
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
       ปจจุบันประเทศสวนใหญท่ัวโลกไดใชระบบเศรษฐกิจแบบผสม ประเทศไทยเองก็ใชระบบ
เศรษฐกิจแบบผสม โดยในสวนท่ีเปนลักษณะแบบทุนนิยมเอกชนมีบทบาทในการผลิตดานตาง ๆ 
มากกวารัฐบาล เอกชนมีสิทธ์ิในทรัพยสินและปจจัยการผลิต มีเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ มีการแขงขันเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินคา สวนรัฐบาลดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจดาน
กิจกรรมสาธารณูปโภค ส่ิงท่ีสําคัญยิ่งในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็คือ เงินทุน ซ่ึงแหลงเงินทุน
ในระบบเศรษฐกิจนั้นในปจจุบันมีใหเลือกมากมาย ไมวาจะเปนการกูยืมจากสถาบันการเงินท่ีเขามา
เปนตัวกลางท่ีสามารถจัดสรรเงินทุนท้ังระยะส้ันและระยะยาวใหได หรือการจัดหาเงินทุนดวย
ตัวเอง 
       การระดมทุนนั้นสามารถจะหามาไดจากตลาดการเงิน (Financial Market) โดยตลาดการเงิน
เปนตลาดท่ีทําหนาท่ีเช่ือมโยงระหวางผูมีเงินออมกับผูท่ีตองการเงิน เปนการเปล่ียนเงินออมไปเปน
การลงทุน ท้ังจากระบบของการใหสินเช่ือ การออกสินทรัพยทางการเงิน นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีใน
การซื้อขายหรือแลกเปล่ียนเงินตราดวย ตลาดการเงินมีบทบาทที่สําคัญท่ีชวยใหผูมีโครงการลงทุน
แตมีเงินไมเพียงพอสามารถหาแหลงเงินกูไปใชในการลงทุนไดเพียงพอ โดยมีคาใชจายในอัตราท่ี
เหมาะสม ซ่ึงข้ึนอยูกับความมีประสิทธิภาพของตลาดการเงิน ถามีตลาดการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผูกูก็จะสามารถหาแหลงเงินทุนไดดวยตนทุนหรือดอกเบ้ียในอัตราท่ีต่ําได การลงทุนโดยผานตลาด
การเงินท่ีมีประสิทธิภาพทําใหการลงทุนท่ีแทจริงเกิดข้ึนและขยายตัว ซ่ึงมีผลใหกําลังการผลิต
สินคาและบริการของประเทศเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเงินออมถูกระดมไปใชเปนลงทุนในโครงการตางๆท่ี
ถูกพิจารณาอยางรอบคอบและมีความสําเร็จในการลงทุนอยางดี จะมีผลทําใหเศรษฐกิจของประเทศ
ขยายตัว เปนการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตแกเศรษฐกิจของประเทศ การจางงานจะเพิ่มข้ึน ระดับ
รายไดของประชาชนท่ัวไปดีข้ึน นอกจากนี้ ผูบริโภคท่ีตองการกูเงินเพื่อใชจายในการบริโภค เชน 
การซ้ือบาน รถยนต เฟอรนิเจอร เปนตน ก็สามารถหาเงินกูเพื่อไปใชจายเหลานี้ได มาตรฐานการ
ครองชีพก็จะดีข้ึน ขณะเดียวกันผูลงทุนผลิตสินคาและบริการในระบบเศรษฐกิจก็จะขายสินคาและ
บริการไดมากข้ึน การลงทุนก็จะขยายตัวออกไปอีก เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะมีการ
ขยายตัว (วิชาญ ปสพงษ, 2551) 



