนจะให้อตั ราผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาด 6.96% ต่อปี แต่
หากนําคะแนน F-Score มาประยุกต์ใช้โดยเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่แข็งแกร่ ง (มีคะแนน F-Score ระหว่าง 5 - 9) จะ
ให้ได้รับอัตราผลตอบแทนสู งขึ้นอีก 4.10% ต่อปี รวมเป็ นอัตราผลตอบแทนที่ สูงกว่าตลาดเท่ากับ 11.06% ต่อปี ซึ่ ง
นอกจากจะแสดงให้เห็นว่าคะแนน F-Score สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดและสู งกว่ากลยุทธ์การลงทุนใน
หลัก ทรั พ ย์คุ ณ ค่ า แบบเดิ ม ได้น้ ัน ยัง สะท้อ นให้เ ห็ น ว่า ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยและตลาด MAI ไม่ มี
ประสิ ทธิภาพของตลาดในระดับปานกลาง (semi-strong efficient market) ทําให้การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูล
สาธารณะสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด
สุ ดท้ายในส่ วนของการพิจารณาว่ามีปัจจัยแฝงอื่นใดอีกที่ ช่วยให้กลยุทธ์การลงทุนประสบความสําเร็ จนั้น
พบว่านอกจากคะแนน F-Score แล้ว มูลค่าตลาดของบริ ษทั และอัตราส่ วนมูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่าตลาด ยังสามารถ
ใช้สามารถพยากรณ์อตั ราผลตอบแทน1ปี ปรับตามตลาดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด เอ็ม เอ ไอ ได้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยพบว่าหลักทรัพย์ของบริ ษทั ขนาดเล็กซึ่ งมีมูลค่าตลาดตํ่าจะให้อตั ราผลตอบแทนที่ สูง
กว่าหลักทรัพย์ของบริ ษทั ขนาดใหญ่ซ่ ึงมีมูลค่าตลาดสูง ในขณะที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่มีตราส่วนมูลค่าทางบัญชีตอ่
มูลค่าตลาดสูงจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่มีตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่าตลาดตํ่า
ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
งานวิจยั นี้ เหมาะสําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการหากลยุทธ์การลงทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนที่มากกว่าผลตอบแทนของ
ตลาด และเพื่อเป็ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลและข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด
เอ็ม เอ ไอ ว่าจะมีเครื่ องมือใดที่สามารถช่วยให้ผลู ้ งทุนได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จากผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์คุณค่า (หลักทรัพย์ที่มีมีอตั ราส่วนมูลค่าทาง
บัญชี ต่อมูลค่าตลาดสู งที่ สุด 20% แรก) ที่ มีคะแนน F-Score แข็งแกร่ ง (5-9 คะแนน) สามารถทําให้ผูล้ งทุ นได้รับ
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการลงทุนในหลักทรัพย์คุณค่าและสูงกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยที่ได้รับจากตลาดใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด เอ็ม เอ ไอ ดังนั้นจากผูศ้ ึกษาสามารถนําคะแนน F-Score ไปประกอบการ
ตัดสิ นใจลงทุนเพื่อที่จะทําให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด เอ็ม เอ ไอ
2. จากผลการศึกษาพบว่าคะแนน F-Score, ขนาดของบริ ษทั และ อัตราส่ วนมูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่า
ตลาด ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน 1 ปี ปรับตามตลาดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด เอ็ม เอ ไอ
โดยที่หลักทรัพย์ที่มีคะแนน F-Score สู ง หรื อหลักทรัพย์ที่มีอตั ราส่ วนมูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่าตลาดที่สูงจะมีโอกาส
ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า ในขณะที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่เล็กมีโอกาสจะทําให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า ดังนั้น
จากงานวิจยั นี้สามารถนําไปผลการศึกษาดังกล่าวประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและทําให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด เอ็ม เอ ไอ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
งานวิจัย นี้ มี ข ้อ จํา กัด ในเรื่ อ งของกลุ่ มตัว อย่า งที่ ใ ช้ในการศึ ก ษาซึ่ ง ไม่ ไ ด้ไ ด้พิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบจาก
หลักทรัพย์ที่มีการสร้างราคาหลักทรัพย์ หรื อการปั่ นหุน้ (Market Manipulation) ซึ่งทําให้ราคาของหลักทรัพย์ดงั กล่าว
บิดเบือนไปจากสภาพปกติ จึงอาจจะมีผลทําให้ผลตอบแทนที่ได้มีความคาดเคลื่อน
ดังนั้นผูท้ ี่สนใจทําการศึกษาในเรื่ องนี้เพิ่มเติมจึงอาจจะทําการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีการสร้างราคาออกจาก
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ทาํ การศึกษา ซึ่งอาจจะทําให้งานวิจยั สามารถสะท้อนผลจากการลงทุนที่แท้จริ งได้ดีข้ ึน
รวมไปถึ งการนําคะแนน F-Score ไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การลงทุ นรู ปแบบอื่ นว่าคะแนน F-Score จะ
สามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในกลยุทธ์ดงั กล่าวได้หรื อไม่ เช่นกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์เติบโต
(Growth Investment), กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ตามแรงเหวี่ ย งของตลาด (Momentum Investment) และ การลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ปันผล (Dividend Stock)
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