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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบัทางดา้นการเงินอยา่งมีนยัส าคญั
คือ ในประเทศท่ีมีระดบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงนั้นมกัจะพบวา่มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทางดา้นการเงินท่ีดีควบคู่กนั หากพิจารณาถึงบทบาทของตลาดทุนโดยมีหน้าท่ีสนบัสนุนการเติบโต
ของเศรษฐกิจ ในประเทศท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถใชป้ระโยชน์จากเคร่ืองมือทางการเงินใน
ตลาดทุนรูปแบบต่างๆ ไดห้ลากหลาย มกัมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นการท าธุรกิจและการไดรั้บความสนใจ
จากผูร้ะดมทุนและผูล้งทุนทั้ งในและต่างประเทศ ถือได้ว่าตลาดทุนช่วยเสริมสร้างสภาวะความ
คล่องตวัของธุรกิจและสร้างความสมดุลดา้นระบบการเงินใหก้บัเศรษฐกิจของประเทศ 

การแข่งขนัของกลุ่มตลาดหลกัทรัพย ์แมว้่ากลุ่มตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้บริการตลาดหลกัทรัพยเ์พียง
แห่งเดียวในประเทศไทย แต่มีการเปิดเสรีทางการเงินและความเช่ือมโยงในตลาดทุนโลกจึงส่งผลให้
กลุ่มตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งแข่งกบัคู่แข่งทางธุรกิจมาโดยต่อเน่ือง บริษทัจดทะเบียนท่ีตอ้งการระดมทุน
สามารถไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศได ้ส่วนผูล้งทุนสามารถเลือกลงทุนในตลาด
หลักทรัพยต่์างประเทศท่ีให้ผลตอบแทนการลงทุนท่ีดีหรือเพื่อกระจายความเส่ียง เน่ืองจากตลาด
หลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ 

โดยในปี 2555 หากเปรียบเทียบภาพรวมขนาดของตลาดทุนประเทศไทยกบัตลาดทุนทัว่โลก ซ่ึงขนาด
ของตลาดทุนวดัจากมูลค่าตลาดหรือมูลค่าหุ้นในตลาดหลกัทรัพยข์องแต่ละประเทศ พบวา่ ตลาดทุน
ของประเทศไทยยงัลา้หลงัและมีการเจริญเติบโตอยา่งล่าชา้เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆจากภาพท่ี 1 จะ
เห็นว่าขนาดของตลาดทุนประเทศไทยมีสัดส่วนร้อยละ 105.42 ต่อ GDP ซ่ึงมีสัดส่วนค่อนขา้งน้อย
ขณะท่ีประเทศเพื่อนบ้านของกลับมีการขยายตวัของหลกัทรัพยท่ี์มากกว่าการเติบโตของ GDPใน
สัดส่วนท่ีสูงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตลาดทุนของฮ่องกงและสิงคโปร์ซ่ึงมีขนาดของตลาด 
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ทุนคิดเป็นร้อยละ 1,182.96 และ 315.43 ต่อ GDP (ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั,2555) 

 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

ภำพที ่1.1 เปรียบเทียบภาพรวมของตลาดทุนประเทศไทยกบัตลาดทุนทัว่โลก 

ในการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากตารางท่ี 1.1 พบว่าในกลุ่มธุรกิจ
การเงิน มีมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัเป็นอนัดบั 1 (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) แสดง
ให้เห็นว่าทั้ งนักลงทุนภายในประเทศและภายนอกประเทศให้ความสนใจในกลุ่มธุรกิจการเงิน 
โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร เป็นกลุ่มธุรกิจหลักของระบบเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมอ่ืนๆต่างก็ตอ้งการเงินทุนเพื่อใชใ้นการลงทุน และแหล่งเงินทุนท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 
คือ ธนาคารพาณิชย์ จึงท าให้หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารมีปริมาณการซ้ือขายสูงอย่างต่อเน่ือง โดย
พิจารณาจากปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจสภาพคล่องในระบบการเงิน ความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบ้ีย ดงันั้น วธีิการวิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์เหมาะสมจึงมีความส าคญัเพื่อให้นกัลงทุนสามารถใชเ้ป็น
แนวทางในการตดัสินใจลงทุน เพื่อใหไ้ดอ้ตัราผลตอบแทนสูง 
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ตำรำงที ่1.1 อนัดบัของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เดือน
เมษายน 2557 

