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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาน้ีท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยก์บัดชันี

ราคาหลกัทรัพย ์ปี 2558  โดยมีวตัถุประสงค ์ 2  ประการ คือ  หน่ึง เพื่อศึกษาสภาพสภาวะการลงทุน
ของกลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สอง เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์โดยใชว้ิธี
มูลค่าสุดโต่งแบบคู่ (Bivariate Extreme Value) ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารกับราคาดัชนี
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพสภาวะของกลุ่มธนาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ทางด้านงบดุลของแต่ละธนาคาร พบว่า  สถานภาพของกลุ่มธนาคาร มีสินทรัพยท่ี์มากกว่าหน้ีสิน 
สินทรัพยห์มุนเวียนมากกว่าหน้ีสินหมุนเวียน อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (ROA) และ 
ส่วนของเจ้าของเฉล่ีย (ROE) สูงกว่าปีท่ีผ่านมา แสดงถึงธนาคารมีผลก าไรและผลตอบแทนท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ทางดา้นการวเิคราะห์มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) พบวา่
ส้ินปี 2557 มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดเพิ่มข้ึนกวา่ปี 2556 ถึงร้อยละ21.97สะทอ้นใหผู้ล้งทุนเห็น 
ถึงขนาดและความน่าสนใจลงทุนของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งในแง่ ของสภาพคล่องปริมาณและประเภท
สินคา้ท่ีจะเลือกลงทุน ดงันั้น จากการวเิคราะห์ ทั้งสองกลุ่มธนาคาร เหมาะสมกบัการลงทุน อยา่งไรก็
ตามตอ้งค านึงถึงปัจจยัเส่ียงดา้นอ่ืนๆประกอบการพิจารณา 

ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์โดยใช้วิธีมูลค่าสุดโต่งแบบคู่ (Bivariate Extreme Value) 
ของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารกบัราคาดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาก
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การทดสอบโดยใช้การประมาณ Bivariate Generalized Extreme Value Distribution วิธี  Bivariate 
Block Maxima และBivariate Generalized Pareto Distribution วิ ธี  Bivariate Threshold Exceedances 
ผลการประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ พบว่า ราคาหลักทรัพย์ SCB มีความสัมพนัธ์กับราคาดัชนี
หลกัทรัพย ์(SET) และราคาหลกัทรัพย ์KTB มีความสัมพนัธ์กบัราคาดชันีหลกัทรัพย ์(SET)ในทิศทาง
เดียวกนั 

ผลจากการศึกษาน้ีน ามาซ่ึงขอ้เสนอแนะ ประการแรก การลงทุนในหลกัทรัพยค์วรพิจารณา
สภาพสภาวะการลงทุนของกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ควบคู่กบัความสัมพนัธ์โดยใชว้ธีิมูลค่าสุดโต่งแบบคู่ 
(Bivariate Extreme Value) เพื่อก าหนดทิศทางการลงทุน ประการท่ีสอง การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์
โดยใชว้ิธีมูลค่าสุดโต่งแบบคู่ (Bivariate Extreme Value) ไดท้  าการศึกษาเพียงดา้น Maximum Return 
ควรมีการเพิ่มศึกษาดา้น Maximum Loss เพื่อท่ีจะไดภ้าพท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน  
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ABSTRACT 
 

This research analyzes the correlation between the commercial banks property prices and the 
property prices index (SET Index, 2558). The purposes of this research are 1) to study the investment 
circumstance of the commercial banks in The Stock Exchange of Thailand (SET) 2) to analyze the 
correlation between the commercial banks’ property prices and the SET index (2558) by using 
“Bivariate Extreme Value Method”.  

From the circumstance analysis of each commercial bank balances, they are found having 
positive status, the assets exceeding debts, current assets exceeding current liabilities, ROA 
(Returning On Assets) and ROE (Ratio of Owner Equity) increasing from last year. The results show 
their profitable status and efficiency. On the other hand, the analysis of market capitalization is found 
that at the end of 2557, the value of assets in the market will exceeds the values of 2556 for 21.97 
percent. This analysis reflects ‘the size of’ and ‘incentives to invest on’ SET, on the investors, 
regarding both liquidity and the market’s type of goods to invest on. Therefore, from both 
circumstance and market capitalization analysis, it is proper to invest. However, the other external 
risk factors should be taken into account. 

In the correlation analysis by using ‘Bivariate Extreme Value’ between the commercial banks 
property prices and the property prices index (SET Index, 2558), the estimation methods are 
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consisted of 1) “Bivariate Generalized Extreme Value Distribution’ using ‘Block Maxima’ and 2) 
“Bivariate Generalized Pareto Distribution” using ‘Bivariate Threshold Exceedances’. From the result 
of analysis, it is found that the price of ‘SCB property’ and ‘KTB property’ are correlated to SET in 
the same direction. 

 The results brought up the suggestions that, First, investing on SET requires the consideration 
on both commercial banks’ investing circumstances and the correlation using ‘Bivariate Extreme 
Value Method’, to focus the investment direction. Second, the correlation analysis using ‘Bivariate 
Extreme Value Method’ studies only on ‘Maximum Return’, however, it should include the study on 
‘Maximum Loss’ in order to obtain clearer results. 
 


