
 

 
บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การที่ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน จึงตอง
การเงินลงทุนจํานวนมาก ในขณะท่ีเงินออมภายในประเทศมีจํากัด ดังนั้นการนําเงินทุนจากภายนอก
ประเทศเขามาจึงเปนส่ิงจําเปนในการแกไขปญหาชองวางระหวางการออมและการลงทุน ดังนั้น
รัฐบาลจึงดําเนินนโยบายเปดเสรีทางการเงิน และระบบส่ือสารขอมูลท่ีกาวหนามากข้ึน สงผลใหการ
เคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศสามารถทําไดดวยความสะดวกและรวดเร็ว จึงทําใหมีการไหลเขา
และออกของเงินทุนจากตางประเทศมาก ซ่ึงในการเขามาลงทุนของนักลงทุนตางประเทศนั้น 
สามารถทําได 4 วิธี ไดแก การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign direct investment) คือ 
เงินทุนท่ีเขามาเพื่อดําเนินธุรกิจ มีสวนรวมในการเปนเจาของหรือเปนผูบริหาร โดยมุงหวัง
ผลตอบแทนในรูปของผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจ  วิธีท่ีสอง คือ การลงทุนในหลักทรัพยจาก
ตางประเทศ  (Foreign portfolio investment)  คือ เงินลงทุนท่ีเขามาเพื่อซ้ือหลักทรัพยของกิจการ
ตางๆ โดยผานทางตลาดหลักทรัพย ซ่ึงการลงทุนแบบนี้จะข้ึนอยูกับอัตราผลตอบแทนและความ
เส่ียงท่ีจะคาดวาเกิดข้ึนในอนาคต โดยผลตอบแทนจะเปนเงินปนผล  สวนเกินมูลคาหุน และ
ผลประโยชนจากการไดสิทธิจองซ้ือหุนใหม  วิธีท่ีสาม คือ เงินกูยืมจากตางประเทศ (Foreign loans) 
คือ  เงินลงทุนที่เขามาในรูปเงินใหกูเพื่อลงทุนตาง ๆ ในประเทศ  โดยมีภาระผูกพันในการชําระหนี้
เงินตนและดอกเบ้ียเงินกู  วิธีสุดทาย คือ บัญชีเงินฝากของผูมีถ่ินฐานในประเทศไทย (Non-resident 
baht account)   คือ  บัญชีเงินฝากของผูท่ีไมไดมีถ่ินฐานอยูในประเทศไทย โดยจะเขามาในลักษณะ
เงินฝากประเภทตาง ๆ กับสถาบันการเงินในประเทศไทย ซ่ึงจะมีผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียเงินฝาก 
 ตลาดทุนถือไดวาเปนแหลงระดมเงินทุนแหงหนึ่งจากนักลงทุนท้ังในและนอกประเทศท่ี
สําคัญท่ีทําใหเกิดการจัดสรรเปนเงินทุนใหกับผูท่ีตองการเงินทุนท่ีตนทุนตํ่ากวาการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน ไมวาจะเปน ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน และ บริษัทเงินทุน โดยมีตลาดแรก 
(Primary Market) เปนตลาดสําหรับออกหลักทรัพยเพื่อเสนอขายใหกับนักลงทุนท่ีมีความสนใจไม
วาจะเปนนักลงทุนภายในประเทศ นักลงทุนตางประเทศ กองทุน และมีตลาดรอง (Secondary 
Market) เปนกลไกท่ีเปดข้ึนเพื่อใชสนับสนุนการซ้ือขายหลักทรัพยจากตลาดแรก ทําใหหลักทรัพย
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นั้น ๆ มีสภาพคลองในการซ้ือขายหลักทรัพยเพื่อใหเกิดความสมบูรณของตลาดทุน สําหรับประเทศ
ไทยน้ันตลาดรองท่ีสําคัญไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 
รูป  1.1  แสดงการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนตางชาติสุทธิและดัชนีตลาดหลักทรัพย 

 
ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  
 จากกราฟ พบวาในชวงท่ีมีการซ้ือสุทธิหุนไทยโดยนักลงทุนตางชาติในมูลคาสูงมากดัชนี
ราคาหุนไทยจะมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันในชวงท่ีมีการซ้ือสุทธิหุนไทยโดยนักลงทุน
ตางชาติในมูลคาติดลบมาก (ซ่ึงหมายถึงขายมากกวาซ้ือ) ดัชนีราคาตลาดหุนไทยจะมีการปรับตัว
ลดลง เม่ือพิจารณาการซ้ือสุทธิหุนไทยโดยนักลงทุนตางชาติ (Net Buy of Thai Stocks by 

