
 

 

บทที่1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในชวงหลายปท่ีผานมาเศรษฐกิจของประเทศไทยน้ันมีท้ังขาข้ึน และขาลง ไมวาจะเปน
ชวงเศรษฐกิจเติบโตเต็มท่ีแบบฟองสบู หรือชวงท่ีเกิดปญหาวิกฤติทางดานการเงิน และวิกฤติ
เศรษฐกิจอยางหนัก ในชวงป พ.ศ. 2540 ถึงป 2542 ทําใหบริษัท หางราน รวมถึงประชาชนท่ัวไป 
ต่ังแตระดับรํ่ารวยจนถึงยากจน ลมละลาย และไดรับผลกระทบกันไปตามๆกัน ทําใหหลายๆคน
ตองดิ้นรนตอสูและทําทุกๆอยางเพื่อใหไดมาซ่ึง รายไดท่ีเพียงพอตอคาใชจายของตัวเอง ซ่ึงเราได
ฝาฟนวิกฤติตางๆท่ีผานมาไดเปนอยางดี  หลายคนเร่ิมอยากท่ีจะมีธุรกิจเปนของตัวเอง อยากเปน
เจาของกิจการของตัวเอง ซ่ึงเม่ือหลายคนคิดแบบนี้กันมากข้ึน ทําใหมีภาวะการแขงขันกันเพิ่ม
สูงข้ึน และเกิดปญหาในดานการเขาถึงแหลงเงินทุนตามมา จึงไมใชเร่ืองงายๆในการท่ีจะเปน
เจาของกิจการของตัวเอง แตอยางไรก็ตาม มีส่ิงหนึ่งท่ีจะทําได นั่นก็คือ การรวมเปนเจาของกิจการ
กับบริษัทตางๆ ท่ีจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย หรือ การลงทุนในตลาดหุนนั่นเอง 
 ตลาดหุน หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ ตลาดซ่ึงเปนแหลงรวมของบริษัท
หลายๆ บริษัท ท่ีเขามาทําการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เพื่อใหผูท่ีมีเงินเหลือเก็บ ซ่ึงเรา
เรียกวา "นักลงทุน" เขามารวมลงทุน และนักลงทุนเหลานั้นก็จะเปนหนึ่งในผูรวมถือหุนของบริษัท 
หรือรวมเปนเจาของในบริษัทนั้นๆ การลงทุนในตลาดหุนจึงเปนทางเลือกเพื่อการออมเงินในระยะ
ยาวท่ีผูออมสามารถหลีกเล่ียง หรือปองกันการขาดทุนท่ีเกิดจากระดับอัตราเงินเฟอได ตลาด
หลักทรัพยจัดต้ังข้ึนภายใตพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อจัดใหมีแหลงกลางสําหรับการซ้ือ ขาย หลักทรัพย เพื่อสงเสริมการออมทรัพย 
และเพื่อการระดมเงินทุนในประเทศ   สําหรับการทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพย 
และสนับสนุนการระดมเงินทุนระยะยาวของธุรกิจนั้น สามารถจําแนกออกไดตามขนาดของธุรกิจท่ี
ตองการจะระดมทุน หรือ บริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําหนาท่ี
สนับสนุนการระดมทุนในตลาดทุนของธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ กิจการสาธารณูปโภค และรัฐวิสาหกิจ
ท่ีมีการแปรรูป ซ่ึงมีทุนชําระแลวต้ังแต 200 ลานบาท ข้ึนไป รวมท้ังเปนศูนยกลางการซื้อขาย
เปล่ียนมือหลักทรัพยของบริษัทดังกลาว  
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 สําหรับผู ท่ีมีเ งินออมและประสงคจะบริหารเงินออมของตนใหเกิดประโยชนนั้น
นอกเหนือจากการฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินตางๆ เพื่อรับผลตอบแทนใน
รูปของดอกเบ้ียเงินฝากแลว ยังมีทางเลือกอ่ืนๆสําหรับการบริหารเงินออมและการลงทุนอยางมี
ประสิทธิภาพไดอีกหลายวิธี การลงทุนในตลาดหุนก็นับเปนทางเลือกหนึ่งของการลงทุนท่ีนาสนใจ 
ซ่ึงผูมีเงินออมมีโอกาสไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราท่ีสูงกวาและหลากหลายรูปแบบ
กวา เม่ือเปรียบเทียบกับการฝากเงินในธนาคาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสถานการณท่ีอัตราดอกเบ้ีย
