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บทคัดยอ 
 

การศึกษาเร่ืองการวิเคราะหความเส่ียงของหลักทรัพยในกลุม ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปล่ียน มีวัตถุประสงคเพื่อสรางตัว
แบบทางคณิตศาสตรสําหรับวิเคราะหความเส่ียงของหุนในกลุมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ สําหรับใช
เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน โดยทําการศึกษาหลักทรัพยในกลุมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ จํานวน 4 
หลักทรัพย ไดแก บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 
ใชขอมูลราคาปดของหลักทรัพยรายวันมาตั้งแตเดือนเมษายน 2550 ถึงเดือนเมษายน 2552  
เนื่องจากการศึกษานี้ใชขอมูลอนุกรมเวลา จึงไดวิเคราะหความนิ่งของขอมูล ผลการศึกษาพบวา 
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย และอัตราผลตอบแทนของท้ัง 4 หลักทรัพยมีลักษณะ “นิ่ง”  
จากผลการศึกษาโดยใชแบบจําลองการถดถอยสลับเปลี่ยน (Switching Regression Model) เพื่อ
ศึกษาถึงความเส่ียงท่ีแตกตางกัน ในตลาดขาข้ึน และตลาดขาลง สรุปผลไดวาความเส่ียงของอัตรา
ผลตอบแทนทุกหลักทรัพยในภาวะขาข้ึนและขาลงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01แสดง
วาการศึกษาความเส่ียงของหลักทรัพย จําเปนตองวิเคราะหดวยแบบจําลองการถดถอยแบบสลับ
เปล่ียนในการพยากรณความเส่ียงของหุนในกลุมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ เม่ือพิจารณาคาความเส่ียง
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ในชวงขาข้ึน (β1) และคาความเส่ียงในชวงขาลง (β0) ของหลักทรัพยในกลุมปโตรเคมีและ
เคมีภัณฑท้ัง 4 หลักทรัพย พบวา ในตลาดขาข้ึน คา β1 ของหลักทรัพย IRP มีคามากกวา 1 แสดงวา
หลักทรัพยนี้มีการปรับตัวข้ึนเร็วกวาตลาด สวนหลักทรัพย PTTCH, TPC และ VNT มีคา β1 นอย
กวา 1 แสดงวาหลักทรัพยเหลานี้มีการปรับตัวข้ึนชากวาตลาด ขณะท่ีในตลาดขาลง คา β0  ของ
หลักทรัพย PTTCH มีคามากกวา 1 แสดงวามีการปรับตัวลงเร็วกวาตลาด หลักทรัพย TPC มีคา
เทากับ 1 แสดงวามีการปรับตัวลงเทากับตลาด สวนหลักทรัพย IRP และ VNT มีคานอยกวา 1 แสดง
วาท้ังสองหลักทรัพยมีการปรับตัวลงชากวาตลาด 

จากการวิเคราะหมูลคาหรือราคาหุนในตลาดขาข้ึนและขาลงนั้น อัตราผลตอบแทนโดย
เปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอาย ุ1 ป 5 ป และ 10 ป จะพบวา ราคาหลักทรัพย
ในกลุมปโตรเคมีและเคมีภณัฑท้ัง 4 หลักทรัพย มีมูลคาตํ่ากวามูลคาดุลยภาพ ท้ังในชวงขาข้ึน 
และลขาลง ดังนั้นจึงเปนหลักทรัพยท่ีนาสนใจของนกัลงทุนท้ังในชวงขาข้ึนและขาลง 
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ABSTRACT 
 

This study analyzed the risks of assets in petrochemical and chemical product sector 
listed in the Stock Exchange of Thailand (SET) using switching regression Technique to develop 
an econometric model for guiding investment decision. The asset in this study included Indorama 
Polymer (IRP) PTT Chemicals (PTTCH) Thai Plastic and Chemicals (TPC) and Vinythai (VNT). 
The data were the corresponding daily closing prices from April 2007 to April 2009. The unit 
roots tests indicate the time series of all fours individual asset returns and that of market or SET 
returns are stationary in nature. 

Switching regression model was then applied to determine whether difference in risk 
level existed between the rising and falling market situations. The findings led to the conclusion 
that the asset return risk levels differed at 0.01% statistically significant level between  the two 
different market situations for every asset under study implying the need for analysis and 
prediction of investment risk from these four assets through switching regression results. In the 
rising market situation, the estimated risk coefficient or parameter β1 of IRP had the value greater 
than 1 meaning that this asset’s prices had quicker adjustment process compared to the overall 
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stock market while β1 of PTTCH, TPC, and VNT were less than 1 implying the slower 
adjustment process in relation to the total portfolio. In time of falling market, the calculated β0 
for PTTCH was greater than 1, that for TPC equals to 1, and those for IRP and VNT less than 1 
meaning that the returns to these assets decreased faster, comparable, and slower, respectively, in 
relation to the SET index returns. 

By comparison to the investment on 1-year, 5-year and 10-year maturity government 
bonds, prices of these four assets in the petrochemicals and chemicals group appeared lower than 
the equilibrium price, or under-valued in both rising and falling market situations. Therefore, 
these four assets should be interesting for investors during both bear and bull market conditions.  