2 

       ตลาดการเงินสามารถแบงออกเปนสองประเภทตามเกณฑอายุของสินทรัพยทางการเงิน  
ประกอบดวยตลาดเงิน (Money Market) เปนแหลงเงินทุนระยะส้ันท่ีมีอายุไมเกิน 1 ป เปน
หลักทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูง และมีความเส่ียงทางการเงินตํ่า สวนท่ีสองคือตลาดทุน (Capital 
Market) เปนแหลงเงินทุนระยะยาว (เกิน 1 ป) เพ่ือจัดสรรใหผูท่ีมีความตองการเงินทุนระยะยาว 
โดยในตลาดทุนนี้เปนตลาดเงินทุนท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจอยางยิ่ง เพราะการประกอบ
กิจการตางๆใหประสบผลสําเร็จไดนั้นก็ตองใชระยะเวลาท่ียาวนาน ตลาดทุนนี่เองจึงชวยใหกิจการ
ตางๆสามารถจัดหาแหลงเงินทุนที่ม่ันคงได ผูตองการเงินทุนจะออกตราสารทางการเงินใหมระดม
ทุนในตลาดแรก (Primary Market) และจะมีตลาดรอง (Secondary Market) ซ่ึงเปนตลาดท่ีจัดต้ังข้ึน
เพื่อซ้ือขายตราสารทางการเงินท่ีออกขายในตลาดแรกไปแลว ผูท่ีถือตราสารทางการเงินอยูสามารถ
นําตราสารเหลานั้นมาซ้ือขายแลกเปล่ียนไดในตลาดรอง  
       ในประเทศไทยมีตลาดทุนท่ีใชเปนแหลงซ้ือขายตราสารทางการเงินท่ีสําคัญคือ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยเปนตลาดรองในการซ้ือขายหุนของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางและทางเลือกหลักของผูลงทุน ชวยสงเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศโดยเปนสวนชวยในการระดมเงินทุนระยะยาวของบริษัทตาง ๆ บริษัทตาง ๆ 
สามารถที่จะหาเงินทุนไดเพิ่มขึ้นจากความเชื่อม่ันท่ีจะมีตลาดรองรับในการซ้ือขายเปล่ียนมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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ตาราง 1.1 ปริมาณและมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยเฉล่ีย ตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2553 ถึง  เดือน   
               กรกฎาคม 2554 
 

AGRO 127,722.79 2,277,258.12 6.53% PROPCON 1,377,172.95 4,599,350.46 13.19%
     AGRI 39,640.01 566,807.57 1.63%      CONMAT 159,334.85 1,494,646.96 4.29%
     FOOD 88,082.78 1,710,450.56 4.91%      PROP 1,213,874.04 3,063,884.41 8.79%
CONSUMP 30,318.74 123,318.77 0.35%      PFUND 3,964.06 40,819.10 0.12%
     FASION 11,294.55 34,841.20 0.10% RESOURC 349,874.42 8,364,963.39 24.00%
     HOME 15,779.62 70,897.96 0.20%      ENERG 343,469.31 8,286,882.79 23.77%
     PERSON 3,244.57 17,579.61 0.05%      MINE 6,405.11 78,080.59 0.22%
FINCIAL 571,005.74 9,002,433.80 25.83% SERVICE 667,310.88 2,770,839.09 7.95%
     BANK 374,098.21 8,447,955.38 24.24%      COMM 93,204.02 986,897.98 2.83%
     FIN 193,700.98 386,033.45 1.11%      HELTH 12,395.90 257,231.72 0.74%
     INSUR 3,206.55 168,444.96 0.48%      MEDIA 46,583.35 306,424.50 0.88%
INDUS 721,945.37 3,996,098.36 11.46%      PROF 31,980.30 32,009.19 0.09%
     AUTO 32,479.06 140,843.50 0.40%      TOURISM 9,832.24 35,341.95 0.10%
     IMM 241,568.15 301,222.51 0.86%      TRANS 473,315.08 1,152,933.75 3.31%
     PAPER 2,081.78 17,650.68 0.05% TECH 824,750.13 3,724,113.57 10.68%
     PETRO 42,079.56 2,473,376.77 7.10%      ETRON 48,881.16 375,877.01 1.08%
     PKG 69,441.89 725,851.42 2.08%      ICT 775,868.97 3,348,236.56 9.61%
     STEEL 334,294.94 337,153.48 0.97%

กลุม

อุตสาหกรร

ปริมาณ

(พันหุน)

