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บทนํา 

 
 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันภาวะเศรษฐกิจของโลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมาก เนื่องจากเกิดวิกฤตของ
สหรัฐอเมริกา โดยในป 2007 ตลาดหุนท่ัวโลกไดตกลงอยางตอเนื่อง อันเปนผลกระทบจากวิกฤต
ซับไพรมในสหรัฐอเมริกาปญหาของสหรัฐอเมริกาเร่ิมจากปญหาการขาดสภาพคลองของสถาบัน
การเงิน ท่ีเปนผลมาจากการปลอยสินเช่ือในภาพอสังหาริมทรัพย วิกฤตการเงินของสหรัฐอเมริกา 
หรือท่ีเรียกกันวา วิกฤติแฮมเบอรเกอร ไดกอใหเกิดผลกระทบตอตลาดหุนท่ัวโลก ดัชนีราคาหุนได
ตกตํ่าลงอยางมาก และมีแนวโนมวาจะสงผลกระทบเขาสูสถาบันการเงินตางๆท่ัวโลก ปรากฏการณ
ของการขยายตัวท่ีแพรหลายไปท่ัวโลก วิกฤตสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกาในป 2008 ไดสงผล
ใหธนาคารและวานิชธนกิจหลายแหงลมละลายหรือถูกแปรสภาพโครงสรางธุรกิจโดยมีรัฐบาลเขา
ไปถือหุนมากข้ึน ไดขยายผลกระทบจากภาคการเงินสูระบบเศรษฐกิจโดยรวมและไมสามารถ
หลีกเล่ียงได ไมเพียงแตการใชจายภายในประเทศซ่ึงเปนปจจัยหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาจะชะลอตัวลงเทานั้นแตภาวะสินเช่ือตึงตัวและตลาดหุนท่ีตํ่าลง  แตยังสงผลกระทบ
โดยตรงตอการดําเนินงานของภาคธุรกิจ ทําใหมีการลดกําลังการผลิต และการเลิกจางคนงาน
จํานวนมากท้ังในภาคการเงินและอุตสาหกรรมการผลิต เม่ือเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาถดถอยจะสงผล
ใหเศรษฐกิจการคาโลกถดถอยไปดวย และจากสถานการณท่ีเกิดข้ึนไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยดวย  

