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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองการประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสภาวะของตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร และ
ประมาณ วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารกบัราคาดชันีหลกัทรัพย ์ดว้ยวิธี
มูลค่าสุดโต่งแบบคู่ (Bivariate Extreme Value) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้การ
ประมาณการแบบ Bivariate Generalized Extreme Value distribution (BGEV) และการประมาณการ
แบบ Bivariate Generalized  Pareto Distribution (BGPD) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน)ไดรั้บการจดัอนัดบั ท่ีมีการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ใหญ่ในกลุ่มธนาคารพาณิชยข์องตลาดหลกัทรัพย ์ผลการด าเนินงานของทั้งสอง
ธนาคารอยู่ในระดบัท่ีดี แบบจ าลองทั้งหมด 18 แบบจ าลอง พบวา่การประมาณการแบบ BEGV ของ
หลกัทรัพย ์SET กบั BBLพบวา่ โมเดลท่ี8สามารถอธิบายไดดี้ท่ีสุด และ หลกัทรัพย ์SET กบั KBANK 
พบวา่ โมเดลท่ี 6 และ 9 สามารถอธิบายไดดี้ท่ีสุดซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั 

การประมาณการแบบ BGPD พบวา่ หลกัทรัพย ์SET กบั BBL พบวา่โมเดลท่ี 7 และ หลกัทรัพย ์SET 
กับ KBANK พบว่าโมเดลท่ี 1 สามารถอธิบายได้ดีท่ีสุดซ่ึงมีความสัมพนัธ์กันดังนั้ นการทดสอบ 
BGEV และ BGPD ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าธนาคารกรุงเทพ (BBL) มีความสัมพนัธ์กบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ระบุรูปแบบท่ีสมบูรณ์แบบท่ีดีของ
ความสัมพนัธ์แบบสุดโต่งกบัตลาดหลกัทรัพย ์
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ABSTRACT 

The research was conducted to test dependence-function estimation for bivariate extreme-value 
distributions in Banking Sector between Stock Prices of Bangkok Bank(BBL) and Index of the 
Stock Exchange of Thailand (SET) together with Stock Prices of Kasikorn Bank(KBANK) and  
Index of SET. The objective aims to investigate the unique condition based on dependence-function 
estimation. Bivariate Generalized  Extreme Value distribution (BGEV) and Bivariate Generalized 
Pareto Distribution (BGPD) were utilized. 

The performances of BBL and KBANK have ranked the big market capitalizations of Banking 
Sector of SET. The earnings of those two banks were a great extent. Eighteen models of BGEV and 
BGPD of dependence-function estimation for bivariate extreme-value distributions were tested. The 
BGEV results indicated that a model number 8 was the best explanation for dependence-bivariate 
extreme-value distributions of BBL Stock Prices and SET and that a model number 6,9 was the best 
explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of KBANK Stock Prices and SET.  

The BGPD test results indicated that a model number 7 was the best explanation for dependence-
bivariate extreme-value distributions of BBL Stock Prices and SET and that a model number 1 was 
the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of  KBANK Stock Prices 
and SET. By testing BGEV and BGPD the empirical results showed that Bangkok Bank (BBL) 
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indicated perfect form of extremely relation with SET and Kasikorn Bank(KBANK) indicated a 
better perfect form of extremely relation with SET. 
 