มูลคา (พัน 

บาท)

กลุม

อุตสาหกรรม

ปริมาณ

(พันหุน)

มูลคา (พัน

บาท)

สัดสวนมูลคา

การซื้อขาย

สัดสวนมูลคา

การซื้อขาย

 
 
ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
       ในตลาดหลักทรัพยมีการจัดกลุมอุตสาหกรรมออกเปน 8 กลุม ในกลุมอุตสาหกรรมเกษตร 
(AGRO) แยกเปนสองหมวดคือ หมวดเกษตร (AGRI) และหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม (FOOD) โดย
หมวดท่ีมีความนาสนใจคือหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม เนื่องจากเปนหมวดที่มีปริมาณการซ้ือขาย
เปนอันดับตน ๆ เม่ือเทียบกับหมวดอ่ืน ๆ และสินคาจากบริษัทในหมวดนี้มีความจําเปนในการ
ดํารงชีวิต ซ่ึงอาจจะถูกซ้ือและบริโภคในชีวิตประจําวันโดยไมรูตัว   
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ท่ีมา : eFinanceThai 
 
รูป 1.1 ดัชนีหลักทรัพยหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มรายเดือนระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2530 ถึง 
          เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 
 
       จากรูปท่ี 1.1 จะเห็นวาดัชนีช้ีวัดของหลักทรัพยหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มมีแนวโนมท่ีเพิ่ม
สูงข้ึนอยางตอเนื่อง และจะเห็นวาเร่ิมมีปริมาณการซ้ือขายเพิ่มข้ึนต้ังแตชวงปพ.ศ. 2548 เปนตนมา 
ซ่ึงแสดงถึงนักลงทุนใหความนาสนใจท่ีเพิ่มข้ึนในการลงทุนของหลักทรัพยหมวดนี้ โดยอาจมาก
จากการเล็งเห็นราคาอาหารท่ีเพิ่มข้ึน ประชากรโลกท่ีเพิ่มข้ึนและผลผลิตทางดานอาหารท่ีมีจํากัด 
ทําใหผลประกอบการของบริษัทในหมวดนี้มีแนวโนมเติบโตข้ึน 
       ในอนาคตความตองการบริโภคมีแนวโนมขยายตัวมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศเกิดใหม เชน จีน 
อินเดีย ท่ีเศรษฐกิจมีการขยายตัวท่ีสูง และรายไดของประชากรท่ีเพิ่มสูงข้ึน ตรงขามกับปริมาณ
ผลผลิตท่ีลดลง เนื่องจากปจจุบันโลกถูกภัยพิบัติทางธรรมชาติคุกคามอยางมากมาย ไมวาจะปญหา
แผนดินไหว ภัยแลง น้ําทวม ตลอดจนภัยพิบัติอ่ืนๆ ซ่ึงกระทบตอพื้นท่ีการผลิต รวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัดทําใหอาจจะไมสามารถผลิตอาหารไดเพียงพอกับจํานวน
ประชากรที่เพิ่มข้ึน อยางไรก็ตาม สถานการณดังกลาวถือวาสงผลดีตอราคาสินคาอาหาร และ
หลักทรัพยในกลุมอาหาร อยางชวยไมได 
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       อาหารเปนส่ิงท่ีสําคัญตอมนุษยทุกคน มนุษยมีความจําเปนท่ีจะตองบริโภคอาหารทุกวัน ราคา
อาหารจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญเพราะเปนตัวช้ีวัดคาครองชีพของประชาชน ราคาอาหารที่สูงข้ึนก็หมายถึง
อัตราเงินเฟอท่ีเพิ่มข้ึน หุนของธุรกิจอาหารจึงเปนหุนท่ีนาสนใจ เนื่องจากในแตละวันมีมูลคาการ
ซ้ือขายท่ีสูงในตลาดหลักทรัพย และโดยพื้นฐานแลวแมวาภาวะเศรษฐกิจจะตกตํ่ามนุษยก็ยังคงตอง
บริโภคอาหารทุกวัน หรือภาวะท่ีเศรษฐกิจเฟองฟูก็ยิ่งทําใหมีรายไดท่ีจะนํามาบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 
สินคาของธุรกิจอาหารจึงมีความจําเปนอยูเสมอ แมวาปริมาณการซ้ือขายจะลดลงบางตามภาวะ
เศรษฐกิจ 
 