Foreigners) พบวาในชวงท่ีมีการซ้ือสุทธิหุนไทยโดยนักลงทุนตางชาติในมูลคาสูงสุด ดัชนีราคาหุน
ไทยมีคาสูงสุด ขณะเดียวกันในชวงท่ีมีการลดการซ้ือหุนไทย (ทยอยขายหุนไทย) โดยนักลงทุน
ตางชาติ ดัชนีราคาหุนไทย จะมีการปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง 
  ดังนั้นการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศจึงมีบทบาทที่สําคัญตอการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงการเคล่ือนยายเงินทุนของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพย
ดังกลาว นอกจากจะสงผลกระทบในทางท่ีดีตอภาวะการเงินและภาวการณลงทุนในตลาด
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หลักทรัพยแลว ในทางตรงกันขาม หากนักลงทุนตางประเทศลดการลงทุนก็จะสงผลกระทบทําให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตกอยูในภาวะซบเซา 
 จากบทบาทท่ีสําคัญในการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ดังนั้นจึงนาสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยกับมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับมูลคา
การซ้ือขายของนักลงทุนตางประเทศท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
 
1.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1)  ทราบถึงความสัมพันธของการเปล่ียนแปลงมูลคาการซ้ือขายของนักลงทุนตางประเทศท่ี
มีตอดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2)  สามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนกลยุทธ การต้ังรับในการตัดสินใจลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ในการดําเนินธุรกิจท่ีมีความเกีย่วของกับการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย เพือ่ใหสามารถรับมือกับสถานการณตางๆ ท่ีจะเกดิข้ึน   

3)  เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาการดําเนินนโยบายของภาครัฐเกีย่วกับนักลงทุน
ตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับ
มูลคาการซ้ือขายของนักลงทุนตางประเทศ ผูศึกษาจะใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ราย
สัปดาหต้ังแต มกราคม พ.ศ. 2541 – ธันวาคม พ.ศ. 2551 รวมระยะเวลา 10 ป ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูล
ท้ังหมดจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) โดยท่ีดัชนี
ราคาหลักทรัพยท่ีทําการศึกษาประกอบไปดวยท้ังหมด  7 ประเทศและอีก 1 มูลคาการซ้ือขายของนัก
ลงทุนตางประเทศ ดังนี้ 

 
1.  Net B/S  มูลคาการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ 
2.  SET   ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
3.  KLI   ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศมาเลเซีย 
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4.  KOSPI  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศเกาหลี 
5.  PHCOMP  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศฟลิปปนส 
6.  SSEC  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศจีน (เซ่ียงไฮ) 

 7.  STI  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร 
 8.  TWII ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไตหวนั   
 
1.5  นิยามศัพท 
 ตลาดหลักทรัพย (Stock Exchange of Thailand : SET) หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
 ตลาดทุน (capital market) หมายถึง ตลาดท่ีมีการซ้ือขายตราสารทางการเงินท่ีมีอายุ
มากกวา 1 ปข้ึนไป เชน หุนสามัญ หุนกู พันธบัตรประเภทตาง ๆ เพื่อนําเงินทุนท่ีไดรับมาใชเพื่อการ
ลงทุนในโครงการตาง ๆ ของผูออกตราสารในระยะยาว โดยอาจมีการแบงตลาดทุนออกเปนตลาด
แรกและตลาดรอง 

1)  ตลาดแรก (primary market) คือ สินทรัพยท่ีซ้ือขายในตลาดแรกเปนสินทรัพยท่ีกิจการ
ออกข้ึนมาใหม เพื่อเปนการระดมเงินทุนสวนเกินมายังผูตองการเงินทุนโดยตรงในตลาดการเงิน 
การซ้ือสินทรัพยทางการเงินของผูลงทุนจะทําใหเงินทุนไหลจากผูลงทุนท่ีมีเงินทุนสวนเกินไปยัง
กิจการผูออกสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ทําใหกิจการมีเงินทุนเพียงพอตอความตองการนําไปใช
ลงทุนในโครงการท่ีไดวางแผนเอาไว กระบวนการนี้อาจเกิดข้ึนได 2 รูปแบบ คือ การออกตราสาร
เพื่อเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป หรือ Public Offering (PO) และการออกตราสารเพ่ือเสนอขายแกผู
ลงทุนรายใดรายหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะลง เชน สถาบันการเงิน กองทุน  หรือ
ผูลงทุนตางประเทศ เรียกวา Private Placement (PP) 