ล าดบัท่ี กลุ่มหลกัทรัพย ์
มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ีย
ต่อวนั (ลา้นบาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

1 กลุ่มธุรกิจการเงิน 2,513.56 19.99 

2 กลุ่มบริการ 2,424.86 19.28 

3 กลุ่มทรัพยากร 2,319.39 18.44 

4 กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 1,956.34 15.56 

5 กลุ่มเทคโนโลยี 1,768.06 14.06 

6 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 779.37 6.20 

7 กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 705.76 5.61 

8 กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค 109.19 0.87 

ท่ีมา : SET Index Highlight 

จากตารางท่ี 1.2 เม่ือพิจารณามูลค่าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยข์องหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 เดือนเมษายน 2557 พบว่าในกลุ่มหลกัทรัพยธ์นาคารกสิกร
ไทยจ ากดั (มหาชน) มีมูลค่าการซ้ือขายมากท่ีสุดและรองลงมาเป็น กลุ่มหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ
จ ากดั (มหาชน) 
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ตำรำงที ่1.2 แสดงขอ้มูลมูลค่าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 เดือนเมษายน 2557 

ล าดบั หลกัทรัพย ์ ช่ือยอ่ มูลค่า (ลา้นบาท) 

1 ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั(มหาชน) KBANK 1.505.11 
2 ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) BBL 948.23 
3 ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) KTB 809.71 
4 ธนาคารไทยพาณิชยจ์  ากดั (มหาชน) SCB 715.54 
5 บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 
LHBANK 238.11 

6 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) KKP 92.15 
7 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) TMB 88.43 
8 บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) TCAP 85.58 
9 บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 65.54 

10 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) BAY 14.27 
11 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) CIMBT 10.01 

ท่ีมา :  settrade(2557) 

จากการกล่าวขา้งตน้ท าให้การศึกษาคร้ังน้ีตอ้งการศึกษาถึงค าถามท่ีว่า หลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคาร
พาณิชยท่ี์มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในสถานะการณ์เกิดการคลัง่ไคล ้เม่ือน า
ข้อมูลวิชาการมาวิเคราะห์และหาความสัมพนัธ์แบบสุดโต่งท่ีเกิดข้ึนว่าเป็นอย่างไร เพื่อต้องการ
ประมาณว่าหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารเหมาะสมแก่การลงทุน เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจของนกั
ลงทุนในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1) เพื่อศึกษาสภาพสภาวะของกลุ่มธนาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2) เพื่อประมาณและวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารกบัราคาดชันี

หลกัทรัพยโ์ดยใชว้ิธีมูลค่าสุดโต่งแบบคู่ (Bivariate Extreme Value) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
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1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1) เพื่อทราบถึงทิศทางและการปรับตัวของกลุ่มหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2) เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจของนักลงทุนในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ในกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาน้ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคาหุ้นในกลุ่มธนาคารกบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์
(SET Index) ซ่ึงในกลุ่มธนาคารจะศึกษา 2 กลุ่มคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน): (BBL) และ 
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน): (KBANK) เพราะวา่ ใน 2 กลุ่มธนาคารน้ี ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยมีมูลค่าการซ้ือขายสูงสุด 

1.5 นิยำมศัพท์ 

ดัชนีรำคำหุ้น (Stock Price Index) หมายถึง เคร่ืองมือทางสถิติท่ีแสดงการเคล่ือนไหวของราคาหุ้น 
โดยรวมในตลาดหลักทรัพย์ ถ้าดัชนีมีค่าสูงหรือลดข้ึนหมายความว่า ราคาส่วนใหญ่ในตลาด
หลกัทรัพยสู์งหรือลดข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาหุน้ในวนัฐาน  