 
 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
รูป 1.2 มูลคาการสงออกและนําเขาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ และปจจัยการเกษตร เปนราย 
          เดือน ป 2549-2552 
 
       จากรูปท่ี 1.2 จะเห็นวามูลคาการสงออกสินคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑ และปจจัย
การเกษตรของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีเพิ่มสูงข้ึน แตมีบางชวงท่ีมูลคาการสงออกตกลงไป
เนื่องจากเกิดปญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก จึงทําใหกําลังซ้ือสินคาจากท่ัวโลกลดลง อยางไรก็ตาม
หลังจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัวมูลคาการสงออกก็กลับมาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง สําหลับดานการ
นําเขานั้นจะเห็นวาคอนขางจะคงที่หรือไมมีการเปล่ียนแปลงมากนัก มีการนําเขาเพิ่มข้ึนบางในบาง
ชวง แตก็กลับลดลงในเวลาตอมา  
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     ถือไดวาสินคาเกษตรของประเทศไทยสามารถแขงขันในตลาดโลกไดเปนอยางดีและมี
ความสามารถในการผลิตและสงออกสินคาเกษตรและอาหารสูตลาดโลกทําใหประเทศไทยเปน
ประเทศผูผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่สําคัญของโลกอีกประเทศหนึ่ง อีกท้ังเกษตรกรไทยมีองค
ความรูและภูมิปญญาในการทํากสิกรรมที่ไดรับการสืบทอดกันมาอยางยาวนาน ปจจัยดังกลาวจึง
ถือไดวาเปนปจจัยภายในท่ีสําคัญท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเกษตรของไทย ในขณะท่ีปจจัยภายนอก
อ่ืนๆไมวาจะเปน การเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึน วิกฤติดานอาหารและ
พลังงานท่ีสงผลทําใหราคาอาหารและพลังงานเพ่ิมสูงข้ึน และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร 
ปจจัยเหลานี้ลวนแลวแตเปนปจจัยท่ีสําคัญในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการเกษตรของไทย 
ประเทศไทยจึงถือไดวาเปนประเทศท่ีมีศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตรและอาหารท่ีจะเปนสวน
แบงท่ีสําคัญของโลก เพื่อสรางความม่ันคงดานอาหารใหเกิดข้ึน และจะสามารถรองรับตอการ
เติบโตทางดานอุปสงคอาหารที่เพิ่มข้ึนอยางมากในศตวรรษนี้ (ศุภวัจน รุงสุริยะวิบูลย, 2553) 
 
ตาราง 1.2 ราคาวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล และไบโอดีเซล ตั้งแตป 2546 ถึง 2551 
 

ป 
ราคาวัตถุดิบ 

ขาวโพดเล้ียง
สัตว (บาท/ก.ก.) 

มันสําปะหลัง 
(บาท/ก.ก.) 

ออยโรงงาน  
(บาทตอตัน) 

ถ่ัวเหลือง 
(บาท/ก.ก.) 

ปาลม  
(บาท/ก.ก.) 