เงินฝากลดตํ่าลงอยางมากอยางในปจจุบัน จึงไมเปนส่ิงจูงใจในตอการฝากเงิน สําหรับผูท่ีมีเงินออม
เหลืออยูแลวนั้น จะถือเงินไวเฉยๆ โดยไมบริหารการเงินการลงทุนอะไรเลยก็คงจะไมเหมาะนัก  
ดังนั้นจึงควรพิจารณาหาชองทางการลงทุนอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มพูนผลตอบแทนจากเงินออมของตนจะ
ดีกวา  
 ดังนั้น การลงทุนในตลาดหุน จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีเหมาะอยางยิ่งสําหรับผูมีเงินออม 
โดยเฉพาะผูท่ีตองการความหลากหลายในการลงทุน ท้ังประเภทของสินคาท่ีจะลงทุน ผลตอบแทน
จากการลงทุน เพราะในตลาดหุน มีสินคาหรือตราสารการลงทุนหลายประเภท ซ่ึงออกโดย บริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจในหลายประเภทอุตสาหกรรม สําหรับใหเลือกลงทุนไดตามความตองการ ท้ังนี้ การ
เขามาลงทุน และถือหุนในกิจกิจการใดๆก็ตามในตลาดหลักทรัพย จะเกิดผลประโยชนหลาย
ประการ ท้ังตอตนเอง และตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพราะเราจะไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมเปน
เจาของกิจการตางๆที่มีศักยภาพ หรือธุรกิจท่ีมีแนวโนมการเติบโตท่ีดี และมีโอกาสไดรับ
ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนในรูปแบบตางๆ เชน ไดรับเงินปนผล สิทธิในการจองซ้ือหุน
ออกใหม หรือ กําไรจากการซ้ือขายหลักทรัพย เปนตน  
 นอกจากนี้ การลงทุนในตลาดหุนยังถือไดวามีบทบาทในการรวมเปนสวนหนึ่งท่ีจะ
สนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดวย แตอยางไรก็ตาม 
การลงทุนยอมมีความเส่ียงตามมาดวยเสมอ ดังนั้นผูลงทุนจึงควรศึกษาขอมูลและวิเคราะหตางๆท่ี
เกี่ยวของกับการลงทุนอยางละเอียด จะชวยใหผูลงทุนสามารถบริหารความเส่ียงจากการลงทุนให
อยูในระดับท่ีเหมาะสม และสามารถไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับท่ีนาพึงพอใจตามท่ี
คาดหวังได 
 สําหรับนักลงทุนท่ีเขามาทําการลงทุนในตลาดหลักทรัพย  สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท 
คือ นักลงทุนระยะยาวกับนักลงทุนระยะส้ัน  โดยแตกตางกันดังนี้  นักลงทุนระยะยาวจะนิยมลงทุน
ในหลักทรัพยโดยมุงหวังผลตอบแทนระยะยาว เชน เงินปนผล ในหลักทรัพยนั้น  สวนนักลงทุน
ระยะส้ันหรือนักเก็งกําไร  จะลงทุนโดยมุงหวังกําไรจากผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงในราคา
หลักทรัพย  มักจะนิยมลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความผันผวน และถือหลักทรัพยระยะส้ัน 
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 การลงทุนในหลักทรัพยของธุรกิจธนาคารซึ่งเปนธุรกิจท่ีนักลงทุนท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศไดใหความสนใจมาก เนื่องมาจากเปนธุรกิจขนาดใหญ  มีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจ เนื่องจากเปนตัวกลางในการระดมเงินออมของผูท่ีมีเงินออม เพื่อนํามาปลอยกูใหกับนัก
ลงทุนท่ีตองการเงินทุนในกิจการ ทําใหระบบเศรษฐกิจเติบโตและดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง   

ในปจจุบันกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญก็มีความสามารถในการทํากําไรเพิ่มข้ึน 
เนื่องจากการขยายตัวของสินเช่ือ และสวนตางอัตราดอกเบ้ียท่ีคาดวาจะเพิ่มข้ึน  
 
รูปท่ี 1.1 การเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยธนาคารกรุงเทพกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

BANGKOK BANK 26/3/08
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PRICE
PRICE REL. TO BANGKOK S.E.T. - PRICE INDEX

HIGH 136.00 25/3/08,LOW 20.00 15/9/98,LAST 136.00 25/3/08 Source: DATASTREAM     
ท่ีมา : Datastream(2008) 
 
รูปท่ี 1.2 การเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยธนาคารกสิกรกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

KASIKORNBANK 26/3/08
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PRICE
PRICE REL. TO BANGKOK S.E.T. - PRICE INDEX

HIGH 90.00 12/2/08,LOW 11.24 1/9/98,LAST 90.00 25/3/08 Source: DATASTREAM     
ท่ีมา : Datastream(2008) 
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รูปท่ี 1.3  การเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยธนาคารกรุงไทยกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

KRUNG THAI BANK 26/3/08
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PRICE
PRICE REL. TO BANGKOK S.E.T. - PRICE INDEX

HIGH 29.00 22/6/99,LOW 4.40 11/8/98,LAST 10.10 25/3/08 Source: DATASTREAM     
ท่ีมา : Datastream(2008) 
 
รูปท่ี 1.4 การเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยธนาคารไทยพาณิชยกับดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

SIAM COMMERCIAL BANK 26/3/08
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PRICE
PRICE REL. TO BANGKOK S.E.T. - PRICE INDEX

HIGH 93.50 25/3/08,LOW 8.70 1/9/98,LAST 93.50 25/3/08 Source: DATASTREAM     
ท่ีมา : Datastream(2008) 
 

จากรูปท่ี 1.1 ถึง 1.4 แสดงการเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะเห็นไดวา การเคล่ือนไหวของราคา
หลักทรัพย ในท่ีนี้ใชเปนราคาปดของหลักทรัพยวามีการเคล่ือนไหวข้ึนลงเทาใด ทําใหเกิดความผัน
ผวน   ดังนั้นในการศึกษาความผันผวนของผลตอบแทนของหุนในกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ



 
 
 
 

 

5

จะเปนประโยชนตอนักลงทุนในการลงทุนระยะส้ัน เพื่อตองการผลตอบแทนสูงสุดเพราะนักลงทุน
มุงหวังกําไรจากผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงในราคาหลักทรัพย มักจะนิยมลงทุนใน
หลักทรัพยท่ีมีความผันผวนและถือหลักทรัพยในระยะส้ัน 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อสรางแบบจําลองในการประมาณคาความผันผวนของผลตอบแทนในหลักทรัพยกลุม
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ  โดยวิธีอารีมาการช   อีการช  และทีการช 

2. ทดสอบและเปรียบเทียบความแมนยําของแบบจําลองประมาณคาความผันผวนระหวาง
แบบจําลองอารีมาการช   อีการช  และทีการช 

 
1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
 

1. เพื่อทราบความผันผวนของผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
วามีการเปล่ียนแปลงไปอยางไร  ซ่ึงช้ีใหเห็นถึงความเส่ียงในการลงทุน 

2. เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางใหนักลงทุนใชในการประกอบการพิจารณา
เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญใน
ตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษานี้ใชขอมูลรายวันของราคาหลักทรัพยในชวงเวลา 10 ป โดยเร่ิมต้ังแตวันท่ี 25 
มีนาคม พ.ศ. 2541 ถึงวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2551 จํานวน 2610 ขอมูล  และจะทําการศึกษาเฉพาะ
หลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยท่ีมีสินทรัพยขนาดใหญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย จํานวน 4 หลักทรัพย ซ่ึงมีรายช่ือดังตอไปนี้ 

1. BBL         :  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
2. KBANK       :  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
3. SCB        :  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
4. KTB          :   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 
หมายเหตุ : ขอมูลนี้ เปนขอมูลทุติยภูมิไดมาจากศูนยการเงินและการลงทุน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Finance and Investment Center : FIC) 
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1.5 นิยามศัพท 
ตลาดหลักทรัพย หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทจํากัดท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีกําหนดใน

ประกาศกระทรวงการคลัง และไดรับอนุมัติใหจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เพื่อใหหลักทรัพย
ของบริษัทสามารถทําการซ้ือขายในตลาดได 

หลักทรัพยจดทะเบียน หมายถึง หุน หุนกู หรือตราสารอื่นใด ท่ีบริษัทจดทะเบียนเปนผู
ออก และไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหทําการซ้ือขายในตลาดได 

ราคาสูงสุด (high price) หมายถึง ราคาสูงสุดของหลักทรัพย i ท่ีมีการตกลงซ้ือขายกันใน
วันหนึ่ง ๆ 

ราคาต่ําสุด (low price) หมายถึง ราคาตํ่าสุดของหลักทรัพย i ท่ีทําการตกลงซ้ือขายกันใน
วันหนึ่ง ๆ 

ราคาปด (close price) หมายถึง ราคาซ้ือขายท่ีตกลงกันคร้ังสุดทายของหลักทรัพย i กอน
ปดตลาดในวันหนึ่ง ๆ 

ความผันผวน (Volatility)  คือ คาท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย ในท่ีนี้ใช
เปนราคาปดของหลักทรัพยวามีการเคล่ือนไหวข้ึนลงเทาใด   

Leverage effect คือ ความไมแนนอนมักจะสูง เม่ือมีขาวรายและลดลงเม่ือมีขาวดี  คือ
ลักษณะความไมสมมาตรของความแปรปรวนแบบมีเง่ือนไข 
 
 