เม่ือพิจารณาจากสภาพคลองของธนาคารพาณิชยไทยซ่ึงมีปจจัยสนับสนุนหลักมาจากการ
เพิ่มข้ึนของสภาพคลองในระบบเศรษฐกิจการเงินตามการเกินดุลการชําระเงิน ซ่ึงจะทําใหเห็นวา
สภาพคลองของธนาคารพาณิชยไทยยังปรับตัวลดลง ซ่ึงปจจัยสําคัญนาจะเปนเพราะทิศทางขาลง
ของอัตราดอกเบ้ียในระบบการเงินไทย ไดสงผลใหประชาชนมี การโยกยายเงินฝากออกไปลงทุน
ในชองทางการออมอ่ืนๆ อาทิ พันธบัตรออมทรัพย กองทุนรวมตางๆ อสังหาริมทรัพย และทองคํา 
เปนตน ท่ีอาจจะใหผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชย 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพยเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีนาสนใจสําหรับผูท่ีมีเงินออมและ
ตองการท่ีจะลงทุน โดยการลงทุนในตลาดหลักทรัพยอาจเปนองคประกอบสวนหน่ึงท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการวางแผนออมเงินในระยะยาว การเขาไปซ้ือหลักทรัพยในธุรกิจท่ีมี
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ความนาเช่ือถือวาจะสามารถสรางผลกําไร และมีการเจริญเติบโตตอไปในอนาคต โดยผูท่ีเขาไปซ้ือ
หลักทรัพยจะมีฐานะเปน “ผูลงทุน” และเปน “เจาของกิจการ” ไปในขณะเดียวกัน ซ่ึงผูลงทุนมีสิทธ์ิ
ไดรับเงินปนผลจากกําไรที่เกิดข้ึนในการทําธุรกิจนั้นทุกๆป ตราบท่ีผูลงทุนยังถือหลักทรัพยนั้นอยู 
นอกจากนั้นผูลงทุนจะคาดหวังใหหลักทรัพยท่ีถืออยูมีมูลคาเพิ่มข้ึน ซ่ึงเม่ือถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ก็สามารถขายหลักทรัพยนั้นไปไดโดยราคาท่ีขายจะมีมูลคาสูงกวาเม่ือตอนท่ีไดซ้ือมา ซ่ึงจะเห็นได
วาการลงทุนในหลักทรัพยเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูท่ีมีเงินออมท่ีตองการแสวงหาผลตอบแทน 
โดยระดับของผลตอบแทนท่ีจะไดรับสําหรับการลงทุนในหลักทรัพยมีความสัมพันธกับปจจัย
ความสําเร็จของธุรกิจและระบบเศรษฐกิจท่ีจะมีผลตอธุรกิจท่ีนักลงทุนเลือกลงทุน อยางไรก็ตาม 
การลงทุนในตลาดหลักทรัพยเปนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงเชนเดียวกันกับการลงทุนประเภทอื่นๆ 
แตอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภท
อ่ืนๆ การลงทุนในตลาดหลักทรัพยเปนทางเลือกเพื่อการออมเงินในระยะยาวท่ีผูออมสามารถ
หลีกเล่ียงหรือปองกันการขาดทุนท่ีเกิดจากระดับอัตราเงินเฟอไดเพราะการลงทุนในหลักทรัพยจะ
ชวยรักษามูลคาท่ีแทจริงของเงินลงทุนและใหผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล กําไรสวนทุนและ
สิทธ์ิการจองซ้ือหุนใหมในราคาตํ่าแกผูลงทุนอีกดวย แตในทางตรงกันขามหากธุรกิจท่ีเลือกลงทุน
เผชิญกับภาวะท่ีไมเอ้ืออํานวยหรือผลประกอบการตกตํ่า ยอมสงผลทําใหเงินปนผลที่นักลงทุนควร
จะไดรับลดลงไปดวยและในกรณีท่ีธุรกิจนั้นประสบภาวะขาดทุนจนตองปดกิจการ นักลงทุนจะ
ไดรับเงินลงทุนคืนก็ตอเม่ือธุรกิจยังมีทรัพยสินเหลืออยูหลังจากชําระสวนท่ีเปนหนี้คืนใหแกเจาหนี้
ท้ังหมดแลว ดวยเหตุนี้กอนท่ีผูลงทุนจะตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยใด ผูลงทุนควรทําการศึกษาถึง
ลักษณะของหลักทรัพยนั้น รวมถึงผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือมีการลงทุน 

สําหรับในประเทศไทยนั้นตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of 
Thailand) ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพย ซ่ึงตลาดหลักทรัพยไมไดทําหนาท่ีซ้ือขาย
หลักทรัพยโดยตรงแตจะควบคุมดูแลใหการซ้ือขายหลักทรัพยดําเนินไปอยางมีระเบียบ และ
สงเสริมใหเกดิการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม 