2546 4.42 0.89 445 10.21 2.34 
2547 4.45 0.88 421 11.26 3.11 
2548 4.8 1.37 577 10.72 2.76 
2549 5.36 1.21 688 10.49 2.39 
2550 6.84 1.38 640 11.31 4.07 
2551 7.63 2.1 587 17.21 4.99 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
       นอกจากนี้พืชผลทางการเกษตรยังถูกดึงไปใชอยางอ่ืนอีก เชน การผลิตเอทานอล และไบโอ
ดีเซล ซ่ึงก็จะทําใหอุปทานเพ่ือการบริโภคลดลง ราคาสินคาก็จะสูงข้ึน จะเห็นไดจากตารางท่ี 1.2 
ราคาพืชวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล และไบโอดีเซลมีแนวโนมสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด โดยในการ
ใชไบโอดีเซลในป 2548 มีปริมาณการใชไบโอดีเซลเฉล่ียเพียง 743 ลิตรตอวัน แตในป 2550 
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ปริมาณการใชไบโอดีเซลเพิ่มข้ึนเปน 169,342 ลิตรตอวัน ในป 2551 การใชไบโอดีเซลมีสูงเกินกวา
หนึ่งลานลิตรตอวัน และคาดวาในป 2554 จะมีการใชไบโอดีเซลสูงเกินกวาสามลานลิตรตอวัน 
สวนเอทานอลในป 2550 ประเทศไทยมีปริมาณการใชเอทานอลรวม 172.20 ลานลิตร หรือขยายตัว
คิดเปนรอยละ 34.61 จากป 2549 โดยในป 2550 มีปริมาณการใชเอทานอล 0.47 ลิตรตอวัน และคาด
วาจะเพิ่มเปน 2.4 ลานลิตรตอวันในป 2554 
       โดยท่ัวไปนักลงทุนจะมีการวิเคราะหหลักทรัพยกอนท่ีจะมีการลงทุน วิธีหนึ่งท่ีสามารถ
นําไปใชในการวิเคราะหหลักทรัพยในการลงทุนคือ การวิเคราะหเชิงมหภาคสูจุลภาค (Top down 
Analysis) โดยนอกจากจะตองมีความรูเกี่ยวกับหลักทรัพยแลว ผูวิเคราะหควรจะมีความรูเร่ืองของ
เศรษฐกิจมหภาค โดยใชดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจมหภาค เพื่อท่ีจะสามารถนําขอมูลจากรายงานทาง
เศรษฐกิจไปวิเคราะหถึงภาวะและผลกระทบของเศรษฐกิจท่ีมีตอตลาดการเงินจะตองวิเคราะห
ปจจัยพื้นฐานของหลักทรัพยท่ีตองการจะลงทุน จากน้ันทําการการวิเคราะหอุตสาหกรรม ซ่ึงเปน
ข้ันตอนการศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมตาง ๆ ในดานการเติบโตของยอดขาย และการทํากําไร 
เพื่อคัดเลือก อุตสาหกรรมท่ีเหมาะจะลงทุน สุดทายเปนการวิเคราะหบริษัทเพ่ือหาหลักทรัพยท่ีมี
พื้นฐานท่ีดี ซ่ึงจะชวยลดความเสี่ยงในการลงทุนลงได โดยวิเคราะหจากตัวเลขตางๆ ในงบการเงิน 
ปกติจะใชเพียงเคร่ืองมือการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเปนหลัก เปาหมายการวิเคราะหเพื่อ
ประเมินจุดออนจุดแข็งในสวนตาง ๆ ของบริษัท รวมถึงการประเมินระดับความสามารถของบริษัท
ในดานตาง ๆ ท่ีไมเกี่ยวของกับตัวเลข เชน การตลาด การผลิต การบริการ การวิจัยและพัฒนา
บุคลากร การบริหาร เปาหมายของการวิเคราะห เพ่ือประเมินระดับความสามารถในการแขงขัน 