ดัชนีรำคำหุ้นตลำดหลักทรัพย์ (SET Index) หมายถึง ดัชนีท่ีสะท้อนการเคล่ือนไหวของราคา
หลกัทรัพยท์ั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงค านวณไดจ้ากหุน้สามญัจดทะเบียนทุกตวั
ในตลาดหลกัทรัพย ์ดชันี SET Index เป็นการค านวณแบบถ่วงน ้ าหนกัดว้ยมูลค่าของหลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาด โดยการเทียบมูลค่าตลาดในปัจจุบนัของหลักทรัพย์ (Current Market Value) กับมูลค่า
ตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัฐานของหลกัทรัพย ์(Base Market Value) ซ่ึงก็คือวนัท่ี 30 เมษายน ปี 2518 โดย
มีค่าดชันีเร่ิมตน้ท่ี 100 จุด 

ตลำดหุ้น หมายถึง เป็นสถานท่ีส าหรับซ้ือขายแลกเปล่ียนหลกัทรัพยร์ะยะยาว ของ บริษทัมหาชน
จ ากัด ซ่ึงถือว่าเป็นตลาดรอง ท าการซ้ือขายเฉพาะหลักทรัพย์ท่ีได้ออกจ าหน่ายให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปแล้วเท่านั้ น หลักทรัพย์ระยะยาว จะประกอบไปด้วยตราสารหน้ี และตราสารทุนซ่ึง
ประกอบไปด้วย  หุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิ  ใบส าคัญแสดงสิทธิแบบต่าง ๆ  ใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ หุน้กู ้และ หน่วยลงทุน เป็นตน้ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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รำคำปิด (Closing Price) หมายถึง ราคาตลาดของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพย ์ท่ีมีการซ้ือขายเป็นราคา
สุดทา้ยของแต่ละวนั ในกรณีท่ีหลกัทรัพยใ์ดไม่มีการซ้ือขายในวนันั้นจะใช้ราคาปิดของวนัท าการ
ก่อนแทน 

ค่ำสุดโต่ง (Extreme value) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการแปรผลจากค่าสุดโต่งซ่ึงสามารถแบ่ง
ค่าสุดขีดออกเป็นช่วงเวลาเป็นแบบคู่ๆและน าค่านั้นมาแปรผลตามทฤษฎีค่าสุดโต่งซ่ึงมูลค่าความเส่ียง
สุดโต่งสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ มูลค่าความเส่ียงสุดโต่งโดยใชก้ารกระจายแบบ Bivariate 
Generalized Extreme Value Distribution และ Bivariate Generalized Pareto Distribution  

มูลค่ำควำมเส่ียง (ย่อ VaR) หมายถึง ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดจากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นระยะเวลา
หน่ึง โดยผูล้งทุนอาจประสบผลขาดทุนมากกวา่มูลค่าความเส่ียงได ้แต่โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนมีนอ้ยมาก 

กำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจยัและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง
กระบวนการการด าเนินงานต่างๆโดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหายเพื่อให้
ระดับของความเส่ียงและขนาดของความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับท่ีองค์กรรับได้
ประเมินไดค้วบคุมไดแ้ละตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบโดยค านึงถึงการบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย
ขององคก์รเป็นส าคญั 

กำรลงทุน หมายถึง การเก็บสะสมสินทรัพย์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนท่ีมากข้ึนโดยผูล้งทุนต้อง
ยอมรับความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้นในการตดัสินใจน าเงินออมดงักล่าวมาลงทุนจึงควรพิจารณาอย่าง
รอบคอบและศึกษาขอ้มูลเป็นอยา่งดีก่อนการลงทุนเพื่อให้ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีผูล้งทุนคาดหวงั
และเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน 

รำคำตลำด (Market Price) คือ ราคาของหลกัทรัพยใ์ดๆในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเกิดจากการซ้ือขายคร้ัง
ล่าสุดเป็นราคาท่ีสะทอ้นถึงความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการขายของผูล้งทุนโดยรวมในขณะนั้น 

มูลค่ำตำมรำคำตลำด (Market capitalization) หมายถึง เป็นมูลค่าโดยรวมของหุ้นสามญัของบริษทั
ใดๆท่ีค านวณข้ึนโดยใชร้าคาตลาดของหุ้นนั้นคูณกบัจ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทั
ดงักล่าว 

ผลตอบแทนจำกหลักทรัพย์ (Security return) หมายถึง ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Realized return) 
และผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Expected return) ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน
หลงัจากความจริงไดเ้กิดข้ึนหรือไดรั้บผลตอบแทนนั้นแลว้ส่วนผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87