2)  ตลาดรอง (secondary market) คือ ตลาดท่ีถูกจัดต้ังข้ึนเพื่อใหผูท่ีครอบครองสินทรัพยนํา
สินทรัพยทางการเงินท่ีซ้ือมาจากตลาดแรกมาทําการซ้ือขายแลกเปล่ียนใหแกผูอ่ืน โดยการซื้อขาย
เปล่ียนมือในตลาดรองอาจกระทําข้ึนเนื่องจากเปนการซ้ือขายเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
เงินทุนในชวงเวลานั้น หรือเปนการซ้ือขายเพื่อทํากําไร ท้ังนี้การซ้ือขายในตลาดรองนั้นกระแส
เงินทุนท่ีเกิดข้ึนไมไดมีการเคล่ือนยายเขาสูธุรกิจผูออกตราสารเหมือนในตลาดแรก ซ่ึงสามารถแบง
ตลาดรองออกตามลักษณะการจัดต้ังหรือประเภทตราสารท่ีทําการซ้ือขายในตลาดรองไดเปน ตลาด
รองท่ีมีการจัดต้ังอยางเปนทางการ เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (the Stock Exchange of 
Thailand – SET) ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (Market  for  Alternative  Investment : MAI) และตลาด
รองท่ีมีการซ้ือขายอยางไมเปนทางการ (ซ่ึงคําวาเปนทางการ หรือไมนั้นอาจพิจารณาในดานของ



 5

ระบบทําการซ้ือขายและความเปนมาตรฐาน) และหากแบงตามประเภทของตราสารท่ีซ้ือขายอยูใน
ตลาดสามารถแบงไดเปน ตลาดตราสารทุน หรือตลาดตราสารหนี้เปนตน 

ดุลการชําระเงิน (Balance of Payment) หมายถึง ผลสรุปของการทําธุรกรรม (Economic 
Transactions)  ระหวางผูมีถ่ินฐานในประเทศ (Residents)  กับ ผูมีถ่ินฐานในตางประเทศ 
(Nonresidents)  ในชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง  ประกอบไปดวย  บัญชีเดินสะพัด  บัญชีทุน  และ
บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ 

บัญชีเดินสะพัด (Current Account)  หมายถึง  ผลรวมสุทธิของดุลการคา  ดุลบริการ 
บริจาค และเงินโอน  เปนสวนหนึ่งของดุลการชําระเงิน 

ดุลการคา (Trade Balance)  หมายถึง  ผลตางสุทธิระหวางสินคาออกกับสินคาเขาท่ีเก็บ
รวบรวมจากใบขนสินคาโดยกรมศุลกากร ซ่ึงแสดงถึงปริมาณและมูลคาสินคาท่ีมีการนําเขาและ
สงออกนอกราชอาณาจักร และเพื่อใหเปนไปตามคํานิยามของดุลการชําระเงิน จึงมีการปรับสถิติ
บางรายการของกรมศุลกากร  ไดแก  ธุรกรรมระหวางผูมีถ่ินฐานในประเทศดวยกัน เชน สินคาท่ี
ไดรับเอกสิทธ์ิทางการทูต หรือสินคาท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงความเปนเจาของ เชน สินคาท่ีสงไป
ซอมแซม สินคาท่ีนําเขามาช่ัวคราว สินคาตัวอยาง และสินคาเชา เปนตน รวมถึงสินคาท่ีมีการนําเขา
และสงออกจริงแตไมผานพิธีการศุลกากร เชน สินคาทหาร ไฟฟา และเคร่ืองบินพาณิชย  เปนสวน
หนึ่งของดุลบัญชีเดินสะพัด 

ดุลบริการ (Service Account)  หมายถึง  ผลตางสุทธิท่ีแสดงถึงการคาระหวางประเทศใน
ดานบริการ ประกอบดวย คาขนสง คาระวาง คาประกันภัย คาใชจายดานการทองเท่ียว คาบริการทาง
ธุรกจิและการเงิน รวมถึงคาลิขสิทธ์ิ เปนตน  เปนสวนหนึ่งของดุลบัญชีเดินสะพัด 

เงินโอนและบริจาค (Current Transfers)  หมายถึง  เงินบริจาคหรือเงินชวยเหลือตางๆ  ท่ีผู
มีถ่ินฐานในประเทศไดรับหรือโอนใหผูมีถ่ินฐานในตางประเทศ  ซ่ึงเปนธุรกรรมท่ีกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงสิทธิความเปนเจาของในทรัพยากรท่ีแทจริงหรือทางการเงิน  เปนสวนหน่ึงของดุล
บัญชีเดินสะพัด 

บัญชีเงินทุน (Capital Account / Finance Account)  หมายถึง  ธุรกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
สินทรัพยและหนี้สินระหวางผูมีถ่ินฐานในประเทศ กับผูมีถ่ินฐานในตางประเทศ โดยสินทรัพยจะ
แสดงถึงสิทธิในการเรียกรอง ขณะท่ีหนี้สินจะแสดงถึงภาระท่ีจะถูกเรียกรอง  ประกอบดวยบัญชีทุน 
(Capital Account) และบัญชีการเงิน(Financial Account) 