และศักยภาพในการทํากําไรของบริษัท 
       จะเห็นวาในการลงทุนในหลักทรัพยนั้นมีความเส่ียงอยูหลายอยางท่ีเขามากระทบและทําใหเกิด
ความผันผวนในราคาหลักทรัพย โดยความเส่ียงท่ีมาจากตัวบริษัทของหลักทรัพยนั้นเรียกวา ความ
เส่ียงท่ีไมเปนระบบ (unsystematic risk) ความเส่ียงท่ีไมเปนระบบนี้จะมากหรือนอยเพียงใดก็ข้ึนอยู
กับตัวบริษัทของหลักทรัพยนั่นเองวาจะมีความม่ันคงดีเพียงใด นักลงทุนสามารถท่ีจะลดความเส่ียง
ท่ีไมเปนระบบนี้ไดโดยวิธีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยหลายๆหลักทรัพย หรือในสินทรัพย
ลงทุนอ่ืนๆ นอกจากนี้ราคาของหลักทรัพยก็มีความผันผวนจากความเส่ียงปจจัยทางเศรษฐกิจมห
ภาคอ่ืนๆ ท่ีเขามากระทบอีกหลายปจจัย ความผันผวนนี้สามารถแปรเปล่ียนไปตามกาลเวลา และยัง
รวมถึงปจจัยอื่นๆท่ีนักลงทุนไมสามารถคาดคะเนได โดยความเส่ียงนี้เรียกวา ความเส่ียงท่ีเปน
ระบบ (systematic risk) ซ่ึงเปนความเส่ียงท่ีนักลงทุนจะตองเผชิญทุกคน เรียกวาเปนความเส่ียงท่ี
นักลงทุนไมสามารถท่ีจะควบคุมได หากนักลงทุนเรียนรูลักษณะของความผันผวนของหลักทรัพย
และสามารถท่ีจะคาดคะเนความผันผวนของราคาหลักทรัพยไดก็จะชวยใหนักลงทุนสามารถสราง
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ผลตอบแทนท่ีคุมคาได งานคนควาแบบอิสระน้ีจึงตองการที่จะสามารถชวยใหนักลงทุนสามารถหา
คาพยากรณของความผันผวนหรือผลตอบแทนไดอยางแมนยําข้ึน โดยจะใชหลักทรัพยตัวแทนใน
หมวดมาพยากรณ คัดเลือกจากมูลคาการซ้ือขายของหลักทรัพยนั้น เพื่อดูวาหลักทรัพยเหลานั้นมี
สภาพคลองท่ีดีหรือไม รวมถึงผลประกอบการท่ีจะตองมีการเติบโต มีกําไรไมขาดทุน   
 
1.2 วัตถุประสงคการศึกษา 
      1.2.1 เพื่อสรางแบบจําลองในการประมาณคาความผันผวนของหลักทรัพย 
     1.2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบจําลองในการประมาณคาความผันผวนของหลักทรัพย 
  หมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา  
      1.3.1 สามารถหาแบบจําลองท่ีเหมาะสมในการประมาณคาความผันผวนของผลตอบแทนใน 
              หลักทรัพยหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม 
      1.3.2 สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพยหมวดอาหารและ 
    เคร่ืองดื่มใหแกผูท่ีสนใจลงทุน 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
       การศึกษาคร้ังนี้ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากการรวบรวมขอมูลผานศูนยการเงินและ
การลงทุน (Finance and Investment Center : FIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชขอมูลรายวันของ
หลักทรัพยหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม ตั่งแตวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2554 รวมท้ังส้ิน 1434 วัน หลักทรัพยท่ีจะนํามาใชในการศึกษาคัดเลือกจากหลักทรัพยหมวดอาหาร
และเคร่ืองดื่ม 4 หลักทรัพย ไดแก 
         บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) : TUF 
         บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) : CPF 
         บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) : KSL 
         บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) : TVO 
 