ปจจุบันสินคากลุมปโตรเคมีและเคมีภัณฑได เขามามีบทบาทอยางมากในการใช
ชีวิตประจําวัน ซ่ึงจะเห็นไดจากผลิตภัณฑตางๆที่เขาถึงชีวิตของผูคนนับลานๆ คนผานทาง
ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกและวัสดุสังเคราะห เปนผลิตภัณฑปโตรเคมี ท่ีนับวันเขามาเปนสวนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวันของเรามากข้ึนโดยไมรูตัว ไมวาจะเปนแปรงสีฟน ขันน้ํา ขวดแชมพู เส้ือผา แวนตา 
กระจก จานชามชอนสอม เกาอ้ี ถุงพลาสติก รองเทา ทอน้ํา เคร่ืองสําอาง แห อวน รวมถึง ช้ินสวน
และยางรถยนต เคร่ืองใชไฟฟา วัสดุกอสราง ยารักษาโรคตางๆ หรือแมแตอวัยวะของมนุษยเรา 
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เนื่องจากคุณสมบัติของพลาสติกและวัสดุสังเคราะหท่ีมีน้ําหนักเบา ทนทาน ยืดหยุน ข้ึนรูปทรง
ตางๆ ไดงาย มีคุณสมบัติหลากหลายตามลักษณะการใชงาน โดยในปจจุบันมีความตองการเม็ด
พลาสติก รวมท่ัวโลกอยูท่ีประมาณ 13 ลานตันตอป ซ่ึงท่ีไดกลาวไปนั้นเปนผลิตภัณฑท่ีไดจาก
อุตสาหกรรมปโตรเคมีในข้ันปลาย แตในสวนของอุตสาหกรรมข้ันตนและข้ันกลางนั้นเราจะได
กาซและของเหลวท่ีเปนวัตถุดิบต้ังตนในอุตสาหกรรมอ่ืนๆตอไป โดยจากรายงานการสงออก 
ประเทศไทยเปนผูสงออกสุทธิ (Net Exporter) ในสินคาปโตรเคมี โดยเกินดุลการคาในสินคาปโตร
เคมีข้ันตนและข้ันปลายในป 2005  มูลคา 747.3 และ 2,158 ลานเหรียญสหรัฐ แตขาดดุลการคาใน
สินคาปโตรเคมีข้ันกลาง มูลคา 1,530.1 ลานเหรียญสหรัฐ (กรมการเจรจาการคาระหวางประเทศ, 
2552: ออนไลน) 

หุนในกลุมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ท่ีไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ท้ังหมดมีจํานวน 12 บริษัท แตในการศึกษาคร้ังนี้ไดทําการศึกษาหุนในกลุมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 
จํานวน 4 บริษัท ไดแก 1)บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน) หรือ “IRP” 2) บริษัท 
ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ “PTTCH” 3) บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด 
(มหาชน) หรือ “TPC” 4) บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) หรือ “VNT” เหตุผลในการเลือกท้ัง 4 
บริษัทมาทําการศึกษาในคร้ังนี้คือ ท้ัง 4 บริษัท เปนบริษัทท่ีมีกําไรสุทธิรวมกันมีคามากกวารอยละ 
50 เ ม่ือเปรียบเทียบกับหุนในกลุมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  และมูลคาของตลาด  (Market 
Capitalization)รวมกันมีมากกวารอยละ 50 เม่ือเทียบกับหุนในกลุมเดียวกัน 
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ตารางท่ี 1.1 กําไรสุทธิและมูลคาตลาด (Market Capitalization) ของหุนท้ัง 4 บริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และงบการเงินประจําป 2551 

 
บริษัท กําไรสุทธิ 

(ลานบาท) 
รอยละ มูลคาตลาด 

(ลานบาท) 
รอยละ 

IRP 1,542.64 8.81 7,463 8.86 
PTTCH 11,738.98 67.08 47,524 56.46 

TPC 2,210.26 12.63 10,762 12.78 
VNT 1,034.81 5.91 

 

4,361 5.182 
Total 16,526.69 94.43 70,112 83.30 

Total of set Petrochemical  
and Chemical 

17,499.96 
 

100 84,165 
 

100 

ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 
1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรสําหรับวิเคราะหความเส่ียงของหุนในกลุมปโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ โดยใชวิธีการถดถอยแบบสลับเปล่ียน (Switching Regression Model) 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

1. เพื่อเปนประโยชนตอนักลงทุนในการนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจลงทุนอยางมีเหตุผล 

 2. เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต สําหรับผูท่ีสนใจเกี่ยวกับดัชนีหุนใน
กลุมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

ขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ เปนขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) 
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงขอบเขตของการศึกษาในคร้ังนี้ใชขอมูลดัชนีหุนกลุม 
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑเปนขอมูลรายวันของราคาปดหลักทรัพย ท่ีทําการซ้ือขายอยูในตลาดในชวง
ระยะเวลา 2 ปเร่ิมต้ังแตเดือนเมษายน 2550 ถึงเดือนเมษายน 2552 รวมท้ังส้ิน 467 ขอมูล จะศึกษา
เฉพาะหลักทรัพยกลุมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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1. IRP : INDORAMA POLYMERS PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน) 

2. PTTCH : PTT CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

3. TPC : THAI PLASTIC AND CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

4. VNT : VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 
 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
ปโตรเคมี (petrochemicals) หมายถึง สารเคมีท่ีผลิตจากผลิตภัณฑปโตรเลียม โดยผาน

กระบวนการทางเคมีจนไดผลิตภัณฑท่ีสําคัญ 2 กลุม คือ กลุมโอเลฟนส เเละกลุมอะโรเมติกส โดย
กลุมโอเลฟนสใชเปนสารต้ังตนในการผลิตพลาสติกเเละสารเคมี สวนกลุมอะโรเมติกสใชเปนตัว
ทําละลายเเละใชเปนสารต้ังตนในการผลิตสารเคมีอ่ืนๆ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี
เเหงประเทศไทย, 2552: ออนไลน) 

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Set Index) หมายถึง การทํามูลคาของหุนสามัญจด
ทะเบียนท้ังหมดท่ีคิดตามราคาวันปจจุบันเปรียบเทียบกับมูลคาหุนสามัญจดทะเบียนท้ังหมดท่ีคิด
ตามเวลาฐาน สูตรการคํานวณเปนดังนี้ 

 
Set Index = มูลคาตลาดรวม ณ ราคาวันปจจุบัน x 100 

            มูลคาตลาดรวม ณ ราคาวันฐาน 
 

 มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalzation) หมายถึง มูลคาตราคาตลาดของ
หลักทรัพยท่ีจําทะเบียน ซ่ึงคาท่ีคํานวณจากการนําราคาปดของหลักทรัพยจดทะเบียน คูณกับ
จํานวนหนวยของหลักทรัพยจดทะเบียน โดยเปนดัชนีหนึ่งท่ีมักใชสําหรับแสดงขนาดของ
หลักทรัพยจดทะเบียน (หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552 :ออนไลน) 
 ราคาตลาด (Market Price) คือราคาหุนใดๆ ในตลาดหลักทรัพยท่ีเกิดจากการซ้ือขายคร้ัง
หลังสุดเปนราคาที่สะทอนถึงความตองการซ้ือ และความตองการขายของผูลงทุนในขณะน้ัน ซ่ึง
ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชนผลการดําเนินงานของบริษัท อัตราเงินปนผลท่ีคาดวาจะจาย ความ
ม่ันใจของผูลงทุนท่ัวไปตอหุนนั้น หรือตอสภาพของตลาดโดยท่ัวไป 
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 ราคาปด (Close Price) หมายถึง ราคาตลาดของหุนใดๆ ในตลาดหลักทรัพยท่ีมีการซ้ือขาย
เปนรายการสุดทายของแตละวัน 
 ราคาเปด (Opening Price) หมายถึง ราคาของหลักทรัพยใดๆ ท่ีเกิดจากการซ้ือขายเปน
รายการแรกของแตละวัน ราคาเปดนี้จะเกิดจากระบบ ASSET (ระบบซ้ือขายดวยคอมพิวเตอร) รวม
คําส่ังซ้ือและคําส่ังขายหลักทรัพยดังกลาวท้ังหมดท่ีสงเขามาในระบบซ้ือขายในชวงกอนเปดตลาด 
นํามาคํานวณหาราคาท่ีจะทําใหเกิดการซ้ือขายรายการแรกไดจํานวนสูงสุด แลวจับคูใหเกิดการซ้ือ
ขายข้ึนเม่ือถึงเวลาเปดการซ้ือขาย ราคานี้คือราคาเปดของแตละหลักทรัพยในวันนั้น 
 เงินปนผล (Dividend) หมายถึงสวนของกําไรท่ีบริษัท (หรือกองทุนรวม) แบงจายใหแกผู
ถือหุนสามัญและหุนบุริมสิทธ์ิ (หรือหนวยลงทุน) ตามสิทธิของแตละหลักทรัพย เงินปนผลของหุน
บุริมสิทธ์ิจะกําหนดไวตายตัวเปนรอยละของราคาตราไว  แตเ งินปนผลของหุนสามัญจะ
เปล่ียนแปลงไปตามผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละป คณะกรรมการบริษัทจะประกาศ
กําหนดการจายเงินปนผลแกหุนสามัญเปนคราวๆไป การจายเงินปนผลแกหุนสามัญอาจจายเปนหุน
ปนผลก็ได 
 อัตราปนผลตอบแทน (Dividend Yield) หมายถึงคาสถิติท่ีบอกใหทราบวา หากลงทุนซ้ือ
หุน ณ ระดับราคาตลาดปจจุบัน จะมีโอกาสไดรับเงินปนผลคิดเปนอัตรารอยละเทาใด การ
คํานวณหาคามีสูตรคํานวณดังนี้ 
 