เงินสํารองระหวางประเทศ (Reserves Assets)  หมายถึง  สินทรัพยตางประเทศท่ีถือครอง
หรือควบคุมโดยธนาคารกลางและสามารถนํามาใชประโยชนทันทีท่ีจําเปน  เชน  การชดเชยการขาด
ดุลการชําระเงินหรือใชเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการดําเนินนโยบายอัตราแลกเปล่ียนเงินสํารองระหวาง
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ประเทศ ประกอบดวย  ทองคํา  สิทธิพิเศษถอนเงิน  (Special Drawing Rights : SDR) สินทรัพยสง
สมทบกองทุนการเงินระหวางประเทศ และสินทรัพยในรูปเงินตราตางประเทศ 

ราคาหลักทรัพย (Stock Price)  หมายถึง  เคร่ืองกําหนดมูลคาของหลักทรัพยในการ
แลกเปล่ียนซ้ือขาย  จะเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ือเต็มใจจะจายในราคาหนึ่งและผูขายพอใจที่จะขายในราคา
เดียวกัน 

ราคาตลาด (Market Price)  หมายถึง  ราคาหลักทรัพยใดๆ  ในตลาดหลักทรัพยท่ีเกิดจาก
การซ้ือขายคร้ังหลังสุด  เปนราคาที่สะทอนถึงความตองการซ้ือและความตองการขายจากผูลงทุน
โดยรวมในขณะน้ัน 

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)  หมายถึง  ดัชนีราคา
หลักทรัพยประเภทท่ีคํานวณถัวเฉล่ียราคาหลักทรัพยสามัญแบบถวงน้ําหนักดวยจํานวนหลักทรัพย
จดทะเบียนเปนดัชนีท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคํานวณข้ึน  โดยใชหลักทรัพยสามัญจด
ทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพยในการคํานวณ  สูตรการคํานวณเปนดังนี้ 

 
SET       =   มูลคาตลาดรวม ณ วนัปจจุบัน  x  100 

        มูลคาตลาดรวม ณ วันฐาน 
 
โดยท่ีมูลคาตลาดรวม  คือ  ผลรวมของผลคูณระหวางราคาซ้ือขาย  กับ  จํานวนหุนสามัญ

ท้ังหมดของแตละบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ดัชนีเซท 50 (SET 50 Index)  หมายถึง  ดัชนีราคาหุนท่ีตลาดหลักทรัพยจัดทําข้ึน  เพื่อใช

แสดงระดับและความเคล่ือนไหวของราคาหุนสามัญ 50 ตัวท่ีมีมูลคาตลาดสูงและการซ้ือขายมีสภาพ
คลองสูงอยางสมํ่าเสมอ  สูตรและวิธีการคํานวณเปนเชนเดียวกับการคํานวณ  SET Index  แตใชวันท่ี  
16  สิงหาคม  2538  เปนวันฐาน 

อัตราแลกเปล่ียน  (Exchange Rate)  หมายถึง  จํานวนของเงินตราสกุลหนึ่งท่ีจะตองถูกจาย
ไปหรือเสียไป  เพื่อแลกกับ  1  หนวยของเงินตราอีกสกุลหนึ่ง  หรือ  ราคาของเงินตราตางประเทศ  
หรือ  ราคาของเงินตราตางประเทศท่ีคิดอยูในหนวยของเงินตราอีกประเทศหนึ่ง  เชน เงิน 1 ดอลลาร
สหรัฐ เทากับ  45 บาท 

ระบบตะกราเงิน (Basket Pegged)  หมายถึง  ระบบอัตราแลกเปล่ียนท่ีเงินตราของประเทศ
อิงกับเงินตราของประเทศคูคา เชน ดอลลารสหรัฐฯ ปอนด ยูโร เยน ฟรังสวิส ฯลฯ 

ระบบอัตราแลกเปล่ียนลอยตัว  (Floating Rate)  หมายถึง  ระบบอัตราแลกเปล่ียนท่ีปลอย
ใหการซ้ือขายเงินตราคางประเทศเปนไปอยางเสรี  



 7

ระบบอัตราแลกเปล่ียนลอยตัวแบบมีการจัดการ  (Managed Float)  หมายถึง  อัตรา
แลกเปล่ียนท่ีมีกลไกการปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของอุปสงคและอุปทานเงินตราระหวาง
ประเทศเชนเดียวกับระบบอัตราแลกเปล่ียนลอยตัวเสรี แตมีการแทรกแซงระดับอัตราแลกเปล่ียน
โดยธนาคารกลางหรือธปท.ในการกํากับดูแลระดับอัตราแลกเปล่ียนใหมีเสถียรภาพเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจ เปนระบบอัตราแลกเปล่ียนท่ีประเทศไทยใชในปจจุบัน  