1.5 นิยามศัพทท่ีเก่ียวของ 
       ตลาดหลักทรัพย หมายถึง ตลาดรองในการซ้ือขายแลกเปล่ียนหลักทรัพยท่ีผานการซ้ือขายใน
ตลาดแรกมาแลว รวมถึงตราสารทุนอ่ืนๆ เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมเงินทุนใหภาค
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ธุรกิจไดสะดวกยิ่งข้ึน จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 อยู
ภายใตการกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ปจจุบันการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เปดทําการซ้ือขายข้ึนอยางเปนทางการคร้ังแรกในวันท่ี 30 เมษายน 
พ.ศ. 2518 
       หลักทรัพยหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมายถึง หลักทรัพยท่ีใชคํานวณดัชนีในหมวดอาหาร
และเคร่ืองดื่ม เปนหมวดท่ีแยกอยูในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงกลุม
อุตสาหกรรมท้ังหมดแยกเปน 8 กลุม ถูกนํามาใชเปนคร้ังแรกในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
       ตลาดการเงิน หมายถึง ตลาดท่ีทําหนาท่ีเช่ือมโยงผูมีเงินทุนและผูตองการเงินทุนสามารถทํา
ธุรกิจไดโดยตรง ในขณะท่ีการกูยืม และการลงทุนของสถาบันการเงินเกิดข้ึนโดยผูฝากเงินไมมี
สวนรับรู แตผูมีเงินทุนในตลาดการเงินจะรูวาใครคือผูยืมเงินทุนของตนไป หรือนําเงินทุนไปลงทุน
อยางไร ตลาดการเงินแบงเปน 2 ประเภทคือ ตลาดเงิน (Money Market) และตลาดทุน (Capital 
Market) ในตลาดเงินจะทําการซ้ือขายตราสารหน้ีระยะส้ัน หรือหลักทรัพยในความตองการของ
ตลาด สวนตลาดทุนจะซ้ือขายหลักทรัพยระยะยาว 
       ตลาดแรก หมายถึง การที่ผูระดมทุนสรางสินทรัพยทางการเงินออกขายสูตลาดการเงินเปนคร้ัง
แรกใหกับผูมีเงินทุนโดยตรง กลาวคือ โดยไมไดผานบุคคลอ่ืนใด ดังนั้น ในทางเศรษฐศาสตร จึง
ถือวาการซ้ือขายในตลาดแรกเปนการลงทุนท่ีแทจริง เพราะผูระดมทุนเปนผูไดรับเงินและใชในการ
ลงทุนทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจจริง 

       ตลาดรอง หมายถึง การระดมทุนในตลาดรองซ่ึงเปนตลาดท่ีซ้ือขายสินทรัพยทางการเงิน
ภายหลังการซ้ือขายคร้ังแรกในตลาดแรกแลว ไมไดมีการสรางสินทรัพยทางการเงินข้ึนใหมท่ีได
แสดงความเปนเจาหนี้หรือเจาของเงินทุน ดังนั้นการซ้ือขายในตลาดรองจึงถือเปนการเปล่ียนมือ
ระหวางผูถือสินทรัพยทางการเงิน และชวยในการเพิ่มสภาพคลองทางการเงินใหกับ ผูลงทุนใน
ตลาดแรกใหมีชองทางในการขายสินทรัพยท่ีถือครองนั้น เปล่ียนเปนเงินทุนเม่ือมีความตองการใช
จายในอนาคต 

       ความผันผวน หมายถึง ความไมแนนอน เปนตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยใน
ชวงเวลา โดยความผันผวนมาจากอนุกรมเวลาในชวงเวลาท่ีผานมา ยิ่งมีความผันผวนมาก
หลักทรัพยนั้นก็จะมีความเส่ียงในการลงทุนมากข้ึน 
       การวิเคราะหเชิงมหภาคสูจุลภาค หมายถึง วิธีการในการวิเคราะหโดยมองภาพใหญกอนเปน
อันดับแรก จากนั้นจึงพิจารณาองคประกอบขนาดเล็กลงมา โดยแบงเปนสามข้ึนตอน เร่ิมจากการ
วิเคราะหแนวโนมเศรษฐกิจมหภาค โดยพิจารณาถึงตัวแปรทางเศรษฐกิจตางๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงจะเปน
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ตัวชวยช้ีถึงโอกาสในการเจริญเติมโตของธุรกิจในดานตางๆ จากนั้นทําการวิเคราะหอุตสาหกรรม 
โดยคนหาอุตสาหกรรมท่ีมีโอกาสเติมโตจากภาวะเศรษฐกิจที่จะเกิดข้ึน สุดทายก็ทําการวิเคราะหถึง
ตัวบริษัทในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมดี โดยพิจารณาถึงตัวเลขทางการเงินตางๆในงบบัญชี รวมถึง
คุณภาพในการแขงขัน ผูบริหาร จุดแข็งจุดออนของบริษัท เพื่อใหไดหลักทรัพยท่ีมีศักยภาพในการ
เจริญเติบโต 