  อัตราปนผลตอบแทน = มูลคาปนผลตอหลักทรัพย x 100 
       จํานวนหลักทรัพย 
 
 ผลตอบแทนจากหลักทรัพย (Security Return) หมายถึง ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง 
(Realized Return) แลผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (Expected Return) ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงเปน
ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน หรือไดรับผลตอบแทนนั้น สวนผลตอบแทนที่คาดหวังคือผลตอบแทนจาก
หลักทรัพยท่ีนักลงทุนคาดวาจะไดรับในอนาคต นั่นคือผลตอบแทนท่ีไดพยากรณไว ซ่ึงอาจจะเปน
หรือไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไว ดังนั้นผลตอบแทนท่ีคาดหวังเปนผลตอบแทนท่ีมีข้ึนกอนความจริง
จะเกิดข้ึน ผลตอบแทนท่ีกลาวนี้อาจเปน ดอกเบ้ีย (Interest) เงินปนผล (Dividend) และกําไรจากการ
ท่ีราคาหลักทรัพยเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน (Capital Gain) หรือลดลง (Capital Loss) ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ประเภทของหลักทรัพยท่ีถืออยู 
 ในกรณีหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลตอบแทนจะหาไดจาก 
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 ความเสี่ยงท่ีมาจากระบบ (Systematic Risk) หรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากตลาด (Market 
Risk) ซ่ึงเปนความเส่ียงท่ีไมสามารถบริหารไดจากการกระจายความเส่ียง (Non-diversifiable Risk) 
 ความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบ (Unsystematic Risk) หรือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินธุรกิจ
ของกิจการท่ีออกหลักทรัพยนั้น (Firm Specific Risk) ซ่ึงเปนความเส่ียงท่ีนักลงทุนสามารถบริหาร
ไดดวยการกระจายความเส่ียง (Diversifiable Risk) ไปในการลงทุนท่ีหลากหลาย (พรอนงค บุษรา
ตระกูล, 2548) 
 สัมประสิทธ์ิคาเบตา β  คือตัววัดความเส่ียง คาเบตา ( β ) จะบอกความสัมพันธระหวาง
ผลตอบแทนของหลักทรัพยกับผลตอบแทนของตลาดหรือผลตอบแทนเฉล่ียของหลักทรัพยทุก
หลักทรัพยในลาดหลักทรัพย คาเบตาของตลาดจะเทากับ 1 นั่นคือ ผลตอบแทนของแตละ
หลักทรัพยอาจจะมีคามากกวา 1 หรือนอยกวา 1 คาเบตาจะทําใหนักลงทุนทราบถึงความเส่ียงท่ีเปน
ระบบ (Systematic Risk) แลนําไปพิจารณาถึงการเคล่ือนไหวของตลาด ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการ
คาดหวังผลตอบแทนจากหลักทรัพย 


